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1.  Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila proměnu svatebních tradic v současném Íránu, 

jelikož mě zajímá lidová kultura a zvyky různých etnik a společností obecně. Poznání zvyků 

národa nebo společnosti je i cestou k poznání a porozumění tomuto národu do hloubky a také 

částečnému pochopení jeho každodenního života a činností, které život příslušníka toho 

kterého etnika provázejí. 

Íránská společnost, která je z kulturního hlediska velmi bohatá, a jejíž historie, literatura  

a tradice sahají tisíce let zpátky, je velmi atraktivním tématem ke zkoumání. Sami Íránci jsou 

na svou kulturu velmi hrdí a vždy se snažili vymezovat vůči arabskému kulturnímu vlivu, 

který se do jejich společnosti a kultury promítal spolu s přejímáním islámu. 

Svatba patří mezi nejvýznamnější přechodové rituály v mnoha kulturách a společnostech  

a každé etnikum, národ nebo náboženská skupina mají přirozeně své vlastní obřady, rituály  

a zvyky týkající se zásnub a svateb. 

V Íránu je svatbám přikládán mimořádný význam, a svatba by se pravděpodobně dala označit 

za nejvýznamnější přechodový rituál v íránské společnosti. Mnohé íránské, dodnes 

praktikované svatební zvyky, mají několikasetletou až tisíciletou tradici a většina z nich 

vychází, nebo se nějakým způsobem váže ještě k původnímu náboženství Íránu – 

zoroastrismu. Dnešní íránské svatební tradice jsou velmi ovlivněny jak původními zvyky 

zoroastrijskými, tak i islámskými tradicemi a v několika posledních desetiletích se stále více 

uchycují západní trendy. Ačkoli míra rozvodovosti v dnešním Íránu je velmi vysoká, svatbě je 

stále přikládán značný význam a její přípravě se snoubenecký pár a jeho rodina věnují po 

dlouhé měsíce. 

Budu se tedy zabývat íránskými svatebními tradicemi a nepřímým vlivem západní společnosti 

na íránské svatby a svatební zvyky v současnosti. Součástí této práce je i soukromý 

internetový výzkum, zaznamenaný formou dotazníků a také výzkum, provedený na základě 

rozhovorů s mladými Íránci prostřednictvím sociálních sítí a internetových komunikačních 

programů, který poslouží pro přesnější ilustraci poměrů v moderním Íránu. Práce je také 

doplněna o informace od několika konkrétních íránských respondentů, jejichž pomoc  

a svědectví byla pro mne na dané téma nejpodnětnější. 

V úvodní kapitole předkládám stručný přehled vývoje postavení žen v íránské společnosti, 

který je nezbytný pro pochopení mnoha sociálních a kulturních souvislostí. Dále se budu 
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snažit konfrontovat staré íránské svatební zvyky a jejich vliv v dnešních svatebních obřadech  

i popsat zvyky relativně nové, mnohdy považované za importované ze Západu.  

Cílem mé práce je zjistit, do jaké míry se v současném moderním Íránu dodržují svatební 

zvyky a tradice, které byly po staletí a možná tisíciletí uchovávány a praktikovány v současné 

moderní íránské společnosti, jenž se stejně jako zbytek světa stále více globalizuje a otevírá 

západním vlivům. Budu si klást otázky do jaké míry je íránská společnost úspěšná 

v uchovávání těchto tradic tváří v tvář přirozenému vývoji společnosti a celého světa a které 

tradice a rituály se naopak rozhodla převzít ze zahraničí. Nasbírané informace poté buď 

potvrdím, nebo vyvrátím, ať už na základě provedeného internetového výzkumu, nebo 

rozhovorů s Íránci, kteří žijí bud v Íránu nebo emigrovali do zahraničí, ale o situaci v Íránu 

mají výborný přehled. Účastníci mého výzkumu byli všichni etničtí Íránci, zvyky příslušníků 

kmenů se nezabývám a ve své práci je zmiňuji jen pro doplnění. 

Hlavními výzkumnými otázkami, které si pokládám, tedy jsou:  Jak moc ovlivňuje moderní 

myšlení Íránců jejich postoj k po staletí dodržovaným zvyklostem týkajících se sňatků  

a svatby? 

Jaké důvody mají mnozí Íránci k tomu, že některé zvyky a tradice v současnosti již odmítají 

dodržovat? 

A jaké jsou názory mladých Íránců na hojně diskutovaná kontroverzní témata spojená se 

sňatkem a svatbou? 

Na základě provedených výzkumů – jak dotazníkovou formou, tak formou osobní 

komunikace s respondenty, se budu snažit na tyto otázky odpovědět a prozkoumat názory 

íránské společnosti na tradice a zvyky nové, i praktikované již po staletí, a zjistit, co pro ně 

v současné době tyto tradice a zvyky představují a jak se staví k jejich dodržování. 
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1.1 Poznámka ke zdrojům 

 

Při rozhodování se, jaké téma bych si měla vybrat pro svou bakalářskou práci, jsem věděla, že 

by to mělo být téma, jenž se nějakým způsobem týká íránské etnologie a kultury. Přemýšlela 

jsem nad íránskými svátky a slavnostními rituály obecně, avšak toto téma by bylo bývalo 

velmi široké, v bakalářské práci takřka nepostihnutelné, a proto jsem se rozhodla pro popis  

a zkoumání jednoho z nejdůležitějších přechodových rituálů obecně, a to svatby. Vzhledem 

k vysoké důležitosti a společenské vážnosti, kterým se svatba a svatební oslavy  

v íránském kulturním prostředí těší, se domnívám, že je to velmi atraktivní téma, které jak 

jsem zjistila, nebylo v odborné literatuře dosud příliš prozkoumáno. Mým prvotním záměrem 

bylo pečlivě prostudovat a popsat rituály a jejich význam, původ a rozšíření v minulosti  

i v současnosti, avšak narazila jsem na problém v podobě neexistujících odborných publikací 

etnologického charakteru na toto téma.   

Během psaní své bakalářské práce jsem se proto potýkala s neustálou absencí důvěryhodných 

a dostatečně odborných zdrojů, na kterých bych mohla svou práci stavět. Proto jsem se 

rozhodla svůj původní záměr pozměnit, a místo zkoumání zvyků a rituálů z tohoto hlediska, 

jsem se přesunula k popisu zvyků a zkoumání jejich dodržování v moderní íránské 

společnosti. Svou práci jsem tímto tedy posunula spíše do sociologické roviny a staré zvyky  

a rituály po staletí dodržované na území dnešního Íránu jsem se rozhodla porovnat s moderní 

íránskou společností, která je vystavena vlivům modernizace, a to myšlenkové  

i technické, a také stále většímu vlivu západního světa díky médiím, televizi, rozhlasovému 

vysílání či sociálním sítím. 

Ve své práci tedy čerpám z dostupných knižních publikací, jakými jsou například anglicky 

psaná The Persian Wedding od autora íránského původu Bijana Moridianiho nebo sborník 

Svatební rituály u nás a ve světě, který sestavila Jana Jiroušková. Dále vycházím  

z mnohých dalších anglicky psaných publikací, které se však většinou prvotně týkají 

postavení žen v Íránu, jejich emancipace a náhledu na ně z hlediska islámu i íránských tradic.  

Téma rodiny nebo svatby je tam zmiňováno jen jako jedna z mnoha kapitola nebo zcela 

okrajově v nějaké konkrétní souvislosti. Práce na téma íránských svatebních zvyků a tradic 

z etnografického hlediska se buď vůbec nevyskytují, anebo jsou zastaralé a tedy nedostupné. 

Dále jsem čerpala z internetu, kde se však většinou nacházely jen základní informace, aby si 

čtenář dokázal udělat hrubý obrázek o tom, jak íránská svatba probíhá. Velmi užitečným 

zdrojem se pro mne staly íránské internetové diskuze (například nowaroos.com), kde si 
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budoucí nevěsty vyměňují své názory a nápady a radí se o jednotlivých detailech, týkajících 

se svatebního obřadu, oblečení, šatů, rituálů atd. Také jsem se rozhodla provést anonymní 

internetový dotazníkový výzkum, kde jsem zkoumala dodržování zvyků popsaných 

v knižních publikacích a svatební trendy v íránské populaci v generaci dnešních dvacátníků až 

padesátníků, jehož záměrem bylo potvrzení či vyvrácení předem nastíněných teorií. Zároveň 

jsem na toto téma vyzpovídala pár íránských známých a přátel, kteří ochotně odpovídali na 

všechny mé otázky týkající se daného tématu a jejichž výpovědi dobře ilustrují trendy 

v modernizující se íránské, zejména městské, společnosti. 

Ačkoli jsem tedy nemohla téma pojmout z čistě odborného hlediska a stavět na pracích 

významných íránistů, získala jsem možná ještě cennější informace od samotných aktérů  

a účastníků svateb, kteří v mnohých případech připravovali jak svou vlastní svatbu, tak se 

mnohokrát účastnili svateb přátel, příbuzných a známých a mají tedy velmi dobrý přehled  

o íránských svatebních trendech a stále živých zvycích a rituálech. Práce je tedy jedinečná 

tím, že byla zpracována za použití metod sociologického výzkumu, a to dotazníků  

a rozhovorů, které dokážou daleko lépe, než dostupné odborné publikace postihnout rychlé 

proměny v současné íránské společnosti. 

 

1.2 Poznámka k transkripci 

 

Jelikož má práce čerpá z persko-jazyčného prostředí, užívám v ní převážně doslovných 

přepisů z perštiny do češtiny podle Bečkova Persko-českého slovníku. Praha: Alhoda, 2004. 

Původně arabská jména (např. Muhammad) přepisuji v persianizované formě (tedy 

Mohammad). Termín šáh přepisuji podle přepisů v Axworthyho Dějinách Íránu, tedy 

v případě, že se jedná o výraz s významem „král, panovník“ a stojí před jménem, pak ho 

uvádím s malým písmenem (šáh Náseroddín). Pokud však stojí za jménem, je pokládán za 

jeho součást, a tudíž je nutné ho přepisovat s velkým písmenem (Náseroddín Šáh, Fath Alí 

Šáh). 

Perská jména Íránců působících na Západě jsem se rozhodla ponechat v původním, anglickém 

přepise, aby se předešlo možným problémům při jejich dohledávání. 
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2.  Postavení žen v íránské společnosti 

V úvodu své bakalářské práce považuji za nezbytné stručně nastínit změny v postavení žen 

v íránské společnosti, kterými si prošla během své více než dvou a půl tisícileté existence.  

Proces modernizace lze nejlépe ilustrovat na vývoji a reformách souvisejících s postavení 

íránských žen, které jsou významným ukazatelem směřování íránské společnosti na Západ  

a bez nichž by bylo obtížné modernizační snahy uskutečňovat. Emancipace žen úzce souvisí 

s odmítáním některých kulturních zvyklostí a tradic, včetně těch týkajících se svatby, pokud 

jsou podle názoru současné íránské společnosti v rozporu s ženskými právy z pohledu 

Západu. 

 

2.1 Postavení žen před nástupem islámu
1
 

 

 Zoroastrijské ženy, žijící na území někdejší Sásánovské říše
2
, se před arabskou expanzí  

v 7. století těšily daleko většímu společenskému statutu a uznání, než tomu bylo po vpádu 

arabských vojsk do země. Tento vysoký společenský status, který ženám dokonce umožňoval 

stát se vládkyněmi nebo zastávat významné funkce ve správě státu, soudnictví apod., byl 

odvozován z posvátné knihy zoroastrismu Avesty. V Avestě, na rozdíl od jiných svatých knih 

tehdy v Íránu praktikovaných náboženství
3
, není vyzdvihováno jedno pohlaví nad druhé a na 

muže a ženy je nahlíženo jako na sobě rovné.
4
 V zoroastrismu tedy nejsou upřednostňováni 

mužští potomci, děti by měli prokazovat stejnou úctu otci i matce, děti obou pohlaví se 

účastní iniciačních obřadů
5
. Nicméně v Avestě je taktéž napsáno, že žena je morálně slabší 

než muž a vztahují se na ní různá omezení související například s menstruací. Žena také 

                                                           
1
 O postavení žen před nástupem islámu a islamizací  Íránu toho víme velmi málo, nejvíce informací se dá nalézt 

v náboženských textech tehdy převažujících náboženství v oblasti dnešního Íránu a to zejména v Avestě. 

2
 Státní útvar, rozkládající se v letech 224 až 651 na území dnešního Íránu a Iráku, jehož vládci dočasně ovládli i 

některá další území na Blízkém Východě. 

3
 Hlavně judaismus a křesťanství. 

4
 Moridiani, Bijan :The Persian Wedding. Tarzana: Inner Layers, 2005, s. 94-99. 

5
 Genderová rovnost je patrná i z rozložení světa podle zoroasterovského náboženství, andělé jsou jak mužského, 

tak i ženského rodu. Oheň, vítr, nebe a kov jsou mužského původu, zatímco voda, země, rostliny a ryby jsou 

ženského původu, (Gender Equality and Status of Women in zoroastrianism. 

http://www.hinduwebsite.com/zoroastrianism/gender.asp  [cit. 24. 11. 2012]) 

http://www.hinduwebsite.com/zoroastrianism/gender.asp
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nemůže zastávat funkci kněžky.
6
 Ačkoli tedy oproti ženám vyznávajícím abrahámovská 

náboženství měly zoroastriánky v mnoha oblastech lepší postavení, nelze říci, že by v praxi 

byly naprosto rovnocenné s muži. 

 

2.2 Postavení žen po nástupu islámu 

 

V Koránu, posvátné knize muslimů, je na rozdíl od Avesty postavení ženy ve společnosti 

explicitně popisováno jako o stupeň nižší v porovnání s mužem.
7
 Poté, co se íránská 

společnost islamizovala, začalo být postavení žen odvozováno od islámského práva – šaríi  

a výroků Proroka - hadísů
8
. Postavení žen na území dnešního Íránu sice mělo některá svá 

specifika zakládající se na odlišném kulturním prostředí, ale i tak se téměř nelišilo od 

postavení žen na území ovládaných islamizovanými Araby. Za vlády Sáfíjovců se oficiálním 

náboženstvím na územích jimi ovládanými stal šíitský islám. Míra vlivu a dopadu 

náboženství na život se mezi jednotlivými společenskými vrstvami lišila. Oficiální směr 

islámu, který byl stanoven vládnoucí dynastií, ovlivňoval hlavně městské obyvatelstvo, 

zatímco vesničané často podléhali vlivům různých náboženských sekt a skupin.
9
 Životy žen 

 a jejich postavení a vliv na společnost se však v průběhu staletí, kdy byl Írán ovládán 

různými vládci a dynastiemi - v drtivé většině neíránského původu
10

, příliš neměnil a to až do 

konce 19. století, kdy se o první reformy, týkající se žen ve společnosti, více či méně úspěšně 

pokusili vládci dynastie Qádžárovců.  

 

2.3 Postavení žen za vlády Qádžárovců (1794-1925) 

 

Vláda Qádžárovců v Íránu až na několik posledních desetiletí příliš změn v postavení žen 

nepřinesla. Z důvodu četných vojenských konfliktů s Ruskem a Osmanskou říší i s okolními 

                                                           
6
Shirazi, Maziar: Equal? Please… http://www.iranian.com/Shirazi/2005/May/Women/index.html[cit. 24. 11. 

2012] 
7
 Beck, Lois Nashat,Guity: Women in Iran. From 1800 to the Islamic Republic, Champaign. Illinois: University 

of Illinois Press, 2004, s. 3. 

8
 V šíitském islámu se místo hadísu používá termínu achbár. 

9
 Axworthy, Michael:  Dějiny Íránu. Říše ducha – od Zarathuštry po současnost. Praha: Lidové noviny, 2009, s. 

70. 

10
 .Axworthy, Michael: c. d. s. 65. 

http://www.iranian.com/Shirazi/2005/May/Women/index.html
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státy se qádžárovská vláda soustředila hlavně na reformy související s vojenským sektorem, 

takže ostatní oblasti vyžadující modernizaci musely nutně ustoupit do pozadí. Ačkoli se již 

tehdy Írán pokoušel v mnohém napodobovat Evropu, obyvatelé Íránu qádžárovské éry 

nepovažovali postavení žen ve většině evropských společností za hodné nápodoby. Podle 

Íránců bylo postavení Evropanek dokonce v mnohých oblastech o dost horší, než to, které 

íránským ženám garantovalo islámské právo. Podobně se Evropané dívali na íránské ženy 

jako na bezbranná utlačovaná stvoření, nucená se zahalovat, žít v polygamním manželském 

svazku a jen zřídka kdy se objevujících na veřejnosti.
11

 Za jednu z prvních íránských 

feministek té doby by se dala označit nejmladší dcera šáha Náseroddína Tádž al-Saltane
12

, 

vzdělaná žena, která si mohla sama zvolit, za koho se provdá, a později se hlasitě vyjadřovala 

k postavení íránských žen.
13

 Ženy, zvláště matky panovníků, měly na královském dvoře často 

značný vliv a pomocí intrik a lstí prosazovaly své požadavky. Významné postavení měla 

například matka šáha Náseroddína Malik Džahán Chánum
14

 nebo jeho nejoblíbenější žena  

Anís al-Doule
15

. Kromě královských dcer a dcer vysokých úředníků měly v mladém věku 

možnost vzdělávat se také některé dívky pocházející z rodin duchovních. Jednou z nich byla 

například Qurrat al-Ain
16

, která dokonce vedla teologické přednášky pro smíšené publikum  

a později konvertovala k bábismu a byla popravena.
17

 

Postavení vdaných žen bylo o něco lepší než těch svobodných a s přibývajícím věkem se 

zlepšovalo. Městské ženy se zpravidla vdávaly později než vesničanky, průměrný věk při 

prvním sňatku byl kolem deseti až dvanácti let věku.
18

 Časté byly příbuzenské sňatky, 

zejména mezi potomky dvou bratrů. Polygamie byla praktikována především u vyšších 

vrstev, jelikož její provozování bylo velmi nákladné nebo se naopak vyskytovala na venkově, 

kde bylo zapotřebí mít dostatečné pracovní síly pro namáhavou práci na poli a péči  

                                                           
11

Beck,Lois, Nashat, Guity: c. d. s. 6-8 

12
 Zahrá Chánum Tádž al-Saltane – qádžárovská princezna, dcera šáha Náseroddína a jeho ženy Turan al-

Saltane, podporovala íránskou konstituční revoluci a napsala paměti Qadžárovské dynastie 

13
 Beck,Lois, Nashat, Guity:c.d. s. 10 

14
 Malik Džahán Khánum (Mahd-e Olia)- qádžárovská princezna, žena Muhammada Šáha a matka Náseroddína 

Šáha a vnučka Fath Alí Šáha 

15
 Anís al-Doule – nejoblíbenější žena Náseroddína Šáha, dcera rolníka z vesnice v Lavásánu 

16
 Qurrat al-Ain  (1817-1852) – íránská básnířka qádžárovské doby, bábistická náboženská vůdkyně. 

17
Beck,Lois, Nashat, Guity:c. d. s. 15. 

18
 Afary, Janet: Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, str. 24. 
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o hospodářství. Muž mohl mít taktéž neomezený počet konkubín
19

 a dočasných manželek 

síghe.
20

 

 Zahalení se taktéž lišilo podle sociální příslušnosti. Nejčastější formou zahalení byl čádor
21

, 

některé městské muslimky a židovky nosily závoj, který zahaloval celý obličej, kromě očí. 

Vesničanky a ženy patřící k různým kmenům většinou nosily lehčí formu závoje, který jim 

tolik nepřekážel v práci.  

Íránské domy středních a vyšších městských společenských vrstev za dob Qádžárovců byly 

rozděleny na mužskou a ženskou část. Chlapci žili v ženské části zhruba do 5-ti let věku  

a poté se přestěhovali do mužské. Náplní jejich života bylo hlavně studium a příprava na 

budoucí zaměstnání, zatímco dívky se učily domácím pracím a péči o domácnost. Vedení 

domácnosti a hospodaření s penězi měly na starost výhradně ženy.  

Postavení městských žen se začalo výrazněji zlepšovat až na konci 19. století a některé ženy 

z vysokých vrstev byly dokonce aktivní během íránské konstituční revoluce (1905-1911). 

Také se začalo více diskutovat o vzdělávání žen a v roce 1906 byla otevřena první soukromá 

škola určená íránským muslimským dívkám a po první světové válce se začaly otevírat taktéž 

první veřejné školy pro dívky. 

Ženy na vesnici se oproti obyvatelkám města těšily větší svobodě a často pracovaly na poli po 

boku mužů. Při práci si obvykle obličej nezahalovaly. Domy chudých obyvatel vesnic byly 

malé, a proto celá rodina často bydlela a spala v jednom pokoji. Genderová segregace tak 

z těchto převážně ekonomických důvodů nebyla v rurálních oblastech tak přísná. 

 

2.4 Ženy za vlády dynastie Pahlaví 

 

Poslední qádžárovský šáh Ahmad byl sesazen roku 1925 ambiciózním kozáckým důstojníkem 

Rezou chánem. Nový vládce, Rezá šáh Pahlaví, se po vzoru tureckého prezidenta Mustafy 

Kemala Atatürka vydal cestou modernizace v podobě překotných reforem. Jedny 

z nejvýznamnějších a nejcitelněji vnímaných reforem byly ty, které se týkaly postavení žen. 

Šáh toužil po zřízení moderní velmoci schopné konkurovat západním mocnostem a právě 
                                                           
19

 Toto se týkalo hlavně příslušníků královské rodiny a vyšších státních úředníků. 

20
 per. síghe – dočasné manželství uzavřené se svobodnou ženou za předem určených finančních podmínek. 

Dočasná manželka měla nižší společenský status než právoplatná manželka (aghdi). 

21
 per.čádor – dlouhý, splývavý svrchní oděv, zakrývající celé tělo od hlavy až po kotníky, nezakrývá obličej. 
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zapojení žen do veřejného života, jejich vzdělávání a postupné zrovnoprávňování s muži se 

mělo stát významným pilířem jeho cesty na Západ. Velký důraz kladl šáh na vzdělávání žen  

a jejich postupné začleňování do pracovního procesu. Ačkoli bylo státní vzdělávání dívek 

zakotveno v ústavě již od roku 1907, první školy pro dívky se prakticky začaly otevírat až po 

roce 1918. V roce 1935 se otevřely taktéž brány nově založené Teheránské univerzity pro 

první studentky.
22

 

Velmi důležitým krokem ke zlepšení postavení íránských žen byl věk vstupu do manželství 

stanovený na 15 let věku pro dívky a 18 let pro chlapce.
23

 Taktéž i četnost sňatků síghe byla 

významně omezena nutností jejich registrace a novým poevropštěným náhledem na ně, jako 

na legalizovanou formu prostituce. Další překážkou na cestě k modernizaci byly závoje, 

jejichž nošení se šáh rozhodl nejprve penalizovat a posléze úplně zakázat. Právě tyto 

pokrývky hlavy - rúbande
24

, které zakrývaly i velkou část obličeje, se staly jedním 

z největších kamenů úrazu a šáhovo násilné potlačení demonstrací na podporu zahalování 

vyvolalo silné protivládní nálady převážně mezi konzervativnějšími nižšími vrstvami. Mnohé 

ženy, které vnímaly závoj jako ochranný štít před nevítanými mužskými pohledy, tak byly 

paradoxně ze společenského života naprosto vyloučené, místo toho, aby v něm zaujaly své 

místo. Naopak pro moderní intelektuální a uměleckou menšinu, pro něž byla ženská pokrývka 

hlavy symbolem útlaku íránských žen a důvodem jejich nízkého postavení ve společnosti, byl 

její zákaz vítaným prvkem modernizace.
25

  

Po abdikaci Rezy šáha se odpor duchovních dramaticky zvýšil, a někteří dokonce volali po 

zrušení dívčích škol.
26

Za vlády nového šáha, syna Rezy šáha Mohammada Rezy se novým 

prvkem ve formování postavení žen stala výrazně pro-emancipační komunistická strana 

TÚDE
27

 a také vznikly první neúspěšné pokusy o přiznání volebního práva ženám. Velmi 

aktivně se v těchto záležitostech angažovala především šáhova manželka Farah Díba a jeho 

sestra-dvojče princezna Ašraf. Významným počinem bylo založení takzvaných vzdělávacích 

                                                           
22

 Beck,Lois, Nashat, Guity: c. d. s. 21. 

23
 Beck,Lois, Nashat, Guity: c. d. s. 21. 

24
 per. rúbande – závoj, podobný afghánské burce a zakrývající téměř celé tělo i obličej kromě očí. 

25
  K tomuto tématu se vyjadřovali například básníci Írádž Mírzá, Mírzáde Išqí, Áref Qazvíní a básnířky Parvín 

Etesámí, Forúgh Farrochzád, Táhere Safarzáde a Táhere Qorratolain. 

26
Beck, Lois Nashat,Guity : c. d. s. 23 

27
 Hezb-e Túde Írán- íránská komunistická strana založená roku 1941 Solejmánem Mohsenem Eskandarím. 
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jednotek
28

, nejprve výlučně mužských, ale posléze i ženských, které se rekrutovaly ze 

studentů, absolvujících střední školu. Po neúspěšném pokusu o svržení šáha Mossadeqovou
29

 

vládou roku 1953, byla většina opozičních stran včetně strany TÚDE zakázána a potichu 

začaly nabývat na síle islámsky orientované strany mající širokou základnu příznivců mezi 

nižšími vrstvami. 

Zavedení všeobecného volebního práva pro ženy
30

 se stalo jedním z nejdůležitějších bodů 

šáhova programu Bílé revoluce, vyhlášené v roce 1963.
31

 V roce 1967 vstoupil v platnost 

zákon na ochranu rodiny zlepšující postavení ženy v manželství, při rozvodu nebo při 

požadavku na svěření dětí do péče po rozvodu.
32

 Nicméně účinek většiny těchto reforem byl 

přeceňován. Voleb se účastnilo jen velmi malé procento žen, polygamie i dočasná manželství 

byly stále legální
33

 a ženy ani zdaleka nedosáhly rovnocenných podmínek s muži v případě 

rozvodu. 

Ženy však za vlády dynastie Pahlaví mohly aktivně pracovat mimo domov a teoreticky jim 

byly otevřeny cesty do úřadů, které byly předtím vyhrazené pouze pro muže. Gramotnost žen 

prudce stoupala jak ve městech, tak i ve venkovských oblastech. Možnosti vlastní 

seberealizace žen v Íránu za vlády Rezy šáha i Mohammada Rezy šáha byly v porovnání 

s qádžárovskou érou i soudobou situací v ostatních muslimských zemí kromě Turecka téměř 

nesrovnatelné. Byly založeny první ženské feministické organizace, ženy se mohly svobodně 

pohybovat, sportovat, účastnit se společenského života a snít svůj sen o brzkém plném 

zrovnoprávnění s muži podle západního vzoru. 

 

                                                           
28

 per. sepáh-e- dáneš, sepáh-e dáneš-e dochtarán – vzdělávací oddíly vysílané do odlehlých venkovských 

oblastí za účelem vzdělávání negramotného obyvatelstva tvořené absolventy středních škol a založené v roce 

1963 jako součást programu Bílé revoluce (ženské oddíly založené v roce 1968). 

29
 Mohammad  Mossadeq – ministerský předseda Iránu v letech 1951-1953, svržený při převratu 19. srpna 1953 

za pomoci americké CIA a britské MI6, ve funkci nahrazen Fazlolláhem Záhedím. 

30
 Právo volit a být voleny do parlamentu získaly ženy v únoru 1963, poprvé v historii Íránu, hned v září 1963 

bylo zvoleno 6 žen do madžlesu a 2 ženy šáhem do senátu.  

31
 Bílá revoluce – program nekrvavé, průmyslové a společenské revoluce zahrnující celkem 19 bodů a plánovaný 

na 15 let. Schválen v referendu 26. ledna 1963. 

32
 Beck,Lois, Nashat, Guity: c. d. s. 25 

33
 Zákon sice polygamii zakazoval, ale v praxi se musely uplatňovat mnohé ústupky vůči duchovním, a muž si 

směl vzít druhou ženu v případě neschopnosti manželky otěhotnět nebo její vážné nemoci (se souhlasem první 

ženy). 
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2.5 Postavení žen po islámské revoluci 

 

Šáhova represivní politika a zavádění mnohých až příliš odvážných reforem nacházely od 

sedmdesátých let stále více odpůrců. Šáh nemilosrdně potlačoval jakýkoli náznak odporu  

a íránská vězení se brzy zaplnila politickými vězni. Nejsilnější opozice se vedle komunistické 

strany TÚDE začala v polovině šedesátých let formovat kolem ájatolláha Chomejního, který 

se stal nejvýznamnějším odpůrcem šáhovy vlády v exilu. Země sice navenek vzkvétala, avšak 

díky neschopnosti finančně krýt šáhovy bombastické a nereálné modernizační projekty se Írán 

se stále více propadal do dluhů. Státní aparát byl autoritářský, nedemokratický  

a zkorumpovaný a obrovský vliv a moc si vydobyla šáhova tajná policie SAVAK.
34

  Země 

také trpěla obrovskou mírou politické cenzury. Když vládce konečně pocítil neúnosnost 

situace, pokusil se ještě zachránit situaci několika demokratickými reformami, nicméně bez 

valného úspěchu. V lednu 1979 byl nucen se svou ženou Farah a několika dalším vysokými 

představiteli režimu opustit zemi a prvního února téhož roku se do Íránu za velké slávy vrátil 

duchovní vůdce ájatolláh Chomejní. 

Chomejní se postavil do čela nového teokratického státu – Íránské islámské republiky a stal se 

jejím nejvyšším vůdcem podle principu velájat-e faqíh.
35

 Země se tak vydala na cestu pomalé 

islamizace ve snaze se očistit od světských výdobytků éry vlády dynastie Pahlaví. Tak jako se 

ženy měly stát vizitkou íránské vyspělosti a pokroku za šáhovy vlády, i islámská vláda se 

nejviditelněji podepsala právě na životech íránských žen. Šáhův proslulý zákon na ochranu 

rodiny byl vzápětí upraven novou teokratickou vládou – byl zrušen stanovený minimální věk 

pro vstup do manželství, omezení týkající se polygamie i lepší podmínky žen při rozvodu  

a požadavku na svěření dětí do péče.
36

 Ženy byly opět nuceny se zahalovat, nesměly se na 

veřejnosti objevovat s muži, k nimž je nevázal žádný příbuzenský vztah a byl jim zapovězen 

přístup do mnohých veřejných vysokých funkcí, zejména v soudnictví.
37

 Netrvalo dlouho  

a opozice začala být islámským režimem potlačována stejně jako za vlády šáha. Mnoho 

intelektuálů, komunistů a opozičních činitelů bylo nuceno odejít do exilu. 

                                                           
34

 per. SAVAK (sázemán-e etteláát-e va amnijat-e kešvar) – organizace tajné policie založená Mohammadem 

Rezou šáhem za pomoci americké CIA a operující v letech 1957 až 1979. 

35
 per. velájat-e faqíh  (vláda faqíha) – vláda duchovního, islámská vláda, teorie zdůrazňující nutnost islámské 

vlády, prosazená ajatolláhem Chomejním na základě jeho nadžafských kázání roku 1970. 

36
 Byl snížen věk dětí, které mohou po rozvodu zůstat s matkou. 

37
 Šírín Ebádí byla roku 1979 degradována na pouhou řadovou pracovnici soudu, kterému předtím předsedala. 
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Oficiální politika vlády islámské republiky začala zdůrazňovat péči o domácnost a o děti jako 

hlavní úlohu íránské ženy a ženské aspirace na pracovním trhu začaly ustupovat do pozadí.  

I přesto mnoho žen otevřeně a aktivně podporovalo íránský režim během íránsko-irácké 

války.
38

 Právě válka a vysoký počet emigrantů před ní a během ní způsobil obrovské mezery 

na trhu práce, takže islámský režim byl nucen přehodnotit svou dosavadní politiku a názory 

vůči zaměstnaným ženám a vydal se novou cestou podpory vzdělávání a zaměstnávání žen.  

Tato podpora, kterou vzdělávání žen poskytl islámský režim, způsobila obrovský nárůst 

gramotnosti mezi nimi, jelikož rodiny, které se bály posílat své dcery do vzdělávacích 

zařízení řízených šáhovou světskou propagandou, začaly své děti hromadně zapisovat do škol, 

kde měly nabýt vzdělání v souladu s islámskými náboženskými a morálními hodnotami.
39

  

Po skončení války a po smrti ájatolláha Chomejního se otěže režimu začaly pomalu 

uvolňovat. Proti režimu vystupovaly první íránské islámské feministky, které se pokoušely 

propojit své emancipační snahy s moderním výkladem Koránu. Právě ženy měly obrovský 

podíl na vítězství reformního duchovního Mohammada Chátamího v prezidentských volbách 

v letech 1997 a 2001. Chátamího vláda se stala svobodnějším obdobím pro vyjadřování 

názorů i pro sekulárněji založené ženy
40

, které často prezentovaly své názory prostřednictvím 

reformního ženského periodika Zanán.
41

 Začaly se také objevovat ve vysokých politických 

funkcích
42

 a mnoho žen se dokonce snažilo prosadit svou kandidaturu do prezidentských 

voleb 2001, avšak všechny byly vyloučeny. V roce byl zvýšen minimální věk pro dívky pro 

vstup do manželství z 9 na 13 let.
43

 

 Před rokem 1994 byly ženy často omezovány ve studiích a nemohly se zapisovat do většiny 

technicky zaměřených studijních programů, poté omezení na několik let padla, aby se roku 

                                                           
38

 Mnoho žen se za války staralo o nemocné a raněné a některé dokonce vstoupily do revolučních gard Pásdarán 

nebo dobrovolnické organizace Basídž  viz.  Ansari, Sarah, Martin, Vanessa: Women, Religion and Culture in 

Iran, Oxon: Routledge, 2002, s. 129. 

39
 Howard, Jane: Inside Iran Women’s Lives. Washington D.C: Mage Publishers, 2002, s.79-98. 

40
  Z  nejznámějšchí íránských ženských osobností působících v této oblasti můžeme jmenovat například Šírín 

Ebádí nebo Mehrángíz Kár. 

41
 Zanán – progresivní ženský magazín, publikující články týkající se lidských práv, nových interpretací islámu, 

založený novinářkou a feministkou Šahlou Šerkat v roce 1992, zakázaný v roce 2008. 

42
 Zahrá Rahanavard, Džamíle Kadívar. 

43
  Beck,Lois, Nashat, Guity: c. d. s. 160. 
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2012 opět navrátila ve formě zákazu přijímání žen do některých oborů na univerzitách.
44

 

 Již v roce 2001 ženy tvořily polovinu studentů vysokých škol a o dva roky později dokonce 

až 62 % studujících.
45

   

S nástupem Mahmúda Ahmadínežáda do funkce prezidenta Íránu se některé liberální reformy 

opět staly minulostí. Díky své absenci duchovního vzdělání se Ahmadínežád stal terčem 

intenzivnějšího uplatňování vlivu nejvyšších duchovních. Sám Ahmadínežád, jenž je také 

považován za velmi nábožensky založeného, se zasadil například o rozdělení eskalátorů na 

mužské a ženské v budově teheránského magistrátu. Postavil se i proti politice plánovaného 

rodičovství, která způsobila výrazný pokles natality v Íránu, a vyzval Íránce k uzavírání 

sňatků v mladším věku. Je taktéž znám svými neortodoxními výroky týkající se nemoci AIDS 

a homosexuality. 

Naopak tvrdě klerikálními vládními kruhy je někdy kritizován za liberalizující tendence 

v oblasti zahalování žen. Velký poprask způsobilo Ahmadínežádem podporované povolení 

vstupu žen na fotbalová utkání mužských týmu, které muselo být záhy na zásah duchovenstva 

zrušeno. 

I přes rozsáhlou sérii celonárodních protestů v červnu 2009 byl Ahmadínežád opět zvolen 

prezidentem. Jeho druhý prezidentský mandát skončí v srpnu 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Mezi tyto pro ženy zakázané obory patří například účetnictví, archeologie, jaderná fyzika nebo anglická 

literatura.  (Sahraei, Fariba: Iranian university bans on women causes consternation. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19665615, [cit. 10. 08. 2013]) 

45
 Beck, Lois,Nashat, Guity : c. d. s. 32. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19665615
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3.  Metoda výzkumu a sběru informací 

Svůj internetový výzkum jsem prováděla v měsících dubnu až červenci 2013 jak 

prostřednictvím internetové stránky SurveyMonkey, na kterou jsem mohla svůj dotazník 

zavěsit a odkaz na něj dále rozšiřovat, tak pomocí sociálních sítí a šíření dotazníku mezi 

íránskými přáteli a známými, kteří taktéž můj dotazník často sdíleli, ptali se ochotně svých 

známých, ale i zcela neznámých lidí na ulici. 

Tuto formu výzkumu jsem zvolila z toho důvodu, že se mi bohužel nepoštěstilo během své 

návštěvy Íránu účastnit se íránské svatby, a ani jinak osobně získat dostatek informací  

a materiálů přímo na místě a cesta do Íránu pouze za účelem přímého terénního výzkumu by 

byla dosti finančně náročná. 

V úvodu je třeba poznamenat, že výzkum je provedený na 30 íránských mužích a ženách, 

kteří žijí bud v Íránu, nebo v zahraničí a výzkum byl proveden převážně mezi příslušníky 

vzdělané městské vrstvy s  minimálním zastoupením vesnického obyvatelstva. Vzhledem 

k omezenému počtu dotazovaných tedy nemůžeme z výsledků dotazníků vyvozovat 

zobecňující závěry, nicméně se domnívám, že nám tento výzkum umožňuje poměrně úspěšně 

uchopit dosud značně opomíjenou problematiku sňatků a svateb v Íránu. 

Dotazovaným jsem položila 22 otázek a vyplňování bylo ve většině případů zcela anonymní. 

Účastníci výzkumu uvedli své reálné nebo smyšlené křestní jméno za účelem následného 

snadnějšího zpracování sebraných informací, toto jméno zde budu v některých případech 

uvádět. Byla vypracována jak anglická, tak i perská verze dotazníku, která se hodila právě pro 

výzkum mezi menšinou vesnického obyvatelstva, které se výzkumu zúčastnilo. Otázky se 

týkali jak samotného sňatku, tak i svatebních ceremonií, zvyků a jejich průběhu, 

ekonomických výdajů se svatbou spojených i celosvětově rozšířeného fenoménu svatební 

cesty. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, dotazníkový výzkum byl proveden na 30 osobách, přesněji 16 

mužích a 14 ženách, z nichž drtivá většina sama sebe zařadila do střední společenské třídy  

a jako místo svého původu uvedla město (jen 4 účastníci výzkumu pocházejí nebo žijí na 

vesnici či menším městě, zde konkrétně ve vesnici blízko města Marand v provincii Východní 

Ázerbajdžán), 17 dotazovaných pochází přímo z hlavního města Teheránu. 

Jako další způsob výzkumu jsem si zvolila přímé dotazování respondentů na jejich osobní 

zkušenosti se zvyky a tradicemi týkající se svatby a na jejich postoj k nim. Je třeba 
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poznamenat, že stejně jako dotazníkového výzkumu se tohoto výzkumu účastnili zejména 

příslušnicí vzdělanější střední městské třídy a to obyvatelé měst Teherán, Isfahán, Šíráz, 

Tabríz, Mašhad, Qom, Kermán, Kášán, Ahváz a jejich okolí. Práce si neklade za cíl 

prozkoumat problematiku svateb napříč celým sociálním spektrem íránské společnosti  - to by 

ostatně dalece přesahovalo možnosti naší práce, nýbrž se snaží nastínit problematiku svatby  

a svatebních zvyků zejména mezi mladými vzdělanými příslušníky střední městské vrstvy, 

která se zásadně podílí na modernizaci a westernizaci současné íránské společnosti. 

 

Seznam respondentů a základní informace o nich
46

 :  

Alí – 27 let, muž, student, Šíráz 

Ebráhím – 24 let, muž, student, Isfahán, pochází z provincie Sístán a Balúčistán 

Farsad-  26 let, muž, stavební inženýr, Kermán 

Ferešte – 30 let, žena, turistická průvodkyně a pracovnice v turistické kanceláři, studovala 

v Indii, Teherán 

Hamíd – 26 let, muž, fotograf, Teherán 

Ímán – 25 let, muž, student, Dezfúl (Chúzestán) 

Marjam – 27 let, žena, obchodnice, Isfahán 

Mohsen – 27 let, muž, student, Šíráz 

Mona – 28 let, žena, překladatelka, Teherán 

Nilúfar – 24 let, žena, studentka, Kášán 

Sahar – 28 let, žena, obchodní manažerka, Teherán 

Samáne – 24 let, žena, módní návrhářka, Šíráz 

 

                                                           
46

 Některých respondentům bylo na vlastní žádost, anebo z důvodu pohodlnějšího zpracovávání výzkumu  

(u shody jmen) jméno pozměněno. 
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4.  Svatební tradice a zvyky v současném Íránu 

Zvyky a rituály během v současnosti praktikovaných íránských svateb jsou často odvozované 

ze zoroastrijánského náboženství. Pro mnoho úkonů, majících původně náboženský význam 

v zoroastrijánského náboženství, si však našli íránští šíitští muslimové ekvivalenty ve svém 

náboženství, a dnes si tyto rituály vysvětlují podle svého. Z tohoto důvodu je dnešní moderní 

íránský svatební obřad mixem starých zoroastrijánských prvků, novějších muslimských  

a od 20. století také importovaných západních trendů. 

Svatba potomků představuje pro íránské rodiče něco, na co je v podstatě potřeba se 

připravovat celý život. Jelikož íránské svatby bývají, jen pokud to finanční situace rodin páru 

alespoň trochu dovoluje, dosti velkolepé, nezbývá rodičům než od útlého věku dětí šetřit 

peníze, aby mohli v budoucnu dětem vystrojit důstojnou svatbu. 

 

4.1 Seznámení  

 

Dohodnuté sňatky jsou v moderním Íránu praktikované čím dál tím méně, jelikož setkávání 

mužů a žen není na rozdíl od dřívějších dob tak limitované. Ženy se mohou na veřejnosti 

pohybovat celkem svobodně, mohou studovat i chodit do zaměstnání
47

 a tak je velmi 

                                                           
47

 Ačkoli je v současném Íránu a zejména ve městech celkem běžné, že ženy chodí do zaměstnání mimo domov 

 a mohou si budovat kariéru a zastávat některé vysoké veřejné funkce, stále pro ně existují určitá omezení  

a některé funkce jsou ženám zapovězené. To se týká například povolání soudce (své zkušenosti s tímto 

omezením a se sesazením z funkce soudkyně popisuje v knize Jane Howard (Inside Iran Women’s Life) vůbec 

první íránská soudkyně zvolená za režimu Mohammada Rezy šáha v roce 1975 a známá aktivistka za lidská 

práva Šírín Ebádí : „Opravdu jsem podporovala revoluci. Za šáhova režimu byla má kancelář místem, kde se 

shromaždovali všichni, kdo byli proti režimu, a já jsem byla velmi blízko první skupině, která se dostala k moci. 

Ale, naneštěstí, ti samí přátelé – nemluvím o duchovních- jakmile se dostali k moci, rozhodli. Že ženy nemohou 

být dobrými soudkyněmi z náboženského hlediska.“, Howard, Jane: c.d. 2002, s.76 ) nebo některých vysokých 

politických  

a vládních funkcí (často ani v ústavě Islámské republiky není explicitně uvedeno, že by žena funkci nemohla 

zastávat, avšak do současné doby jí žena nikdy nezastávala a pravděpodobnost zvolení ženy do funkce je mizivá, 

jelikož je její vykonávání považováno za doménu mužů (zde nejsou myšleny náboženské funkce, které jsou 

vyhrazeny mužům podle šaríi). V této souvislosti byla například hojně diskutována možnost či nemožnost žen 

kandidovat na funkci prezidenta (íránská ústava se na toto téma nevyjadřuje velmi jasně, do současné doby však 

nebyla Radou dohlížitelů žádná ženská kandidátka schválena). Tato omezení vstoupila v platnost po islámské 

revoluci a do současné doby nebyla překonána. Zatímco zaměstnanost žen v šáhovském Íránu v roce 1976 činila 
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pravděpodobné, že si najdou vhodný protějšek dříve, než se jim ho pokusí najít rodina. 

Dokonce i v nábožensky založených rodinách se dohodnuté sňatky již dnes vyskytují zřídka  

a jsou praktikovány hlavně těmi nejkonzervativnějšími, nejméně vzdělanými a nejchudšími.  

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že mezi íránskou městskou (teheránskou) střední třídou 

nejsou dohodnuté sňatky v současné době již velmi rozšířené. Většina respondentů (24 z 30) 

uvedla, že jejich sňatek dohodnutý nebyl a že svého partnera vídali již před svatbou. Ti, kteří 

přiznali, že jejich sňatky byly dohodnuté, nepatřili překvapivě mezi starší respondenty  

a pouze jeden z nich pocházel z Teheránu, zbytek uvedl jako místo svého pobytu jiná větší 

íránská města a dva z účastníků výzkumu vesnici u města Marand v provincii Východní 

Ázerbajdžán. 

Lze proto říci, že mezi zkoumanými respondenty městské střední třídy již převažují sňatky na 

základě vzájemných citů a lásky a dohodnuté sňatky jsou zde zcela ojedinělé a praktikované 

jen v nejtradičnějších rodinách. 

 

4.1.1 První návštěva (dídár) 

 

Když se tedy chlapec a dívka rozhodnou vzít, následuje kolotoč staletí starých rituálů a zvyků, 

kterými si musí projít, než se budou moci stát manželi. Někdy muž, pokud by se chtěl oženit, 

ale dosud nenašel vhodnou ženu, požádá rodiče, aby mu nějakou vhodnou dívku doporučili 

nebo našli, ale to je stále méně časté. V případě, že si chlapec vyhlédl dívku, kterou on ani 

jeho rodina blíže nezná, informuje o tom nejprve ženské členy své rodiny (tedy nejčastěji 

matku nebo sestru), které začnou podnikat příslušná opatření, aby se s dívkou seznámily, 

dozvěděly se něco o ní a o její rodině, poptaly se na její vzdělání, finanční situaci rodiny, 

morální přednosti, pověst atd. Po tomto kroku rodina uváží, zda by tato dívka byla vhodnou 

manželkou pro jejich syna. Poté, co je rodina dívky informovaná o zájmu chlapce, snaží se 

podobným způsobem zjistit co nejvíc o dceřině nápadníkovi. Jestliže rodina dívky proti zájmu 

muže o jejich dceru nic nenamítá, je dohodnuta první návštěva příbuzných chlapce nebo muže 

v domě dívky, kde se rodina nápadníka s dívkou seznámí a obě strany vyjádří svůj souhlas 

                                                                                                                                                                                     
něco kolem 12%, o deset let později, v roce 1986 to bylo už jen kolem 6% a podle íránského právníka, 

zabývajícího se ženskými právy, Mohammada Hosseina Nayyeriho zaměstnanost žen v Íránu stále nedosáhla 

předrevolučních cifer.(Nayyeri, Hossein Mohammad: Gender Inequality and Discrimination:The Case of Iranian 

Women. http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-

discrimination-the-case-of-iranian-women.html#23, [cit. 14. 07. 2013]) 

http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html#23
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html#23
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nebo nesouhlas. Jestliže se rodina dívky rozhodne, že dá souhlas k námluvám, je návštěvě 

naservírován čaj, šerbet a cukroví, v případě nesouhlasu se musí návštěva spokojit jen 

s čajem.
48

 V případě nesouhlasu jedné strany tady veškeré úsilí a snahy o sblížení končí  

a rodiny se rozejdou, v případě souhlasu požádá rodina ženicha o povolení k námluvám a také 

bývá stanoveno oficiální datum pro tyto námluvy. Chlapci a dívce bývá také často dopřán 

nějaký čas o samotě, aby se mohli poznat a promluvit si o svých představách a očekáváních  

a zjisti, jestli se k sobě hodí a má smysl stanovit termín námluv. 

 

4.2 Námluvy (chástegárí) 

 

V předem určený den se ženich s několika nejbližšími a nejváženějšími členy své rodiny 

vydává na námluvy do rodiny dívky. Tento den, který má rozhodnout o dalším osudu 

mladého páru, je velmi důležitý a pro všechny zúčastněné nadmíru psychicky náročný. Poté, 

co je rodina ženicha pohodlně usazena do obývacího pokoje, dávají se příbuzní děvčete do 

popisování kvalit budoucí nevěsty, vychvalují její šikovnost při domácích pracích i při vaření, 

dále popisují její morální kvality a inteligenci a často přidávají k dobru i její dobré vzdělání 

nebo pracovní úspěchy. Následně je dívka dostatečně vychválena a poté si bere slovo rodina 

ženicha a opět vyzdvihuje jeho kvality, zejména co se vzdělání a pracovních úspěchů týče. 

Často přichází napřetřes i ženichova finanční situace a otázky dívčiny rodiny, jestli je 

připraven jejich dceru materiálně zajistit tak, jak se od něj očekává.
49

 Toto výživné (nafaghe) 

je jeho povinností podle islámského práva a jestliže by toho nebyl schopen, mohla by ženu 

této jeho neschopnosti použít jako záminky k rozvodu. Manžel tak musí své ženě zajistit vše 

potřebné k životu a finančně ji zabezpečit, a to i když je žena zaměstnaná a je sama schopna 

se uživit. Někdy se rodiny radí i o náboženském zázemí, a zjišťují, jestli se po této stránce pár 

k sobě hodí. Otec pak zavolá svou dceru, a od dívky se očekává, že rodinu svého nápadníka 

obslouží a nabídne jim čaj, šerbet a cukroví. Servírování čaje je pro dívku velmi stresujícím  

a někdy i obtížným úkolem, jelikož se oči všech zúčastněných upírají pouze k ní. Vše musí 

být provedeno bez chyby, protože při nejmenším zaváhání se rodina chlapce může 

rozhodnout, že dívka pro jejich syna není dost schopná a dělala by mu jen ostudu. Rodina má 

                                                           
48

 Kříhová, Zuzana: Nevěsta v zrcadle. In: Jiroušková, Jana (ed.): Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: 

Lidové noviny, 2012, s. 213 

49
 Dívka má právo požadovat, aby jí manžel zajistil život odpovídající standardům její vlastní rodiny. (Howard, 

Jane: Inside Iran Women’s Lives.Washington D.C. : Mage Publishers, 2002, s. 34) 
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tak možnost si dívku blíže prohlédnout a zjistit něco o jejím chování. Jestliže celá akce 

proběhla hladce, rodiny se s úlevou pouští do konverzace na různá lehčí témata, aby se lépe 

poznaly. Chlapec a dívka poté často odcházejí do ústraní, aby si mohli nerušeně popovídat  

a vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas se svatbou, případně sdělit své další požadavky druhé 

straně. Ke konci celého obřadu se, pokud všichni přítomní, zejména tedy chlapec a dívka 

souhlasí, dohadují na dalších krocích a hlavně na datu takzvaného baleboránu, na kterém se 

budou domlouvat podmínky zasnoubení a svatby. Někdy také rodina budoucího ženicha 

obdaruje dívku nějakým dárkem, který jí bude připomínat námluvy. 

K sebeprezentaci před rodinou svého manžela se informátorka Sahar vyjádřila takto:  

„Nepocházím z nábožensky založené rodiny a můj otec ani bratr se nikdy nestarali o to, jak se 

doma oblékám, a ani v přítomnosti mužské návštěvy mně nenutili si nasazovat šátek. 

V přítomnosti rodiny svého snoubence, ačkoliv jeho rodina není až tak silně věřící a patří mezi 

vzdělanou městskou střední vrstvu s relativně vysokými příjmy, jsem si vždy musela a musím dávat 

pozor na to, jak se chovám, oblékám a co říkám. Již v době zásnub jsem před nimi musela tajit, že 

kouřím
50

, jinak by zasnoubení zrušili. Tajím to před nimi dodnes.“  

O setkávání se svým snoubencem před svatbou uvedla: „Mohli jsme se setkávat celkem volně, 

naše rodiny nám nekladly téměř žádné překážky. Náš vztah byl ale v tomto období pouze 

platonický a i když v současné době mnoho mladých párů tajně žije sexuálně již před svatbou, 

ale já jsem měla strach z toho, že kdybych přišla o panenství za svobodna a posléze by se ze 

svatby sešlo a má rodina by se dozvěděla, že již nejsem panna, byl by z toho skandál a už bych 

se nemohla tak výhodně provdat.“ 

Z uvedeného svědectví tak vyplývá, že ačkoliv se snoubenci mohou často stýkat volně a bez 

dozoru již před svatbou, i v modernějších rodinách mají v dnešní době strach z toho, zavdat 

rodině svého partnera sebemenší příčinu k tomu, aby mohly být zásnuby zrušeny, nebo 

dohodnuté podmínky budoucí svatby změněny v neprospěch jednoho z partnerů. Panenství je 

stále velmi ceněné a i když ho možná sami snoubenci nebo dokonce i jejich rodiny nepovažují 

za tak moc důležité, stále je tu velmi silný vliv a tlak veřejného mínění, podle kterého nevěsta 

musí být panna a dívka která přijde o panenství, je zajisté žena lehkých mravů, která by mohla 

pošpinit čest celé rodiny (jak té své, tak i rodiny svého snoubence). 

                                                           
50

 Kouření cigaret i vodní dýmky je ženám v Íránu na veřejnosti zakázáno. I když jsou v mnoha kavárnách  

a čajovnách vyvěšeny tabule upozorňující na tento zákaz, personál často přinese vodní dýmku i ženě, která je 

přítomna bez mužského doprovodu a i v íránských ulicích lze bez problému spatřit ženy s cigaretou v ruce. 
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Uchování panenství před svatbou je v Íránu velmi diskutovaným tématem a názory na něj se 

radikálně liší napříč generacemi. Informátorka Mona na toto téma uvedla: „ Po vysoké škole 

jsem se rozhodla osamostatnit, našla jsem si práci, byt i přítele. Po roce vztahu jsme spolu začali 

sexuálně žít. Matka, dosti nábožensky založená, se kterou jsem předtím žila, se to dozvěděla  

a přerušila se mnou styk. Časem jsme se opět usmířily a náš vztah se zlepšil, dá se tedy říci, že 

se matka se vším smířila, avšak už není takový, jako byl předtím a často je stále mezi námi 

cítit napětí.“ 

Další informátorka Ferešte, nás nechává na věc nahlédnout pod jiným úhlem: „Vždy jsem si 

myslela, že o panenství přijdu během svatební noci. Měla jsem mnoho partnerů, ale vždy jsem 

se bála mít s nimi intimní styk a mnoho mých vztahů právě na tomto ztroskotalo. Když už jsem 

toho měla dost a rozhodla jsem se svým partnerem navázat sexuální vztah, dostal strach  

a odmítl a já jsem se s ním kvůli tomu rozešla. Pak jsem měla pár krátkých vztahů, ale 

k ničemu nevedly. Po svých 30. narozeninách jsem se rozhodla, že nechci být starou pannou 

 a že musím přijít o panenství co nejdříve. Navázala jsem tedy krátkodobý vztah s jedním 

známým, který přijel z ciziny, a strávili jsme spolu noc. Pak už jsem ho neviděla.“ 

Na uvedených svědectví je tedy dobře viditelné, jak je vztah dnešním mladých Íránců k otázce 

sexu před svatbou rozporuplný. Faktem však zůstává, že je íránská společnost i nadále silně 

ovlivňovaná náboženskými předpisy a tradicemi a ne všichni mladí jsou schopni se od nich 

odpoutat a žít svým vlastním životem. 

 

4.3 Vyjádření souhlasu (baleborán) a věno (mehrije, mehr) 

 

Baleborán je obřad vyjednávání zejména materiálních podmínek svatby a budoucího 

společného života páru. Tento obřad následuje několik týdnů nebo měsíců po námluvách a je 

považován vůbec za nejobtížnější část svatebních příprav. Rodiny budoucích snoubenců se 

sejdou v domě rodiny nevěsty a probírají v první řadě výši věna nevěstě – mehrije. Věno je 

nevěstě většinou vypláceno kvůli vysoké inflaci nikoliv v íránské národní měně – rijálu, ale 

ve zlatých nebo stříbrných mincích, jelikož hodnota zlata a stříbra na trhu je víceméně stabilní 

a pro nevěstu je to tak nejvýhodnější.
51

 Věno je nevěstě zpravidla vypláceno v případě 
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 Mir-Hosseini, Ziba: Marriage on Trial. A Study of Islamic Family Law. New York, London: I. B Tauris, 1993, 

1997, s. 74 
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rozvodu, ale teoreticky si o něj může říci i kdykoliv během manželství.
52

 Výše věna záleží 

nejen na postavení, majetnosti a váženosti rodiny, ale i na kvalitách samotné nevěsty, její 

kráse, vzdělání atd. V moderní době, kdy ženy běžně chodí do zaměstnání, je tomuto věnu 

přikládána menší důležitost, než tomu bylo v minulosti a věno proto bývá někdy jen 

symbolické, například jedna zlatá mince, kus nabátu
53

 nebo sbírka básní. Některé rodiny však 

nevěstinu věnu stále přikládají velkou důležitost a věno proto může dosáhnout pro ženicha až 

někdy likvidačních částek
54

 několika set až tisíc zlatých mincí. Ženich také může nevěstě 

slíbit jako věno (nebo kromě věna) ještě jiný hodnotný dar, např. auto. Zřídka bývá věnem  

i nemovitost.
55

 Obecně jsou ale v Íránu snahy o snížení vysokých částek věn, které jsou často 

jedním z důvodů, proč se pár nakonec sňatek rozhodne neuzavřít.  Jestliže se rodiny na výši 

věna nedohodnou, celý proces tím končí a snoubenci jsou nuceni se rozejít. Pokud se ale 

chlapec a dívka berou z lásky, bývá vždy snaha se nějak dohodnout ve prospěch dětí. Rodiny 

by se také měly dohodnout, kdo bude platit výdaje spojené se zásnubami a svatebním 

obřadem a hostinou a kde se vše bude konat. Na konci úspěšného baleboránu je taktéž 

dohodnuto datum zásnub. Často nevěsta na konci celého sezení dostává dárek od rodiny 

svého nastávajícího, což může být kus látky na šaty, šperk nebo jiná hodnotná věc. 

V nábožensky založených rodinách se často dává nevěstě při této příležitosti látka na čádor. 

Téměř polovina respondentů odpověděla, že jim bylo slíbeno nebo slíbili věno do 500 zlatých 

mincí, tři se dokonce vyjádřili, že jejich věno bylo stanoveno na vyšší částku než 1000 zlatých 

mincí. Pět respondentů uvedlo, že se v jejich případě žádné věno stanoveno nebylo a čtyři 

slíbili nebo jim byla slíbena částka v hotovosti. Ti, kteří se věna vzdali, většinou uvedli, že 

podle jejich názoru je věno věc tradiční a zastaralá, která byla dobrá hlavně tehdy, když se 

partneři nebrali z lásky, v současné době už jim tato tradice připomíná spíše jakési „kupčení“ 

s láskou. Jeden respondent dokonce uvedl, že má k této tradicí odpor. V pár případech bylo 

také zvoleno jen symbolické mehrije - například výtisk Koránu, Šáhnáme nebo 33 žlutých 

růží. 

                                                           
52

 Věno je tzv. ´inda al-mutalaba (na požádání). (Mir-Hosseini, Ziba: c.d. 1993, 1997, s. 73) 

53
 Cukrová sladkost tvořena cukrovými krystaly, v Íránu může mít různé příchutě a často se dává do čaje, 

cukrkandl. 

54
 Za nezaplacení věna ženě v případě rozvodu hrozí manželovi tvrdý soudní postih (vězení), někdy ale muži, 

kteří nejsou schopni věno splatit, tlačí na své ženy a vyhrožují jim komplikací rozvodového procesu, jestliže se 

jeho vyplacení nevzdají, takže mnoho žen nakonec stejně zůstane bez věna a jsou tak uvrženi do tíživé finanční 

situace a často jím je tím znemožněna péče o děti. 
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 Mir-Hosseini, Ziba: c.d. 1993, 1997, s. 73 
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Informátor Farsad k tomu poznamenal:  „Někdy mívá hodnota mehrije, kterou si žena určuje, 

symbolickou hodnotu a rovná se například roku ženina narození, ať už v letopočtu hidžrí-je 

šamsí nebo míládí, v nábožensky založených rodinách to může být třeba 114 mincí podle 

počtu súr v Koránu.“ 

Informátorka Sahar uvedla: „Mé věno bylo 350 zlatých mincí.“ Podle mého názoru je věno 

nezbytné, je jakousi zárukou pro ženu, že se v případě rozvodu bude schopna alespoň na 

určitou dobu finančně zabezpečit sebe a své potomky. Ženy, které si žádné věno nestanovily, 

toho většinou dříve či později začnou litovat. Ale je bohužel pravda, že když se žena chce 

rozvést, musí se velmi často vzdát nároku na věno, aby dostala od manžela souhlas 

k rozvodu.“ 

Informátorka Samáne se k tématu věna vyjádřila následovně: „Když jsem byla teenager, 

myslela jsem si, že nikdy nebudu mehrije požadovat. Pak jsem ale vzhledem k postavení ženy 

v íránské společnosti změnila názor, Íránky jsou v mnohém omezované a neplnoprávné, proto 

je věno dobrou zárukou toho, že v případě rozvodu nezůstanou bez prostředků.“ 

Mnoho íránských mužů se zvykem mehrije nesouhlasí a považují ho za překážku k sňatku. 

Mnozí se vyjádřili, že v Íránu si žádný muž nemůže být jistý, jestli si ho dívka chce vzít proto, 

že ho miluje, nebo proto, že se domnívá, že by jí mohl zajistit pohodlný život. Většina z nich 

byla nicméně ochotná připustit, že v současné íránské společnosti, kde žena čelí mnoha 

omezením a není s mužem rovnoprávná, je mehrije částkou, která jí a někdy i jejím dětem 

může pomoci a zachránit před chudobou a opětovným navrácením se do rodičovského domu. 

Ženy se samozřejmě na problematiku mehrije dívají ze svého úhlu a naprostá většina 

dotázaných uvedla, že toto věno ženě poskytuje záruku, že po rozvodu nezůstane úplně bez 

prostředků. Mnoho mladých lidí tento zvyk ale vnímá jako „kupčení s láskou“, komplikující 

svobodný výběr partnera a má k němu odpor (otázkou je, zda tento odpor bude u žen i nadále 

přetrvávat v případě blížícího se sňatku). 

V případě rozvodu je také velmi těžké pro ženy vymáhat zaplacení věna. Mnoho žen je 

nuceno vzdát se mehrije za účelem svolení manžela k rozvodu nebo za účelem svolení svěření 

dětí do péče ženy. Respondenkta Nilúfar  také vypověděla, že pokud není muž mehrije 

schopen splácet, může mu soud nařídit splácet ho ženě postupně, každý měsíc určitou částku, 

například jednu zlatou minci. Věno tak splácí do té doby, než se žena znovu vdá. 
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4.3.1 Šírbahá 

 

Dalším tématem, které se prodiskutovává během baleboránu je výše takzvané ceny mléka – 

šírbahá. Šírbahá je tradicí, která se již v rodinách spíše nedodržuje.
56

 Je to částka, která je 

vyplacena ženichem rodině nevěsty za její vychování a péči o ní během dětství a dospívání  

a to z toho důvodu, že když se nevěsta vdává, přejde tak v podstatě do jiné rodiny a její 

původní rodina, která vynaložila jistě mnoho úsilí, aby ji vychovala, už z ní nemá žádný 

užitek. Mnoha cestovateli a zahraničními pozorovateli byla šírbahá často mylně popisována 

jako částka, za níž si ženich nevěstu kupuje. Někdy je také vnímaná jako částka, která má 

rodině nevěsty ulevit od džahízije, a je proto rodiči použita na zaplacení části vybavení 

nevěstiny nové domácnosti.
57

 

Šírbahá je jedním ze svatebních zvyků, který již není v současném Íránu v městské 

společnosti příliš dodržovaný. Ze všech třiceti účastníků mého výzkumu pouze jeden tazatel 

uvedl, že šírbahá za svou manželku zaplatil a v tomto případě se jednalo o obyvatele vesnice, 

který zaplatil rodičům své nastávající nevěsty v roce 1986 (1365) cenu mléka v hodnotě 100 

túmánů. Ojedinělost tohoto zvyku dokládá i fakt, že někteří respondenti vůbec nevěděli, co to 

šírbahá je. Nejenže je šírbahá pojmem vzdáleným pro současnou generaci dvacátníků  

a třicátníků, ale o tom, že by se tento zvyk praktikoval (alespoň ve městech) nemá příliš 

informací ani generace dnešních padesátníků. Jedná se tedy o zvyk ve městech již 

nepraktikovaný a i na vesnicích šírbahá je v současné době o tradicí praktikovanou již 

v minimální míře. 

Informátorka Samáne odpověděla, že ve městech již zvyk šírbahá rozšířený není, avšak závisí 

to na konkrétní rodině, jestli má ve zvyku dávat nebo přijímat šírbahá. Šírbahá se podle ní 

platí matce nevěsty jako odměna za to, že svou dceru takto pro ženicha vychovala. 

Ímán odpověděl, že mezi obyvateli jeho města Dezfúlu (Chúzestán) není zvyk šírbahá 

rozšířený, avšak mnohokrát o něm slyšel s tím, že ve vesnicích v okolí jeho města se šírbahá 

stále praktikuje a zvyk je podle něj hojně rozšířený mezi příslušníky kmene Bachtijárů. Stejně 

tak další respondentka vypověděla, že v Chúzestánu je zvyk do určité míry rozšířený. 
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 Tato tradice je dodržována zejména ve venkovských oblastech a u více nábožensky založených rodin nebo 

v určitých oblastech Íránu. (
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 Respondent Ebráhím  také uvedl, že šírbahá je zvykem, který se i nadále praktikuje u Balúčů 

a dalších příslušníků kmenů žijících v Íránu. 

Šírbahá je tedy zvyk, považovaný v městských oblastech spíše za zastaralý. V určité míře je 

stále dodržován na vesnicích a zejména pak v kmenových a tradičních společenstvích, které  

i přes rychlou modernizaci a imigraci svých členů do měst stále přikládají dodržováním 

staletých zvyků a tradic velký význam a považují ho za způsob zachování své kulturní 

identity. 

 

4.4 Zásnuby (námzadí) 

 

Zásnuby jsou pro nastávající manžele velmi radostnou událostí, jelikož poté, co se stanou muž 

a žena snoubenci, jim bude dána mnohem větší volnost v setkávání a sbližování o samotě. 

Snoubenecké období je hlavně obdobím vzájemného poznávání a zvykání si na toho druhého. 

Trvá různě dlouhou dobu od několika měsíců až po rok nebo i více. Pár se po zásnubách spolu 

může víceméně svobodně setkávat, jakýkoli sexuální styk je však do svatby přísně zakázán,  

i když situace v této oblasti se v současné době čím dál tím více mění a liberalizuje. 

V konzervativních rodinách je i po zásnubách styk snoubenců omezován, aby se nedostali „do 

řečí“. Někdy si však snoubenci vyžádají oficiální povolení od duchovního, nazvané síghe-je 

mahramijat
58

, že se mohou bez problémů stýkat. 

Oslava zásnub se koná v domě ženicha nebo nevěsty, případně v sálu nebo sálech (tálár), kde 

se poté koná i svatební hostina. Při této příležitosti je na zem rozprostřen hedvábný ubrus 

(sofre) na němž je tác s prstýnky, květiny a Háfezova básnická sbírka nebo Korán. Do čela 

ubrusu se někdy dává i ozdobné zrcadlo. Chlapec a dívka si vymění prstýnky, nejdříve ho 

nasadí ženich na prst nevěstě a pak nevěsta ženichovi. Zásnubní prstýnky jsou většinou 

obyčejné, bez jakýchkoli ozdob a kamínků.  Všichni přítomní poté páru přejí mobárak bád, 

tedy hodně štěstí. Během oslavy zásnub je nevěstinou rodinou nabízeno občerstvení, čaj  
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 per. síghe – forma dočasného sňatku, který je možný uzavřít na libovolnou dobu od několika hodin po 99 let. 

Často bývá považována za jakousi náboženskými autoritami posvěcenou a legální formu prostituce. Jiným 

typem síghe je síghe-je mahramiat, které bývá uzavřené za účelem volného styku snoubenců (nebo 

spolupracovníků, cestovatelů, sousedů atd. opačného pohlaví), avšak ne za účelem sexuálního styku. (Haeri, 

Shahla. c.d. s.89-96) 
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a hlavně sladkosti. Konzumaci sladkostí ve velkém množství během zásnub se říká šíríní 

chorán
59

 a má snoubencům zajistit šťastný, sladký a spokojený život.  

Co se týče oblečení, kteří si nastávající snoubenci v tento slavnostní den oblékají, u muže je to 

většinou klasický oblek s kravatou nebo bez, o něco méně slavnostní, než svatební oblek.  

Ženy mívají na sobě slavnostní společenské šaty v různých barvách, ne však bílé. 

 

4.4.1 Mahram a namahram 

 

Podle islámského práva existují dvě kategorie vztahů mezi muži a ženami, mahram 

(povolené) a namahram (zakázané). Ženy a muži by se neměli volně stýkat, pokud nejsou 

spřízněni pokrevně nebo sňatkem. Ženy se před příbuznými, se kterými jsou v mahram 

vztahu (pokrevní: členové nukleární rodiny, sourozenci otce a matky a jejich potomci, 

nepokrevní: rodiče partnera a jejich příbuzní z otcovy strany, partneři dětí a jejich děti) 

nemusejí zahalovat, ani si od nich držet zvláštní odstup. Všichni ostatní jsou namahram  

a v Íránu jsou na ně uplatňovány přísné segregační zákony, které jsou patrné všude na 

veřejnosti v podobě povinného zahalování žen i oddělených veřejných prostorů pro muže  

a ženy.
60

 

Aby se tedy v Íránu snoubenci stali mahram a mohli se volně stýkat, bez toho aniž by jim 

hrozila penalizace nebo jakýkoli jiný postih od vlády, musí tedy uzavřít oficiální sňatek 

(aghd), stvrzený podpisem svatební smlouvy na oficiálních místech nebo uzavřít síghe-je 

mahramijat (nesexuální síghe). 

 

4.5 Snoubenecké období 

 

Vztah snoubenců je v tomto období v případě neuzavření síghe-je mahramijat podle 

islámského práva stále ještě namahram
61

, v mnoha moderních městských rodinách je však 
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 Podávají se hlavně v sirupu naložené malé smažené koblížky bámjie a zúlbijá, dále pak cizrnové sušenky nán-

e nachúdčí, rýžové nán-e berendží, mandlové nán-e bádamí a další. Velmi důležité jsou také ořechy a sušené 

ovoce. 
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 Haeri, Shahla: Law of Desire : Temporary Marriage in Shi’i Iran. Syracuse : Syracuse University Press, 1989, 

s. 76-78. 
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 Nepovolený, nelegální podle islámského práva. 
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páru dovoleno se stýkat téměř bez omezení. Období mezi zásnubami a svatbou je pro 

snoubence velmi radostnou a vzrušující dobou, kdy se chlapec a dívka a jejich rodiny mezi 

sebou hojně navštěvují, seznamují se, pořádají společné výlety a chodí ven. Toto období je 

pro pár tak důležité zejména v tak uzavřené a genderově segregované společnosti, jako je ta 

íránská. Ačkoli je pár stále pod dohledem rodičů a dalších příbuzných, oba si najdou čas na 

společné chvilky o samotě, kdy si užívají jeden druhého a plánují společnou budoucnost. 

Nejčastější odpovědí na dobu trvání zásnub bylo jeden až šest měsíců, druhá nejčastější byla 

více než jeden rok a snad nejdelší snoubenecké období byly uvedeny čtyři roky.  Někdy však 

zásnuby těsně předcházely svatebnímu obřadu. Důvody, proč, v mnoha případech mezi 

zásnubami a svatebním obřadem a oslavou uplynulo tolik času, byly nejčastěji finanční. 

Informátorka Sahar popsala délku svých zásnub takto: „Naše snoubenecké období trvalo 

 něco málo přes rok. Během této doby si můj nastávající manžel, který pochází z Ahvázu, 

hledal práci v Teheránu, a také jsme vybavovali byt, který jsme dostali od jeho rodičů jako 

svatební dar. Zanedlouho po zásnubách jsme ale uzavřeli oficiální aghd a od té doby jsme 

spolu začali sexuálně žít.“ 

Povinností rodičů dívky v tomto snoubeneckém období je připravit dívce věno (džahízije). 

Věno budoucí nevěsty zahrnuje kompletní vybavení domácnosti a v mnoha rodinách se toto 

věno připravuje už od nejútlejšího věku dcery, kdy matky a jiné ženské příbuzné šijí, vyšívají 

a pletou nevěstě vybavení do domácnosti. Toto vybavení zahrnuje vše od koberců, ozdobných 

deček, ubrusů, povlečení, ručníků kuchyňského nádobí až po elektrospotřebiče a oblečení. 

Zatímco nevěstina rodina se musí postarat o vybavení nové domácnosti jejich dcery, které jí 

často finančně vyčerpá, rodina ženicha musí zajistit (samozřejmě nejlépe koupit) 

novomanželům byt nebo dům. Obě rodiny se snaží udělat co je v jejich silách, aby vstup do 

manželského života mladému páru ulehčily, a připravily tak pro snoubence vše, co budou 

během společného života potřebovat.  V současné době, kdy by domácnosti měly být 

vybaveny nejmodernějším nábytkem a elektrospotřebiči, je to velmi obtížný úkol, avšak 

žádná rodina se nechce nechat zahanbit a tak vždy dělá, co je v jejích silách. 

V minulosti, kdy byla dívčí věna podstatně skromnější a rodiny chudší, často pomáhala při 

přípravě věna celá čtvrt a to jak finančně, tak i konkrétními dary do domácnosti novomanželů. 

Během svého výzkum jsem se však setkala také s tím, že nevěsta žádné věno neměla, a aby 

ulehčila rodičům od starostí, rozhodla se se svým nastávajícím si pořídit si vybavení bytu na 

své a manželovy náklady. 
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Výše džahízije bývá zpravidla nižší než hodnota mehrije, i když někdy zahrnuje kompletní 

vybavení bytu, avšak v současné době se často na vybavení bytu novomanželů finančně 

podílejí obě rodiny a tak tíha neleží jen na bedrech rodiny nevěsty. Odpovědi na dotazy o výši 

džahízije byly často uvedeny v túmánech či rijálech a vzhledem k vysoké inflaci v Íránu by 

bylo obtížné je naprosto přesně převést na dolary, proto jsem se v tomto ohledu více 

soustředila na postřehy informátorů: 

„Džahízije tvoří zpravidla veškeré vybavení bytu, které by měli nevěstě nastřádat rodiče. 

Mnoho rodičů se ale bohužel dosti zadluží, aby mohli své dceři pořídit odpovídající věno  

a nestali se předmětem klepů příbuzných a známých, že chtějí na své dceři šetřit.“ 

Informátorka Sahar uvedla: „Některé části věna, například různé přehozy, ozdobné vyšívané 

dečky a koberce mi rodiče střádali už od dětského věku, zbytek vybavení bytu jsem si vybírala 

ve snoubeneckém období společně se svým manželem za finanční asistence mého otce.“ 

Nevěsta a ženich si také vyberou každý svého svědka a rádce (ságdúš), nevěsta přítelkyni, 

sestru nebo jinou příbuznou a ženich přítele nebo příbuzného mužského pohlaví, žijícího 

nejlépe ve šťastném manželství, kteří jim poskytují cenné rady do manželství a předávají 

mladému páru své zkušenosti. Být takovým poradcem snoubeneckého páru je v Íránu velká 

čest a každý takový poradce bere svou roli velmi vážně. 

Velmi důležitým úkolem nevěsty a ženicha v předsvatebním období je obstarat vše potřebné 

na svatbu, svatební obřad a společný život.  Nevěsta si vybírá šperky, prstýnky, svatební šaty 

a další nezbytné věci. Ženich si kupuje svatební oblek. Útratu ženicha nakonec zaplatí nevěsta 

a nevěstinu útratu zase její nastávající manžel. Během nákupů si nevěsta i ženich zvou své 

přátelé či příbuzné jako poradce, a ti za své cenné rady také obdrží od páru nějaký malý dárek 

na památku
62

. 

 

4.5.1 Přenášení věna (džaházbarán) 

 

Džáházbarán je obřad přenášení nevěstina věna do společného domova nebo do domu 

ženichovy rodiny, kde bude mladý pár po svatbě bydlet. Poté, co rodiče nevěstě připraví věno 

a je nakoupeno vše potřebné do novomanželského bytu i na obřad a svatební oslavu, jsou 

                                                           
62

 V současné době je tendence tyto nákupní týmy spíše redukovat, za účelem ušetření nákladů a tak často 

vyrážejí na nákup jen sami snoubenci. 
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všechny tyto věci přepraveny do domu ženicha nebo nového domova páru. Dříve se nevěstino 

věno převáželo pomocí povozů se zapřaženými mulami nebo na velbloudech a vytvářelo tak 

bohatý průvod, který mohli obdivovat všichni přihlížející. Dnes je věno převáží téměř vždy 

v automobilech. Byt nebo dům nevěsty a ženicha je řádně vybaven a detailně nazdoben  

a připraven nastěhování budoucích manželů.
63

 

Džaházbarán, chápaný jako bohatý průvod s povozy naloženými vybavením domu, je tradicí, 

která se v současné době dodržuje asi už jen na vesnicích, a to také dosti zřídka. Nevěsta 

 a ženich se v současnosti ve městech častěji stěhují do koupeného či pronajatého bytu, který 

spolu vybavili, nebo do domu ženichových rodičů a žádné průvody tak nepořádají. 

Současný moderní džaházbarán ve městech vypadá tak, že se veškeré vybavení nového domu 

nevěsty a ženicha, převeze do jejich společného domu a pozvou se nejbližší příbuzní (někdy 

jen ženy), kteří si ho přijdou prohlédnout a pečlivě prozkoumat každou část bytu nastávajících 

manželů a jeho zbrusu nového vybavení. Součástí může být také malá oslava s občerstvením  

a tancem. 

 

4.5.2 Nanášení henny (hanábandán)
64

 

 

V některých částech Íránu a v spíše tradičně založených rodinách
65

 se doposud dodržuje 

prastarý íránský zvyk aplikace heny na dolní i horní končetiny před svatbou. Tento obřad 

symbolizuje rozloučení nevěsty s původní rodinou a začátek nového společného šťastného  

a spokojeného života novomanželů. Den před svatbou by měl ženich poslat své nastávající 

dřevěný tác s henou, aby se mohla na svatební obřad důkladně ozdobit. Žena pozve své 

ženské příbuzné a kamarádky na obřad hanábandán, při kterém si vzájemně nanášejí hennu 

na dlaně, prsty a chodidla. Někde se nevěstě dává henna také na vlasy.
66

 Poté co je ozdobena 

nevěsta, aplikují si i ostatní přítomné ženy hennu, která jim má zajistit štěstí a těm 

neprovdaným šťastnou ruku při výběru ženicha. Detaily jednotlivých hennových obřadů se 

liší oblast od oblasti, vždy jde ale o velmi veselý obřad, provázený hudbou, tancem  

a konzumací různých vybraných pochutin. Malované ozdoby jsou většinou květinových  

a ornamentálních tvarů. Dříve henna nahrazovala nedostupné líčení a kromě ní se k dekoraci 
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 Kříhová, Zuzana: In: Jiroušková, Jana (ed.): c. d. s. 205-231 
64

 Podle Encyclopaedia Iranica se jedná o starý zvyk neznámého původu a ve svých dílech popisuje už Rúdakí. 

(Henna. http://www.iranicaonline.org/articles/henna , [cit. 02. 03. 2013]) 
65

 Mnoho moderních žen považuje aplikaci heny za zastaralý přežitek, nehodící se do moderní společnosti. 

66
 Henna.http://www.iranicaonline.org/articles/henna [cit. 02. 03. 2013] 

http://www.iranicaonline.org/articles/henna
http://www.iranicaonline.org/articles/henna
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používala i pasta sorme (kohl) vytvořená z antimonového prášku, která sloužila ke zvýraznění 

obočí a řas.  

Tento ve městech zřídka dodržovaný obřad se opět začíná dostávat do módy a bývá často 

pojat jako jakési loučení nevěsty se svobodou, kterého se účastní jen ženy, baví se, tancují, 

konzumují vybrané pochoutky a navzájem se zdobí hennovou pastou. Mnohé účastnice 

výzkumu se zmínily, že na dnešních hanábandánech zaujímá henna a zdobení těla naprosto 

marginální roli, a jedná se spíše o jakousi „dívčí party“, kde mají všechny přítomné za úkol 

rozptýlit nevěstu a nechat ji zapomenout na starosti spojené se svatebními přípravami. 

V některých oblastech a v některých rodinách je hanábandán oblíbený zvyk, který se pořádá 

jednu nebo dvě noci před svatbou, zatímco jiní ho považují za starý zvyk a již ho nedodržují. 

Hojně je prý dodržován v oblasti Isfahánu a pravděpodobně bude ve svém originálním 

„hennovém“ pojetí dodržován i na venkově, avšak tuto domněnku se mi nepodařilo ověřit. 

 

4.5.3 Svatební šaty (lebás-e arúsí) 

 

Svatební oděvy nevěsty a ženicha v moderním Íránu se již dnes většinou neliší od těch, které 

oblékají nastávající manželé ve většině zemí Evropy a Ameriky. V současnosti proto většina 

íránských nevěst obléká bílé svatební šaty západního stylu. Ženich si obléká klasický oblek 

podle západní mody, často doplněný i o kravatu, která není v Islámské republice běžně 

nošenou součástí společenského oděvu mužů, jelikož na ní bývá nahlíženo jako na západní 

výdobytek.
67

 V některých venkovských oblastech však ženy i muži stále oblékají svatební 

šaty inspirované tradičními kmenovými nebo oblastními kroji.
68

 

Íránské nevěsty ve městech i na vesnicích v současné téměř všechny bez výjimky oblékají 

klasické bílé svatební šaty v západním stylu, mezi účastnicemi mého výzkumu se nenašla ani 

jediná žena, která by vypověděla, že měla při svatebním obřadu jiné než bílé svatební šaty. 

V nábožensky striktnějších rodinách často ještě nevěsty přes bílé svatební šaty oblékají bílý 

svatební čádor. To, že ve svůj svatební den měly na sobě kromě klasických svatebních šatů  

i svatební nádor, vypověděly dvě ženy, obě obyvatelky vesnice ve Východním Ázerbajdžánu. 

                                                           
67

 Prodej kravat byl dokonce po islámské revoluci roku 1979 zakázán, zákaz platí dodnes, ačkoliv je dnes možné 

již v íránských obchodech kravaty spatřit. (Kamali Deghan, Saeed: Cutting ties: Iran moves to enforce ban on 

symbol of western decadence.http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/31/ties-iran-ban , [cit. 02. 03. 2013])  

68
 Howard, Jane: c.d. s. 32 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/31/ties-iran-ban


 

35 
 

Při zpovídání jednotlivých informátorů jsem však mnohokrát narazila na to, že osobně viděli 

nebo slyšeli o nevěstě, která se vdávala v oblastním kroji. V tradičním kroji se údajně mnohdy 

vdávají příslušnice různých íránských kmenů – například Bachtijárky, Balúčky, Lorky,  

Qašqájky, Kurdky nebo Turkmenky, které si někdy místo svatebních šatů oblékají kroje ve 

svých kmenových barvách. 

Informátor Hamíd se k tomuto tématu vyjádřil následovně: „V Teheránu i dalších velkých 

městech se nosí vždy bílé klasické svatební šaty, já sám jsem viděl, že například, že ve městech 

v západním Gílánu (Másúle, Táleš) nebo v Kurdistánu a Kermanšáhu nevěsty oblékají 

tradiční, velmi barevné, bohatě vyzdobené šaty. Mnoho kmenových svateb je také v kroji. Sám 

jsem byl na svatební oslavě v Kermanšáhu, během níž nevěsta na sobě nejdříve bílé svatební 

šaty a poté je vyměnila za kroj. Mnoho lidí, zejména těch chudších, pak často místo klasických 

svatebních šatů volí jen nějaké slavnostnější oblečení u nevěsty s bílým čádorem.“ 

 Respondent Alí se také zmiňuje o tom, že ve městech to není rozšířené, avšak mnohé nevěsty 

příslušnice kmenů se doopravdy (hlavně kočovných) ve svých tradičních krojích vdávají. 

Ebráhím doplňuje: „Sám jsem viděl mnoho balúčských nevěst, které měly na sobě místo 

klasických svatebních šatů tradiční kroj.“ 

Někde tedy ženy stále ve svatební den oblékají kmenové kroje, většinou s bílým čádorem, ale 

v současné době už to není tak časté, a většina nevěst se vdává v klasických bílých svatebních 

šatech. 

Pro mě velmi překvapivý byl poměr respondentů, kteří vypověděli, že oni nebo jejich partner 

si zvolili jako součást svatebního obleku v Íránu tolik pranýřovanou kravatu. Z třiceti 

respondentů na sobě ve svatební den neměli kravatu jen čtyři, dva z nich byli obyvatelé již 

mnohokrát zmiňované vesnice u města Marand. Kravata je proto v současné době naprosto 

běžnou součástí svatebního obleku u mužů a jejímu nošení se lidé vyhýbají zejména 

z náboženského hlediska, takže můžeme konstatovat, že v mnou sledované společenské třídě 

je kravata při svatebním obřadu téměř nutností. 
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4.6 Svatební obřad (aghd, pejmán-e zanášújí) 

 

Aghd je oficiální svatební obřad, konající se tradičně v domě rodiny nevěsty
69

 za přítomnosti 

pověřeného úředníka, nebo na příslušném úřadě (mazharu), kdy si snoubenci vymění své 

svatební sliby, podepíší svatební smlouvu a jsou prohlášeni za manžele. Po tomto obřadu by 

měla následovat ještě svatební oslava, ale v současné době se oslava často odkládá 

z finančních důvodů nebo se vůbec nepořádá a ušetřené peníze použije pár například na 

svatební cestu, auto nebo vybavení domu. Nevěsta a ženich by spolu měli pohlavně žít až po 

pronesení svatebních slibů a svatební oslavě, ale v současné době, kdy jsou svatební oslavy 

často odkládány, spolu muž a žena žijí jako manželé již po složení samotných manželských 

slibů (jejichž složením se oficiálně manželi stávají). Při svatebním obřadu nevěsta a ženich 

pronesou vzájemné sliby a podepisují oficiální dokumenty, které dokládají, že byli oddáni. 

Celý obřad vede duchovní, nebo úředník zmocněný k provázení takových svatebních obřadů  

a jsou během něj prováděny jak právní, tak i náboženské úkony. 

Respondentka Sahar zde potvrzuje předpoklad, že mladí často se zahájením společného 

sexuálního života nečekají až po svatební oslavě: „Se svým manželem jsem začala sexuálně 

žít již po svatebním obřadu. Sice by se to tak praktikovat nemělo, ale koneckonců už jsme byli 

manželi podle islámských zákonů a většina nevěst, se kterými jsem mluvila, na tom byla 

podobně. Dříve bylo v Íránu zvykem, že pro nevěstu, která právě prožila první noc se svým 

manželem, příbuzné vařily sladkost podobnou halvě jménem kači. Nevěst se tak ptají „Kači 

bepazím?
70

“ Mnoho současných nevěst, ale pokud chtějí hovořit pravdu, musí odpovědět 

„Man kačimo chordam
71

“ ještě před svatebními oslavami.“ 

 

4.6.1 Svatební ubrus (sofre-je aghd) 

 

Středobodem celého obřadu je velký obdélníkovitý svatební ubrus (sofre- je aghd)), většinou 

ručně vyšívaný zlatými a stříbrnými nitěmi, který je naaranžován na koberci na zemi.  Tento 

ubrus se v některých rodinách dědí z generace na generaci a je mu přikládán mimořádný 

význam. V religiózních rodinách si dávají záležet na tom, aby delší strana ubrusu směřovala 
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Maráseme aghd va arúsí-je írániján. http://otagh-khab.ir/?p=1584 [cit. 02. 03. 2013] 

70
 per. „ Uvaříme kači ?“ 
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 per. „Již jsem své kači snědla.“ 

http://otagh-khab.ir/?p=1584
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k Mekce a tváře manželů ke Kaabě. Pro lepší pochopení celého obřadu je nejprve nutné 

důkladně popsat tento ubrus, umístění jednotlivých položek na něm a jejich význam. 

Ačkoliv si každý pár nechává zhotovovat svatební ubrus podle svého vkusu, původu  

a náboženského vyznání, na každém ubrusu jsou předměty, které nikdy nechybí. Každá věc 

má symbolický význam, a její začlenění na ubrus má páru přinést štěstí a spokojený společný 

život. Typický svatební ubrus vypadá takto
72

: 

 

 

 

                                                           
72 Bashar, Laura: The Persian Wedding Ceremony (Aghd) Demystified. http://familyspice.com/the-persian-

wedding-ceremony-aghd-demystified/  [cit. 02. 03. 2013] 
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Ubrusu vévodí velké zrcadlo (ájíne-je aghd, ájíne-je bacht)
73

 s ornamentálně zdobeným 

rámečkem. Zrcadlo musí být dost velké, aby tam ženich a nevěsta mohli spatřit obraz jeden 

druhého a má symbolizovat čestnost a poctivost a vnést dostatek světla do společného 

manželského svazku. Když žena vchází do místnosti a usedá ke svatebnímu ubrusu, ženich 

nejprve vidí její obraz v zrcadle. Na každé straně zrcadla je umístěna zdobená skleněná 

lampička ve tvaru tulipánu nebo svícen (ša’am), který ozařuje třpytící se zrcadlo. Toto světlo 

je znakem čistoty, jasnosti, energie. Oheň je starý posvátný zoroastrijský symbol, který má 

očišťující charakter, a je proto používán i při dalších významných perských ceremoniích  

a svátcích. Lampičky nebo svícny jsou často tím prvním, co si pár při společných nákupech 

pořídí. Dříve bývalo zvykem, že ženich a jeho rodina vybíral a kupoval svícny i zrcadlo pro 

nevěstu a dával jí je darem, avšak dnes se berou ohledy na to, aby se zrcadlo i svícny hodily 

do domácnosti, a tak je pár většinou vybírá společně.
74

 Další důležitou položkou je tác 

(chúnče, síní-je átel o bátel) se sedmi
75

 druhy koření a bylin, které bývají většinou 

naaranžované do rozličných obrazců, vytvářejících krásné barevné kombinace. Tác je 

nejčastěji naaranžován doprostřed ubrusu. Tyto byliny a koření mají pár ochránit před vším 

zlým a dodat mu sílu překonávat překážky na společné cestě životem, kromě toho také 

symbolizuje hojnost. Tác by měl obsahovat maková semínka (chašcháš), které ochraňují proti 

zlým silám, rýži (birindž), která symbolizuje hojnost a dostatek, anděliku (sanbol-e chitájí), 

zelené listy (sabzí-je chošk) a sůl (namak), chránící před uhranutím.  Semínka černuchy seté 

(sijáhdáne) slouží k oddělení a zvýraznění jednotlivých barev koření a bylin. Poslední 

položkou na tácu je esfand
76

 (routa vonná), který chrání před zlými duchy. Jednotlivé položky 

se mohou mírně lišit podle oblasti původu manželského páru a také dostupnosti těchto bylin  

a koření. Dále na svatebním ubrusu můžeme najít chléb sangak (nán-e sangak)
77

na kterém je 

vyveden šafránový nebo skořicový nápis mobárak bád
78

. Chléb je symbolem prosperity  

a vedle něj je často ještě pokládán bílý sýr (panír) a směs bylinek. K tomuto účelu jsou 

používané bylinky (nebo zelenina) typické pro íránskou kuchyni – bazalka (rejhán), máta 

                                                           
73

 per. aghdové zrcadlo, zrcadlo štěstí 

74
Bashar, Laura:The Persian Wedding Ceremony (Aghd) Demystified. http://familyspice.com/the-persian-

wedding-ceremony-aghd-demystified/  [09. 02. 2013] 

75
 Číslo sedm je staré perské (zoroastrovské) posvátné číslo. 

76
 lat. Peganum harmala, rostlina původně pěstovaná ve východním Íránu a západní Indii používá se k vyhánění 

zlých sil z domovů na Blízkém východě. 

77
 Obdélníková chlebová placka, pečená v peci na rozpálených kamenech (odtud sangak- kamínek), která je 

považována za íránský národní chléb. 

78
 per. Hodně štěstí 

http://familyspice.com/the-persian-wedding-ceremony-aghd-demystified/
http://familyspice.com/the-persian-wedding-ceremony-aghd-demystified/
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(na’ná), ředkvička (torob), estragon (tarchún), koriandr (gešníz) a potočnice lékařská 

(ábtarre). Po obřadu je chléb se sýrem a bylinkami nabízen hostům a má jím zajistit 

prosperitu a úspěch v životě. Dalším nezbytným prvkem je nádobka s medem, které má 

zajistit sladký a šťastný život.  Poté, co pár podepíše svatební smlouvu, si oba smočí v medu 

malíček a vloží ho svému protějšku do úst. Po stole jsou rozmístěny misky a tácky 

s rozličnými druhy cukroví, které má za úkol zajistit rodina ženicha. Mezi těmito sladkostmi 

by neměly chybět mandle obalené v cukrové polevě (noghl), cukrová lízátka (nabát), mandle 

v medu (sohán-e asalí), marcipánové sladkosti ve tvaru moruší nebo sušené moruše (tút), 

baklava, a různé druhy sušenek jako například rýžové (nán-e berendží), cizrnové (nán-e 

nochodčí) a mandlové (nán-e bádámí). Typické jsou i dvě v hedvábné látce nebo krajce 

obalené cukrové homole (kaleghand). Během obřadu je ženichovi a nevěstě dvěma ženami 

podržen nad hlavami baldachýn z bílé hedvábné nebo saténové látky, někdy i zlatě vyšívané, 

a třetí žena (šťastně vdaná) drží nad baldachýnem cukrové homole, tře jimi o sebe tak, aby 

kousíčky cukrové hmoty padaly do baldachýnu. Toto má opět symbolizovat sladkost nově 

započatého společného života a přinést páru štěstí.  Další potravinou, která by neměla na 

svatebním ubruse chybět, jsou uvařená vajíčka (tochm-e morgh), obarvená výraznou zlatou  

a stříbrnou barvou a také misky s mandlemi a vlašskými ořechy (bádám va gerdú). Vajíčka  

i směs ořechů představují hojnost, plodnost a nový život. Jablka a granátová jablka (síb va 

ánár) jsou znakem šťastné budoucnosti, jablka jsou symbolem božského stvoření a lidstva  

a granátová jablka jsou zase pokládaná za rajské ovoce. Někdy se používá i hroznového vína, 

které má stejnou symboliku. Na ubruse je také vysoká zdobená skleněná nebo kovová nádoba 

s růžovou vodou (golábdán), která má za úkol provonět místnost. Dříve byla růžová voda 

podávána i svatebním hostům, jež si v ní omývali ruce a tvář pro štěstí, dnes má ale nádoba 

s růžovou vodou čistě dekorativní charakter.
79

 Svatební ubrus je taktéž vyzdoben mnoha 

živými květinami, mezi nimiž můžeme často nalézt červené růže (gol-e sorch), které jsou 

považovány za symbol lásky a jejichž trny představují problémy a překážky, vyskytující se na 

společné cestě manželů životem. Častými květinami jsou i jasmíny (gol-e jas) nebo tuberosy 

(gol-e marjam). Ubrus je ozdoben také zlatými mincemi (sekke), které do manželství přinášejí 

prosperitu a bohatství. Doprostřed ubrusu je často pokládána tradiční íránská vyšívaná látka 

terme
80

, která se dědí z generace na generaci a značí pospolitost, tradici  
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 K výrobě této růžové vody je používána speciální odrůda íránských růží zvaných gol-e mohammadí. (Sofreh 

Aghd-The Ceremony.http://www.persianmirror.com/wedding/sofreh/sofreh.cfm#program, [02. 03. 2013]) 

80
 Ručně tkaná a zdobená látka, která se v Íránu vyrábí již po staletí. Může být použita jako ozdobná dečka, 

ubrus, přehoz přes postel atd. 

http://www.persianmirror.com/wedding/sofreh/sofreh.cfm#program
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a rodinu. V některých rodinách se na ubrus přidává jehla a sedm různobarevných nití, což je 

starý zoroastrijánský zvyk
81

, v současné době se však na zoroastrijánský původ tohoto zvyku 

často zapomíná a nitě jsou na svatební ubrus aranžovány proto, aby zašili ústa všem 

nepřejícím a haštěřivým osobám, které by mohli manželství znepříjemnit (zde často myšleno 

tchýním). Posledním významným prvkem na svatebním ubruse je kniha. Podle míry 

náboženského založení rodiny je touto knihou bud’ Korán, nebo sbírka Háfezových 

milostných básní. I v rodinách, kde není náboženský prvek tak silný se ale často používá 

Korán, aby dal celému obřadu duchovnější rozměr. 

Ženich a nevěsta sedí během obřadu na velkých polštářích nebo sedátkách
82

 naproti zrcadlu, 

aby se mohli navzájem v zrcadle pohodlně vidět. Celý svatební ubrus je většinou naaranžován 

na koberec na zem, méně často na nízký stolek nebo stůl. 

 

4.6.2 Hudba během obřadu 

 

Hudba je důležitou součástí celého svatebního obřadu. Písní, která během obřadu a hostiny 

zazní nejspíše hned několikrát, je stará svižná píseň Mobárak bád
83

, která má páru přinést 

štěstí do společného života. Během obřadu jsou pak hrány další speciální a veselé svatebně 

upravené melodie a perské popové písně. Hudební stránku obřadu a hostiny má většinou na 

starosti DJ nebo nějaká tradiční íránská kapela. Jednou z nejpopulárnějších melodií na 

íránských svatebních obřadech je píseň Arúsí od Leily Forouhar. Při různých příležitostech 

během obřadu také svatebčané a hlavně ženy vydávají klokotavý hrdelní jekot, kterému se 

v perštině říká „kel zadan“ a je výrazem veselí a radosti.
84

 

Jedna informátorka původem ze Šírázu mě upozornila na jeden ryze šírázský zvyk, a to 

zpívání písní vasúnak.  Tyto písně doprovázejí šírázské svatební obřady jako hanábandán, 

džaházbarán a jsou zpívány i na svatebních oslavách. Obecně však leze říci, že každá oblast, 

čí každé město v Íránu má své vlastní tradiční písně, které jsou zpívané na svatbách. 

                                                           
81

 Při zoroastrovských svatbách bylo zvykem sešít posvátný pás (koští) ženicha a nevěsta na znamení jejich 

sjednocení (Kříhová, Zuzana: In: Jiroušková, Jana (ed.): c.d., s.223-224) 

82
 V současné době se také někdy místo polštářů nebo sedátek používají židle nebo lavičky, čemuž se ale musí 

přizpůsobit velikost zrcadla a výška celého svatebního ubrusu, který se v tomto případě může aranžovat i na 

nízký stoleček nebo stůl. 

83
 per. Hodně štěstí 

84
 Kříhová, Zuzana: In: Jiroušková, Jana (ed.): c. d. s. 225 
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4.6.3 Svatební slib (aghd-e arúsí) 

 

Svatební slib odříkávají snoubenci usazení před svatebním ubrusem. Ženich je většinou 

usazen první a čeká na příchod nevěsty, která usedá po jeho levé ruce, tedy blízko k srdci. 

Muž sedí napravo od nevěsty, což symbolizuje respekt. Někdy je také nejdříve usazena 

nevěsta, která čeká na příchod ženicha, ale první způsob je častější. Nevěsta někdy bývá 

doprovázená ke svatebnímu ubrusu svým otcem, podle západní tradice.
85

 Nejprve pár i svědci 

podepisují svatební smlouvu. Svatební smlouva obsahuje 13 bodů, 12 bodů se týká podmínek, 

za kterých se žena může rozvést a  poslední třináctý bod zahrnuje obvykle další mužův či ženin 

požadavek, jehož nedodržení může vést až k rozvodu
 86

. Tyto podmínky mohou zahrnovat 

například zákaz oženit se s druhou manželkou, souhlas muže se studiem nebo zaměstnáním 

ženy, místo pobytu novomanželů atd.
 87

 Svatební obřad vede molláh, nebo laický úředník 

k tomu zmocněný, který nejprve uvítá všechny přítomné a pronese nezbytné kázání 

prokládané verši z Koránu, které se týkají manželství a spojení muže a ženy. Během touho 

čtení a výměny slibů je páru držen nad hlavou baldachýn, nad kterým jsou o sebe třeny 

cukrové homole, jejichž ostrouhané částečky padají na baldachýn a mají páru přinést štěstí  

a sladkost do společného života. Zbytky těchto homolí si manželé, jako památku a upomínku 

na svůj svatební slib schraňují až do konce (společného) života. Poté se přechází k další části 

– odříkávání svatebních slibů. Nejprve je tázán ženich, který na otázku oddávajícího odpovídá 

okamžitě. Po něm přichází na řadu nevěsta, která má však za úkol dělat drahoty. Po prvním 

dotázání, zdali si přeje pojmout zde přítomného za muže, nevěsta mlčí a některá z jejích 

kamarádek z davu vykřikne výmluvu, proč nevěsta neodpovídá: „Nevěsta šla natrhat 

květiny.“ Nebo:  „Nevěsta šla pro růžovou vodu.“ Totéž se opakuje ještě jednou až nakonec 

na poslední, třetí otázku, odpovídá dívka sotva slyšitelně: „Ano.“ Nebo „Se svolením rodičů  

a prarodičů ano.
88

“ Zdráhání nevěsty odpovědět na otázku má symbolizovat její moudrost, 

trpělivost a ohleduplnost. Po souhlasu nevěsty je pár prohlášen za muže a ženu a svatebčané 

propuknou v jásot a veselí. Novomanželé si vymění prstýnky a v modernějších rodinách se  

i políbí. Vymění si také kousek noghlu a smočí si prsty v medu a navzájem si je olíznou. Poté 

nastává další vlna jásotu a křiku a manželé jsou „sprchováni“ noghlem, sladkostmi a zlatými  

a stříbrnými mincemi. V tomto okamžiku začnou nevěsta a ženich přijímat dary od rodiny  
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Sofreh Aghd-The Ceremony. http://www.persianmirror.com/wedding/sofreh/sofreh.cfm#items  [02. 03. 2013]) 

86
 Žena si například může do svatební smlouvy nechat vepsat, že má právo se vzdělávat, chodit do práce, bydlet 

v určitém městě atd. 

87
 Howard, Jane: c. d, s. 33, Afary,Janet: c.d.s.21-23. 

88
 Svatební slib ženicha má stejné znění. 

http://www.persianmirror.com/wedding/sofreh/sofreh.cfm#items
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i přátel. Těmito dary bývají většinou šperky a další ozdobné předměty. Po tomto obřadu 

následuje často malá oslava spojena s hudbou a tancem, ale rodiny novomanželů se musí 

pustit do přípravy hlavní svatební hostiny, která následuje nejčastěji téže noci. 

 

4.7 Svatební hostina (džašn-e arúsí) 

 

Po obřadu následuje svatební hostina, kterou platí a zajišťuje rodina ženicha.
89

 Na hostinu 

jsou zváni blízcí i vzdálení příbuzní, přátelé, známí, kolegové z práce a další, takže počet 

hostů se pohybuje od několika desítek až po několik stovek a hostina tak bývá neuvěřitelně 

organizačně i finančně náročná. Občerstvení na větších svatbách bývá zajišťováno 

cateringovými firmami. Je třeba také zajistit fotografy a další techniky, kteří by zábavu 

natočili a také kapelu nebo DJe, který se bude starat o hudbu.
90

 Pro hostinu je většinou nutné 

pronajmout dva sály (tálár) – jeden pro muže a druhý pro ženy, avšak v současné době si 

některé bohatší rodiny dokážou zajistit na patřičných místech povolení pořádat smíšené 

oslavy.
91

 V případě, že se hostina pořádá v soukromém domě nebo zahradě, lze smíšené 

oslavy zajistit snáze.
92

 Při oddělených zábavách, které jsou přece jen v současné době stále 

rozšířenější, je někdy slavnost z mužské části přenášena pomocí obrazovek do části ženské.
93

 

Během oslav se v mužské i ženské části tančí, pojídají se vybrané několikachodové pokrmy  

a všechna pozornost je soustředěna na nevěstu resp. na ženicha. Vrchol celé oslavy nastává, 

když ženich přichází za svou nevěstou do ženské části a obdivován se posadí na piedestal po 

bok své manželky. Porcování svatebního dortu, které následuje, předchází takzvaný nožový 

tanec (raghs-e čághú). Předem je vybrána skupinka mladých žen, které mají za úkol zatančit 

pro ženicha svůdný tanec s nožem, ženich se od tanečnic snaží nůž všemožně získat, ale dívky 

si nůž stále předávají a ženich musí počkat, až dotančí poslední žena, aby od ní získal nůž  

a mohl nakrojit dort. Každá žena dostane jako poděkování od ženicha bankovku, nevěsta se 

tance neúčastní, jen mu přihlíží. Poté se ženich a nevěsta společně chopí nože, nakrojí dort  

a vzájemně se nakrmí jeho prvním kouskem. Dort je poté rozkrájen a rozdělen mezi 

svatebčany, dále pokračuje tanec a zábava. Novomanželé se nechají společně vyfotit, ženich 
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 Mir-Hosseini, Ziba: c. d. s. 74 

90
 V konzervativnějších rodinách se někdy pořádají svatební oslavy bez hudby tzv. arúsí-je bísarosedá. 

91
 Toto povolení je samozřejmě v islámské republice protizákonné a tak je nutné si ho zajistit dodáním určitého 

finančního obnosu na ta správná místa. 

92
 Howard, Jane: c. d., s. 32 

93
Kříhová, Zuzana: In: Jiroušková, Jana (ed.): c. d. s. 225 
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se fotí se svými ženskými příbuznými a známými a vrací se zpět do mužské části. Takto 

zábava pokračuje v obou částech tancem a občerstvením až do nočních nebo ranních hodin.  

Otázky, které jsem v souvislosti se svatební hostinou a party respondentům dávala, se týkaly 

hlavně toho, zda jejich svatební oslava byla genderově segregovaná či nikoli a jakým 

způsobem mohlo být dosaženo toho, aby mohla být smíšená. Tři respondenti odpověděli, že 

oslavu z důvodu probíhající íránsko-irácké války, nedostatku peněz nebo náboženskému 

přesvědčení nepořádali (obyvatelé vesnice u Marandu). Překvapivě až osmnáct respondentů 

odpovědělo, že jejich svatební oslava byla smíšená. Zde mám trochu podezření, že někteří 

respondenti možná ne zcela úplně správně pochopili položenou otázku, stává se totiž, že  

i když je party oddělená, ke konci se mužská a ženská část začne trochu promíchávat, avšak 

ženy si v takovém případě musí nasadit šátky a zakrýt výstřihy a odhalená ramena a taková 

oslava tedy není jaksi „úmyslně“ již od jejího začátku smíšená.  

Na otázku co je třeba udělat, aby taková smíšená party mohla být uspořádaná, mnoho 

respondentů odpovědělo, že neví, nebo že nic.  V podstatě by ale takováto oslava měla být 

pořádána na nějakém soukromém pozemku, nejlépe ve vlastní nebo pronajaté zahradě 

v nějakém odlehlejším místě. Někteří uvedli, že je třeba dostat povolení od vlády nebo od 

policie, avšak to se mi jeví jako mírně podezřelé. Daleko pravděpodobnější je, že je třeba 

věnováním patřičného finančního obnosu na správných místech upozornit na to, že si nepřejí, 

aby byla jejich svatební oslava jakkoliv rušena. Několik respondentů také uvedlo, že ze všeho 

nejdůležitější je přesvědčit o pořádání takovéto oslavy rodinu, nebo jak již bylo zmíněno 

výše, respektovat pravidla islámského oblékání. 

Nicméně i při zpovídání informátorů jsem narazila na to, že smíšená svatební oslava je 

v dnešní době v městské společnosti již celkem běžná. Limitované to bývá většinou ve 

svatebních sálech, jejichž majitelé nedávají moc často souhlas k tomu, aby byla oslava 

smíšená, jelikož je to protizákonné. Každý, kdo chce pořádat smíšenou oslavu, si musí 

pronajmout soukromou zahradu, kde je pravděpodobnost vyrušení policií daleko menší. 

Na venkově, kde je menší pravděpodobnost, že smíšenou party překazí policejní razie, se 

rozhodnutí, zda bude oslava smíšená, řídí většinou náboženskou tradicí nebo zvyky 

jednotlivých vesnic a rodin. Mnoho vesnických svateb je běžně smíšených a na rozdíl od 

těchto svateb ve městě, které se často pořádají ve svatebních sálech, se nemusí vesničané tolik 

trápit s nalezením vhodného místa pro smíšenou oslavu. 
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Respondentka Marjam vypověděla: „Jelikož jsme chtěli mít na sestřině svatbě smíšenou 

svatební oslavu, rozhodli jsme se ji pořádat v zahradách na soukromém pozemku. Několik lidí 

bylo najato na to, aby hlídalo okolí zahrady, a pokud by přijela policie, měly jsme dost času 

se zahalit, nebo přes zahradu natáhnout obrovskou plachtu, která k tomu byla v případě 

vyrušení policií určena.“ 

Pořádání opulentních svateb je v Íránu ještě stále velmi běžné, avšak mnohdy se lze setkat 

s tím, že zástupci mladé generace takovéto lpění na zvycích a zbytečné utrácení peněz 

považují za přežitek a krok zpátky a mají k němu odpor, takže se dnes nezřídka můžeme mezi 

mladými setkat s názorem, že preferují svatbu prostší s menším počtem hostů, aby mohli 

minimalizovat vynaložené výdaje. S modernizací íránské společnosti souvisí i touha po 

aktivním životě a smysluplném trávení volného času, cestování, sportu atd. Takže si dnes 

mladí často radši dopřejí luxusní zahraniční svatební cestu místo toho, aby vydávali 

nesmyslné finanční položky za jedno-, eventuálně vícedenní svatební oslavu. 

 

4.8 Převážení nevěsty (arús bordan) 

 

Po svatební hostině následuje převážení nevěsty do společného domu novomanželů nebo do 

domu ženichovy rodiny. Za tímto účelem je vytvořen kordon svatebních aut, která 

doprovázejí novomanžele do jejich společného domova. Auta jsou bohatě vyzdobena 

květinami a při jízdě troubí a blikají světly, aby všem oznámily tuto šťastnou událost.  Když 

novomanželé dojedou k domovu, veškerý doprovod až na nejbližší rodinu odjíždí. Při vchodu 

do domu nebo bytu nevěsta vylévá nádobu s vodou přes práh, aby zajistila sobě a svému muži 

hodně štěstí ve společném manželském životě. Voda symbolizuje čistotu, ryzost a nevinnost. 

U vchodu do domu také nevěsta přišlapuje svému muži botu, aby bylo jasné, kdo bude 

opravdovým pánem domu. Tchán nevěsty bere nevěstiny ruce, vkládá je do ženichových, pak 

nevěstu políbí na čelo a přeje páru hodně štěstí. Nevěsta se také loučí se svou rodinou, což 

bývá někdy dosti srdceryvný obřad, plný pláče a vzlyků na obou stranách, vzhledem k tomu, 

že dívka bude poprvé trávit noc jinde než v rodičovském domě. Novomanželé se poté 

odebírají se své speciálně svatebně vyzdobené ložnice, kde spolu mají strávit svou první noc. 

Ložnice je střídmě osvětlena romantickým světlem svíček a bohatě ozdobena voňavými 

květy. Postel je oddělena od zbytku pokoje nebesy, hedvábnými závěsy a celá výzdoba se 

snaží tvořit snové prostředí, tak aby byla první společná noc novomanželů nezapomenutelná.  
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Dotazovaný Mohsen se k tomuto tématu vyjádřil následovně: „Dříve se také dodržoval zvyk 

dokazování panenství nevěsty. Nevěsta a ženich byli uvedeni do své svatební komůrky, která 

byla připravená na jejich první společnou noc, zatímco rodina nevěsty seděla ve vedlejším 

pokoji, poslouchala a čekala, až bude „po“ a nevěsta prokáže své panenství zkrvaveným 

prostěradlem, které se následně ukáže rodině ženicha. V současné době již tento zvyk 

rozšířený není a dodržuje se jen v některých chudších, nábožensky založených rodinách.  

O něco běžnější je předsvatební lékařské vyšetření nevěsty, které prokáže, že je stále ještě 

panna.
94

“  

 

4.9 První návštěva u rodičů (pátachtí) 

 

Druhý den je povinností novomanželů navštívit rodiče ženicha i nevěsty, poděkovat jim  

a prokázat úctu. Hlavní návštěva je ta v rodině nevěsty, ženich by měl políbit ruce své tchýně 

a poděkovat jí tak za to, že vychovala jeho manželku. Nevěsta i ženich si na tuto událost 

pořizují speciální šaty a nevěsta jde často do salonu krásy, aby si nechala udělat účes a make-

up. Přichází také další návštěvníci a přinášejí novomanželům dary. Všechny výdaje spojené 

s pátachtí by měla uhradit rodina manžela, avšak v moderní době se často od pátáchtí opouští, 

jelikož jsou všichni unaveni po právě proběhnuvší svatbě a navíc jsou s pátachtí  spojeny  

i další výdaje a přípravy, týkající se oblečení, make-upu, pohoštění návštěvníků atd.
95

 

Z mého průzkumu vyplynulo, že ačkoliv je pátachtí do určité míry zvyk stále dodržován,  

i tato tradice patří mezi ty, které postupem času ztrácejí na popularitě. Důvodem je 

pravděpodobně jeho finanční náročnost nebo možná jen prostá touha novomanželů si po 

několikaměsíčních pilných přípravách, stresu a celém svatebním kolotoči trochu odpočinout.  

Z celkového počtu třiceti respondentů jich dvanáct pátachtí mělo. Důvodem, proč se někteří 

respondenti rozhodli této tradice zdržet, byl nejčastěji nedostatek peněz a odpor k tradici 

samotné. 

                                                           
94

 V současné době mnoho dívek začíná se sexuálním životem ještě před svatbou, a v důsledku toho jsou poté 

mnohé ženy nucené podstoupit korekci panenské blány, která je však nelegální a tedy dosti finančně náročná.  

I přesto, se ale jedná údajně o jednu z nejčastěji prováděných operací v současném Íránu. (Afary, Janet: c.d. 

s.337-338) 

95
internetová diskuze Nowaroos.com.http://www.nowaroos.com/Thread-

%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87-

%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%9F--2145?page=2  [04. 03. 2013] 

http://www.nowaroos.com/Thread-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%9F--2145?page=2
http://www.nowaroos.com/Thread-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%9F--2145?page=2
http://www.nowaroos.com/Thread-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%9F--2145?page=2
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Pátachtí se v určitých oblastech dodržuje více než v jiných. Jedna z respondentek uvedla, že 

například v oblasti Isfahánu
96

 je tento zvyk velmi rozšířený a probíhá zhruba takto:  

„Odpoledne po svatební oslavě se zejména ženské příbuzné vydají s dary do domu ženicha  

a nevěsty a tam se baví, tančí, zpívají svatební písně, recitují básně a konzumují vybrané 

pokrmy.“ 

 

4.10 Svatební cesta (máh-e asal) 

 

Zvyk Íránců jezdit na svatební cesty se rozšířil až v posledních letech a je praktikován hlavně 

majetnější městskou třídou. Vzhledem ke ztíženým podmínkám a vízovým obstrukcím 

spojeným s výjezdu Íránců do zahraniční patří mezi nejoblíbenější zahraniční destinace pro 

svatební cesty Spojené Arabské Emiráty nebo Turecko, se kterými má země bezvízový styk,  

a méně také země jihovýchodní Asie. Avšak kvůli vysoké inflaci, která v Íránu panuje, si 

takovou svatební cestu může dovolit jen málo párů a tak jsou častějšími svatebními 

destinacemi vnitrostátní letoviska. Mezi oblíbená místa svatební cest patří tradičně ostrovy 

Kíš
97

 a Ghešm nebo letoviska při Kaspickém moři. Jedinci s dobrodružnější povahou někdy 

dávají přednost poznávacím a zážitkovým zájezdům do hor nebo na poušť.  

Novým zvykem, který je na rozdíl od pátachtí stále populárnější, jsou svatební cesty. Na 

otázku, zda byli na svatební cestě, kladně odpovědělo devatenáct dotazovaných, mezi 

nejčastější destinace patřila domácí letoviska jako Kíš, Namakábrúd (Mazandarán), Bandar- e 

Anzalí (Gílán), nebo i místa spojená s islámským náboženstvím jako Mašhad. Druhou 

nejčastější destinací bylo Turecko, třetí Dubaj a evropské státy. 

Nejčastějším důvodem, proč se pár rozhodl nejet na svatební cestu, byly ekonomické důvody, 

nedostatek času, probíhající válka (u dříve narozených) a náboženské přesvědčení. Svatební 

cesta je tak očividně některými respondenty stále vnímána jako výdobytek západní kultury. 

 

                                                           
96

 Podle mnohých respondentů je isfahánská oblast velmi bohatá na různé lokální svatební zvyky a isfahánské 

svatební oslavy jsou daleko pestřejší než v jiných velkých íránských městech. 

97
 Ostrov Kíš je íránskou zónou volného obchodu a nejznámějším íránským přímořským letoviskem. 
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4.11 Nový život (págošá) 

 

Další dny po pátachtí nebo svatební cestě novomanželé navštěvují příbuzné a známé poprvé 

jako manželský pár a snaží se všemožně socializovat a setkávat se starými známými  

i seznamovat s novými lidmi. Začíná jim tak nová společná etapa života, která bude 

v nejlepším případě doživotní, v tom horším skončí rozvodem, stejně tak, jako velké množství 

současných íránských manželských svazků
98

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
98

 V roce 2010 připadl jeden rozvod na sedm uzavřených manželství, v Teheránu to byl dokonce jeden rozvod na 

3.76 uzavřených sňatků. (Baghernejad, Mehdi: Iran Worries about Soaring Divorce Rate. Institute for War and 

Peace Reporting. http://iwpr.net/report-news/iran-worries-about-soaring-divorce-rate  [10. 08. 2013]) 

http://iwpr.net/report-news/iran-worries-about-soaring-divorce-rate
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5.  Závěr 

Během svého výzkumu jsem se přesvědčila o tom, že mnoho svatebních tradic, popisovaných 

v několika málo publikacích a popularizujících knihách, které jsem měla k dispozici, se už 

nedodržuje, nebo se dodržuje pouze minimálně, okrajově, a spíše mezi příslušníky tradičních 

kmenových společenství a vesnického obyvatelstva. Mnou sledovanou střední městskou třídu 

ovlivňují značným způsobem západní trendy a postupné zjednodušování svatebních obřadů  

a zvyků podle západních měřítek. K těmto zvykům můžeme zařadit šírbahá, tedy jakýsi 

poplatek ženicha rodičům za nevěstu. Respondenti zastávali vůči tomuto zvyku spíše 

neutrální postoj, většina o něm jen někde zaslechla a někteří ani přesně nevěděli, co si pod 

pojmem šírbahá mají představit. Jedná se tedy o zvyk postupně skomírající, v současné době 

dodržovaný jen výjimečně. 

V moderní íránské společnosti a v liberálních rodinách je naprosto běžné, aby se snoubenci 

setkávali o samotě, chodili spolu do kina, na koncerty, na výlety, aniž by se od nich 

vyžadovalo uzavření síghe-je mahramijat. To uzavírají většinou jen snoubenci z religiózních 

rodin, aby si i před Bohem (a v očích společnosti) mohli být jistí, že tím, že se stýkají 

s osobou opačného pohlaví, která byla původně namahram, nehřeší. Pro mnoho íránských 

dívek je však stále velmi důležité, aby byly před svatbou panny. Lépe řečeno, pro společnost 

ve které žijí, je panenství důležité, a i když některé dívky ve vyšších společenských vrstvách 

vedou sexuální život již před svatbou, a kvůli tlaku společnosti jsou stejně posléze nucené 

podstoupit operaci korekce panenské blány. Vliv Západu na postoj k sexuálnímu život 

mladých Íránců je nesporný, avšak samozřejmě neexistují žádné oficiální výzkumy, které by 

zkoumaly, jaké procento mladých Íránek přijde o panenství ještě před svatbou. Ani já jsem 

tuto otázku do svého výzkumu nezařadila, jelikož si myslím, že by výsledky byly asi dosti 

nedůvěryhodné a respondentky by spíše než podle pravdy odpovídaly tak, aby tím navodily 

určitý dojem (buď dojem pokrokovosti a jejich odpověď by byla kladná, nebo cudnosti,  

a začátek sexuálního života před svatbou by se zřejmě styděly přiznat). 

Nejkontroverznější a nejdiskutovanější otázkou v moderní městské íránské společnosti 

v současnosti je nejspíše otázka mehrije. Během svého výzkumu jsem zaznamenala, že 

mnoho mladých lidí má v dnešní době k zvyku mehrije odpor. Výhrady mužů proti této 

tradici samozřejmě převažovaly nad protesty žen, avšak i relativně velký počet žen 

odpověděl, že v mehrije „nevěří“. Několik mužů přímo zmínilo západní vzor rozdělení 

společného majetku manželů po rozvodu půl na půl jako ideální a mehrije odsoudili jako 
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nespravedlivé. Byli dokonce i muži, kteří vypověděli, že neuspokojivá finanční situace jim 

nedovoluje poskytnout důstojné věno a že proto pravděpodobně nenajdou ženu, se kterou by 

se mohli v budoucnu oženit. Některé účastnice výzkumu však vypověděly, že si dokážou bez 

problémů představit, že až se budou chtít vdát, nebudou závazek věna od svého nastávajícího 

požadovat, takže to z velké části také záleží na výběru vhodného partnera. Jako důvody, proč 

s mehrije nesouhlasí, většina respondentů uvedla fakt, že svazek dvou lidí by měl být založen 

na vzájemné lásce, respektu a přátelství a ne na penězích. V těchto názorech je jasně 

rozpoznatelný vliv západní společnosti a její důraz na uvedené hodnoty v manželství, jelikož 

tyto požadavky příliš nekorespondují s faktem, že jestliže se íránská žena rozvede a žádné 

peníze jako věno neobdrží, bude pravděpodobně mít daleko větší problémy se sama uživit, 

než žena na Západě. 

Velmi dobře rozpoznatelným trendem mezi mladými Íránci je snaha zjednodušovat svatební 

zvyky a rituály a minimalizovat tak finanční prostředky vydané na svatbu a její přípravu. 

Dalším rysem s tím souvisejícím je i snaha o menší finanční závislost a asistenci rodičů  

a rodin snoubenců. Mnoho mladých lidí ví, že vystrojit dětem pořádnou svatbu je pro rodiče 

velmi psychicky i finančně náročné a sami se na jejím financování snaží co nejvíce podílet, 

což se zejména v posledních letech děje stále častěji, jelikož věk vstupu mladých Íránců do 

manželství se stále zvyšuje. Většinou se vdávají nebo žení již v době, kdy jsou sami 

ekonomicky aktivní a nemusí proto v takové míře spoléhat na pomoc rodiny. 

Výběr svatebních šatů je pro mladé městské Íránky celkem jednotný, všechny se vdávají 

v bílých svatebních šatech západního střihu. Muži si ve svůj svatební den oblékají klasické 

obleky západního stylu.  Kravata, jejíž nošení není v Íránu oficiálně společností příliš 

přijímáno a režimem podporováno, bývá téměř vždy součástí svatebního obleku ženicha. 

V religiózních rodinách kravata ženichovi spíše chybí a nevěsty si často na svatební šaty 

oblékají ještě bílý svatební čádor. 

Co se týká hudby na svatebním obřadu, ta je ovlivňována Západem spíše nepřímo. Během 

svého výzkumu jsem nikde nenarazila na informaci, že by se na svatbách někdy hrála západní 

hudba a to ani během samotné svatební oslavy. Hraje se většinou buď moderní íránská hudba, 

nebo tradiční hudba. Sama íránská moderní hudba však vzniká v drtivé většině mezi 

íránskými exilovými umělci žijícími zejména v USA a Evropě, takže je značně ovlivňována 

moderní západní hudbou. 
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Trend zjednodušování některých obřadů je patrný i na modifikaci nebo vynechávání zvyků 

jako je hanábandán nebo pátachtí. V prvním uvedeném zvyku, který dříve spočíval zejména  

v aplikaci henny a jejím zdobením nevěsty, hraje v současné době henna pouze okrajovou roli 

a hanábandán je tak vnímán spíše jako jakási předsvatební ženská party. Co se týká pátachtí, 

je to tradice zřejmě dosti finančně náročná pro všechny zúčastněné, takže se od ní také často 

opouští a pár si radši po náročných svatebních přípravách odpočine na svatební cestě. 

Zřetelný vliv západních trendů byl také v oblasti pořádání svatebních cest. Naprostá většina 

respondentů odpověděla, že na svatební cestě byli, pojedou, nebo by chtěli jet, kdyby jim to 

dovolila finanční situace. Jen asi dva nebo tři lidé, všichni starších ročníků a navíc obyvatelé 

vesnice, uvedli, že na svatební cestu nejeli z důvodu náboženského a rovněž i kvůli válce  

a nedostatku finančních prostředků. 

Z provedeného výzkumu tedy vyplynulo, že Západ a jeho kultura a hodnoty, které různými 

způsoby pronikají do současné íránské společnosti, mají velký vliv i na íránské svatební 

zvyky a tradice. Patrné je to zejména na vynechávání těch tradic a dále pak náboženských 

zvyklostí, které jsou považovány za nemoderní přežitky a zvyky spojené s náboženstvím, ke 

kterému nemají mnozí mladí Íránci žádný vztah. Velké množství Íránců mladší generace se 

proto odmítáním těchto zvyků a tradic  snaží vymezovat vůči státem diktovanému způsobu 

života a nesvobodné teokratické vládě. 

 

5.1 Možné pokračování výzkumu 

 

V budoucnu bych chtěla ve svém výzkumu pokračovat v terénu přímo v Íránu a změřit se 

nejen na svatební zvyky a tradice většinové íránské populace (etnických Íránců) a obyvatel 

velkých měst, ale také pojednat o zvycích vesničanů a příslušníků íránských kmenů, zejména 

Bachtijárů a Qašqájů, jejichž svatební tradice a zvyky se od těch většinových v mnohém liší  

a s nimiž jsem se během svého současného výzkumu setkala pouze okrajově. Výzkum byl 

z mého hlediska velmi zajímavý a přínosný a za celou dobu mého zpovídání respondentů 

jsem se nesetkala s neochotu pomoci či s odmítnutím vysvětlit a popsat danou problematiku.  

Podařilo se mi dokonce kontaktovat badatele, kteří se zabývají podobným výzkumem mezi 

íránskými kmeny a s mým dalším bádáním v této oblasti by mi tedy mohli být v budoucnu 

nápomocni.  
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7.  Obrazová příloha 

 

 

Obr. 1. Tradiční íránská svatba 

 

Obr. 2. Ruce nevěsty ozdobené hennou               Obr. 3. Souprava svatebních svícnů a zrcadla 
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Obr. Íránská nevěsta ve svatebním čádoru                Obr. 5.  Nevěsta a ženich 

 

 

Obr. 6. Novomanželé a tření cukrové homole 
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Obr. 7. Korán na svatební m ubrusu 

 

 

 

Obr. 8. Svatební ubrus 
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Obr. 9. Prostý svatební ubrus 

 

 

 

Obr. 10. Svatební salon 

 


