گلپنگ شمارۀ پیاپی  15-16تابستان و پاییز 88

مقايسه بين نسلي فرهنگ عاميانه با تأکيد بر ازدواج و زناشويي
محبوبه مهرابي*
چكيده

به طور طبيعي هيچ نسلي آينه تمامنماي آرمانهاي نسل قبل و به ويژه انعكاسدهنده خصلتها و منشهاي آنها
نيست .تحول ،اقتضا دارد كه نسل جديد در منش ،خصلت و بينش ،تابلوي نسل قبل نباشد .ولي آنچه در سده اخير
و به ويژه دهه اخير ،بيشتر از همه اعصار زندگي بشر ،خود را مينماياند ،اين است كه سرعت تحوالت در تمامي
ت نسلها و به بيان عرفي ،شكاف
عرصههاي زندگي بشري شتابفزاينده و روبه تزايدي پيدا كرده است و لذا تفاو 
نسلها ،بيشتر از گذشته ،احساس ميشود .در هر دوره و نسلي ،يکي از ابعاد مهم شيوه برداشت انسانها از روابط با
ديگران نحوه همسرگزيني و برپايي خانواده و خانوار است .اين گزينش تحت تأثير قواعد اجتماعي انجام ميگيرد ،ا ّما
اين به آن معنا نيست که عوامل ديگر در آن دخالتي نداشته باشند .تقريب ًَا در هر جامعهاي ،زناشويي وسيله نهادمندي
است که از طريق آن خانوادههاي تازه به وجود ميآيند و خانوادههاي موجود گسترش مييابند .سازمان خانواده پايه
بيشتر گروه هاي خانگي يا خانوار را فراهم ميآورد.
اين پژوهش با هدف بررسي آداب و رس ّوم مربوط به ازدواج و زناشويي در گراش (شهري در جنوب استان
فارس) و مقايسه آن در بين دو نسل انجام شد ،تا با استفاده از آن تغييرات ايجاد شده در رس ّومات و قواعد
زناشويي و ازدواج را در طول زمان نمايان کند .اين پژوهش با روش ميداني و توصيفي انجام و ا ّطالعات با استفاده
از روش مشاهده مشاركتي و اسناد و مدارك موجود بين  300زن (جمعيت نمونه با استفاده از فرمول كوكران به
دست آمده است ).از دو نسل  15تا (29جوان) و  30تا ( 45ميانسال) سال جمعآوري شده است .نتايج به دست
آمده در اين بررسي نيز نشان ميدهد که آداب و رس ّوم مربوط به زناشويي در حال تغيير است .ولي علي رغم
تفاوت بين دونسل ،اين تفاوتها در حد يک فاصلة نسلي است تا يک شکاف.

مقدمه

مجموعه هايي از دانستنيها شامل آداب و رس ّوم ،خرافات ،احساسات و عواطف که حيات مادي
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و معنوي شخص را در بر ميگيرند و انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ با آنها در رابطه است،
فرهنگ مردم يا «فولکلور» نام دارد .فولکلور طرز تفکر ،روحيات و چگونگي زندگي مردم عوام
را مشخص نموده و گذشته را با امروز مرتبط ميسازد .همان گونه که قشر تحصيل کرده جامعه با
حکمت ،فلسفه ،شعر و منطق سر و کار دارند ،عوام نيز داراي فرهنگي که مبين ويژگي ها ،عادتها
و طرز تفکر آنهاست؛ ميباشند.
اين فرهنگ عامل پيوند م ّلتها و يکي از راههاي ايجاد محبّت ،يکپارچگي و وحدت به شمار
ميآيد و ع ّلت اين که ملل مختلف جهان با تالش بي وقفه درصدد جمعآوري و نشر آن برآمدهاند،
خود دليل بارزي بر اه ّميّت اين علم که جهانيان آن را سفير حسن نيت و بشر دوستي ميدانند؛
ميباشد .فولکلور را در بين مللي ميتوان يافت که داراي پرورش عالي و عوامند و م ّلتهاي يک
پرورشي فاقد فولکلور ميباشند.
ايران با آن قدمت و وضعيت تاريخي و جغرافيايي خاص که در هر دوره پذيراي مللي با
فرهنگهاي مختلف بوده ،ديرتر از بسياري از ممالک به فکر جمعآوري دانش عوام که در حقيقت
همان شناسنامة م ّلت است؛ افتادند .در حالي که ايران با آن گنجينههاي با ارزش و فرهنگ بکر
ميبايست جهت حفظ اصالت و مصون ماندن از تهاجم فرهنگهاي بيگانه زودتر از ملل ديگر اقدام
كنند .زيرا بخش قابل توجهي از زندگي ما عادات و عقايدي است ،که منشاء آنها ملي نيست ،بلکه
بشري است و هر کجا بشر باشد ،آداب و سنني که از ابتداي زندگي بشري وجود داشتهاند ؛ خود
نمايي ميکند .عقايد ،آداب و سنن مشترک ،دليل ارتباط و همبستگي نژادهايي است که حتي به
زمانهاي ماقبل تاريخ نيز ميرسند ،پس بيهوده نيست که فولکلور را وسيلهاي ارتباطي ميدانند و
در حفظ و ثبت آن سفارش ميكنند( .مؤيد محسني)9 : 1381،
از آنجا که خانواده مهمترين واحد اجتماعي در نظر گرفته ميشود و فرض بر اين است که بقاي
آن سبب بقاء ،رشد و انسجام جامعه خواهد شد ،بحث در رابطه با ازدواج و چگونگي تشکيل
خانواده از اه ّميّت فراواني برخوردار است( .اعزازي  )9 : 1386،همچنين يکي از ابعاد مهم شيوه برداشت
انسانها از روابط با ديگران نحوه همسر گزيني و برپايي خانواده و خانوار است .اين گزينش تحت
تأثير قواعد اجتماعي انجام ميگيرد ،ا ّما اين به آن معنا نيست که عوامل ديگر در آن دخالتي نداشته
باشند .تقريب ًَا در هر جامعه اي ،زناشويي وسيله نهادمندي است که از طريق آن خانوادههاي تازه
به وجود ميآيند و خانوادههاي موجود گسترش مييابند .سازمان خانواده پايه بيشتر گروه هاي
خانگي يا خانوار را فراهم ميآورد( .بيتس و بالگ )494 : 1385 ،زناشويي معمو َالً يک مبناي قراردادي
قانوني است که دارايي مشترک ،مسؤليت اقتصادي ،جنسيت و تعهدات مربوط به بچه زادهي اين
پيوند را براي دو طرف مشخص ميسازد .زناشويي تقريب ًا در همه جا نوعي الزامهاي اقتصادي
متقابل را نيز در بر ميگيرد.
البته اين ترتيب ،دستخوش دگرگوني شده است ،ا ّما اين برداشت که شوهران و همسران دو نوع
مسؤليت متفاوت در زناشويي دارند ،هنوز پابرجاي است .زناشويي از نظر قانوني و اجتماعي در
سراسر جهان تفاوت دارد ،هرچند که در همه جا مبتني است بر حقوق متقابل جنسي و مسؤليتها
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و حقوق مشترک زن و شوهر نسبت به فرزندان .حتّي در مورد دوام تعيين شده ازدواج ،رس ّوم
زناشويي در جوامع گوناگون تفاوت ميپذيرد .حقوق و الزامهاي اقتصادي زناشويي نيز در جوامع
گوناگون تفاوت دارد( .بيتس و بالگ)496 :1385 ،
نهاد زناشويي با وجود تنوع هايي که در ميان جوامع گوناگون دارد و با وجود امکان طالق ،يک
نهاد تقريب ًَا جهاني است .شواهد سازمان ملل متّحد در مورد کشورهايي که آمارهاي حياتي دارند،
نشان ميدهد که به طور متوسط  93درصد از زنان و  92درصد مردان ازدواج ميکنند .يکي از
داليل تبيين زناشويي اين است که نهاد ازدواج به عنوان يک قرارداد سودمند اجتماعي و اقتصادي
در جوامع بشري کارکرد دارد و نه تنها يک مرد و يک زن را به هم پيوند ميدهد ،بلکه گروه هاي
اجتماعي را نيز به يکديگر متّصل ميسازد .زناشويي وسيلهاي براي پيوند دادن خانوادهها و نيز گروه
هاي خويشاوندي است .دليل ديگر رواج زناشويي اين است که به عنوان وسيلهاي براي سازمان
دادن همکاري و اشتراک اقتصادي به کار ميآيد( .بيتس و بالك  )500 : 1385،اين پژوهش درصدد
بررسي آداب و رس ّوم مربوط به ازدواج و زناشويي در اين شهر و مقايسه آن در بين دو نسل است
تا با استفاده از آن تغييرات ايجاد شده در رس ّومها و قواعد زناشويي و ازدواج را در طول زمان
نمايان سازد.
مباني نظري پژوهش
عدّ هاي زناشويي را به عنوان يک مبادله در نظر ميگيرند .در اين ديدگاه زماني که يک مرد و زن،
زناشويي ميکنند نه تنها يک همسر بلکه رشته جديدي از والدين و خويشاوندان سببي ديگر را نيز
به دست ميآورند .مبادله ،يکي از بنياديترين شيوههاي برقراري پيوند ميان افراد و گروه ها است.
در بسياري از جوامع ،زناشويي مهمترين صورت مبادله است .شخصيّتهاي اصلي در مبادلههاي
زناشويي به طور معمول زنانند ،تا اندازهاي به خاطر آن که جوامع بشري براي گنجايش کار و توليد
مثل زنان اه ّميّت وااليي قايلند .زنان در بيشتر موارد ،يک گروه ،از خانواده گرفته تا کالن و قبيله،
را به گونهاي نمادين نشان ميدهد .زناشويي وحدت گروه عروس را با گروه داماد باز مينماياند و
گهگاه نشان دهنده تابعيت يک گروه از گروه ديگر است.
در برخي جوامع ،خانوادهها با مبادله مستقيم دختران اتّحاديه هايي را ايجاد ميکنند .ا ّما يک
چنين مبادله مستقيمي به ندرت پيش ميآيد .در بيشتر موارد يک مرد به خانوادهايي که عروس از
آن گرفته است ؛مبلغي را پيشکش ميکند (به عنوان شيربها) يا براي آن خانواده مدّ تي کار ميکند
(خدمت دامادي) .اين مبلغ به خانواده عروس کمک ميکند تا دخترش را با زني براي يکي از
پسرانش جايگزين نمايد .اين مبادله غير مستقيم در سراسر جهان رواج دارد( .بيتس و بالگ)501 :1385 ،
رسم ديگري در جهت عکس رسم شيربها وجود دارد که همان جهيزيه يا تهيّه و تدارک تجهيزات
زناشويي به وسيله خانواده عروس براي زوج جديد است.
پرداختهاي زناشويي به خاطر اه ّميّت اجتماعي يا سياسي گسترده آن ،ممکن است با
حسابگريهاي اجتماعي پيچيدهاي همراه باشند( .بيتس و بالگ )502: 1385 ،پرداخت شيربها و مبادله
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هدايا به تضمين اين امر کمک ميرسانند که دو طرف ازدواج و خانواده هايشان ،ازدواج را سست
نگيرند .از اين مهمتر شايد اين واقعيت باشد که هرگاه دو گروه متخاصم نسلهاي پي در پي با
هم زناشويي کنند ،پيوند پايداري ميانشان پديد ميآيد .اگر هر گروهي در سرنوشت فرزندان آتي
گروه ديگر منافع ريشه داري پيدا کند ،براي همکاري و ارتباط متقابل دو گروه ،مبنايي بر اساس
خويشاوندي پديد ميآيد( .بيتس و بالگ)503 :1385 ،
بسياري ديگر از انسان شناسان زناشويي را به عنوان يک تقسيم کار تعريف ميکنند .در اين
ديدگاه يکي از داليل رواج همه جايي زناشويي ،گذشته از پرورش فرزندان ،مزاياي اقتصادي آن
است .ازدواج ،مرد و زني را که ميتوانند از جهت اقتصادي مک ّمل يکديگر باشند ،به يکديگر پيوند
ميدهد( .بيتس و بالگ )504 :1385 ،مردها کارهاي جسماني را بهتر از زنان انجام ميدهند و از اين
مهمتر آن که مردها بيشتر از زنان آزادي تحرک دارند ،زيرا ناچار نيستند که بچهها را پشتشان حمل
کنند .از آنجا که زنان بچهها را ميزايند و مسؤليّت اصلي مراقبت از آنها را بر عهده دارند ،بر امر
بچهها لطمه نميزند سرپرستي بيشتري دارند.
نگهداري از خانه و کارهاي ديگري که به مراقبت از ّ
يک چنين مسؤليّتها و تقسيم کار مالزم آن ،ماهيّتي ايستا ندارند و در راستاي تاريخ دگرگوني هايي
را ميپذيرند .زناشويي به عنوان يک وسيله مناسب براي نهادمند سازي يک چنين همکاري اقتصادي
به کار ميآيد .در واقع ،اتّحاد اقتصادي در چهارچوب زناشويي پيچيده تر از صرف برقراري توازن
ميان نيروها و استعدادهاي زن و شوهر است.
در بسياري از جوامع ،نيروي کار کمياب است و تعداد بيشتر اعضاي خانواده به منزله منابع بالق ّوه
بيشتر نيروي کار به شمار ميآيد .تمهيدهاي اقتصادي زن و شوهر ،به محض بزرگ شدن فرزندان و
ترک خانواده براي ايجاد يک محيط خانوادگي نو و يا همسر آوردن به درون خانوار ،غالب ًا دگرگون
ميشوند( .بيتس و بالگ)505 :1385 ،
با توجه به اه ّميّت زناشويي در امر ايجاد پيوند ميان گروه هاي خويشاوندي ،تقويت همکاري
اقتصادي و مراقبت و آموزش فرزندان ،هيچ جامعهاي نيست که ترتيب ازدواج را سست بگيرد .در
واقع ،هر جامعهاي قواعد صريح و هنجارهايي ضمني دارد که مشخص ميسازند چه کسي ميتواند
همسر شايستهاي باشد ،يک فرد با چند تن ميتواند؛ ازدواج کند و يک زوج تازه ازدواج کرده کجا
بايد اقامت گزينند( .بيتس و بالگ )505 :1385 ،بيشتر قواعد زناشويي انعطاف پذيرند و به طور غالب با
فشارهاي نيرومند اجتماعي پشتيباني ميشوند.
مقررات ازدواج آدمها را تعيين ميکنند و سازمان ناشي از اين روابط زناشويي را بايد
قواعدي که ّ
به عنوان يک نظام منسجم در نظر گرفت .اين قواعد امکان ائتالف و پيوندهاي ديگر ميان گروه ها
را تقويت ميکنند .شايد مهمترين قواعد زناشويي ،دست کم در ارتباط با طيف گزينش هايي که به
روي يک فرد باز است ،آن قواعدياند که مقرر ميدارند چه کسي بايد با چه کس ديگري ازدواج
کند( .بيتس و بالگ )506 :1385 ،بر طبق قواعد برون همسري ،در بيشتر جوامع از افراد انتظار ميرود که
در خارج از گروهي که به آن تعلق دارند ،همسر گزينند .از آنجايي که فرهنگها به صورتهاي
گوناگون ،خويشاوندان را طبقه بندي ميکنند ،قواعد برون همسري نيز صورتهاي گوناگون به
خود ميگيرند .در جوامعي مانند ما که مفهومي از تبار تک خطي ندارند ،قواعد برون همسري به
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طور معمول شامل بيشترخويشاوندان همخون شخص ميشود( .بيتس و بالگ )508 :1385 ،بر اساس
قواعد درون همسري ،گزينش همسر با قواعد درون همسري نيز انجام ميگيرد .بنابر اين قاعده،
ازدواج بايد در داخل گروهي انجام گيرد که فرد بدان تعلق دارد .بسياري از اقوام خاورميانه و
آفريقاي شمالي قاعده درون همسري را در چهارچوب يک گروه خويشاوندي بسيار محدود رعايت
ميکنند .ازدواج با خويشاوندان نزديک والدين ،در اين جوامع رواج دارد .زناشويي ميان افراد وابسته
به مذاهب ،م ّليّتها و نژادهاي گوناگون کمتر پيش ميآيد ،يکي به خاطر آن که جامعه ما به گونهاي
ساختار گرفته است که با آدم هايي که زمينههاي همساني با ما دارند بيشتر تماس اجتماعي داريم ،و
ديگر اين که فشارهاي والدين و نيز فشارهاي ديگر ،جوانان را وا ميدارد تا با افراد وابسته به «نوع
خودشان» ازدواج کنند.
در جوامع پيچيدهاي مانند جامعه خودمان ،قوميت ،مرزهاي يک ازدواج پذيرفتني را تعيين ميکند.
(بيتس و بالگ )509 :1385 ،البته ،هنجارهاي برون همسري و درون همسري هميشه در يک جامعه به
طور دقيق رعايت نميشوند .عوامل تخفيف دهندهاي ممکن است برخي افراد را وادارند که از
هنجارهاي پذيرفته شده زناشويي پيروي نکنند .يکي از نيرومندترين عوامل تخفيف دهنده ،عامل
نزديکي يا مجاورت زوجهاي احتمالي است( .بيتس و بالگ)510 :1385 ،
همچنين هر جامعهاي هنجارهايي دارد که مشخص ميکند يک زوج تازه ازدواج کرده کجا بايد
زندگي کنند .هنجار فعلي خودمان را سکونت نو مکاني ميگويند .بنابر اين هنجار ،زوج تازه ازدواج
کرده براي خودشان خانواري جدا از خويشاوندان زن يا شوهر بر پا ميکنند .اين قاعده سکونت به
نسبت کمياب است .در بسياري از جوامع ديگر ،زوجهاي تازه ازدواج کرده به ميان خويشاوندان
زن يا شوهر ميروند و به خانوار آنها ملحق ميشوند .سکونت يک زوج تازه ازدواج کرده با
خويشاوندان شوهر يا نزديک آنها ،مرجح ترين ترتيب در بيشتر جوامع پدر تبار است( .بيتس و بالگ،
 )515 :1385اين پژوهش به صورت مقايسه اي ،قواعد و رسمهاي مربوط به ازدواج و زناشويي را در
بين دو نسل بررسي ميکند تا تغييرات را در بين دو نسل آشکار سازد.
در مطالعه روانشناختي و جامعهشناختي ،تفاوت بينشها و منشهاي بين دو نسل ،موضوعي
است كه به طور نسبي اغراق شده و به شكاف نسلها معروف شده است .موضوع شكاف بين
نسلها مسأله جديدي نيست ،بلكه در طي زندگي بشر يكي از ابعاد تح ّول فرهنگي ،علمي ،فني،
اجتماعي و سبك و روش زندگي است كه به صورت شكاف نسلها ،خودنمايي كرده است .به طور
طبيعي هيچ نسلي آينه تمامنماي آرمانهاي نسل قبل و به ويژه انعكاسدهنده خصلتها و منشهاي
آنها نيست .تح ّول ،اقتضا دارد كه نسل جديد در منش ،خصلت و بينش ،تابلوي نسل قبل نباشد.
ولي آنچه در سده اخير و به ويژه دهه اخير ،بيشتر از همه اعصار زندگي بشر ،خود را مينماياند،
اين است كه سرعت تح ّوالت در تمامي عرصههاي زندگي بشري شتابفزاينده و روبه تزايدي پيدا
ت نسلها و به بيان عرفي ،شكاف نسلها ،بيشتر از گذشته ،احساس ميشود.
كرده است و لذا تفاو 
هر نسلي شرايط وويژگيهاي رواني -اجتماعي خاص خودش را دارد كه جنبههاي مثبت و منفي
را در برميگيرد .هيچ نسلي ،مجاز نيست نسل قبل از خود و يا بعد از خود را با خود مركزگرايي
مورد ارزيابي قرار دهد .ا ّما نسل قبل با خودمركزگرايي منشي و خصلتي ،قادر به كشف موفقيتهاي
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نسبي دوره جديدي كه نتيجه مشاركت خود او است ،در پويايي نسل ،نميباشد .به بيان ديگر ،در
صورتي كه نسل قبل با مالكآرمانهايش و نه تكيه بر خصلتهايش ،بر ويژگيهاي نسل جديد
مروري داشته باشد ،صرفنظر از نگرانيهاي جهاني و م ّلي در آسيبشناسي مشكالت نسل جوان،
تا حدي ميتواند ،به آن ببالد.
براين اساس ،خودمركزگرايي به ويژه تكيه بر تجارب روزمره منشي و خصلتي ،مرجع زايش
ت نسلها ،مبناي واقعي و ضروري مبتني بر تح ّوالت
مفهوم شكاف نسلها بوده است؛ وگرنه تفاو 
سريع و رو به پيشزندگي بشري است( .کاکوجويباري)2005 ،
شناخت فرهنگ و آداب و رس ّوم يک قوم و م ّلتي هم چون ايران با داشتن گويشهاي متعدد،
کار آساني نيست و ه ّمت زيادي ميطلبد .چرا که ايران با قدمت چندين هزار سالة خويش ،گوياي
تمدن عظيم و وصف ناپذيري است .در کنار اين تمدّ ن عظيم ،شهرها و روستاها نيز به نوبه خود،
داراي آداب و رس ّوم ويژهاي هستند .گراش (روستاي ديروز و شهر امروز) با آثار تاريخي خويش،
هم چون پير کهنسالي است که در گوشهاي از سرزمين پهناور ايران ،رخت اقامت گزيده است.
متأسفانه درباره آداب و رس ّوم مردم اين ّ
خطه ،تحقيق جامعاي صورت نگرفته است ،شايد يکي از
داليل بارز آن ،نبود اين شهر در مسير حرکت قافلهها باشد( .روستايي)9 :1384 ،
گراش در  27درجه و  40دقيقه عرض جغرافيايي و  54درجه و  8دقيقه طول جغرافيايي و در
ارتفاع  920متر از سطح دريا قرار دارد( .تقوي )1 :1379 ،از نظر تاريخ مکتوب ،قدمت اين شهر به
قرن س ّوم هجري بر ميگردد .يعني هنگامي که امير محي الدين از سوي سيد عفيف الدين شاه زند
براي فتح قلعةگراش و دعوت فرمانده صارم بن خوره و ساکنانش به اسالم ،رهسپارآنجا ميشود.
ديرينگي اين شهر را بايد مديون سفر شيخ دانيال از گراش به خنج باشيم ،که خود منشاء تاريخي
براي اين ديار شده است( .رحماني )104 :1375 ،بنابراين شناخت آداب و رس ّوم مربوط به ازدواج و
زناشويي در گراش به عنوان يکي از مناطق تاريخي ايران زمين ارزشمند و ضروري است .چرا
که ممکن است تح ّوالت تاريخي ،صنعتي شدن ،شهرنشيني و بسياري از عوامل ديگر آن را دچار
تغييرات اساسي کرده باشد و اين رس ّومها را به دست فراموشي بسپارد .پژوهش حاضر با استفاده از
اسناد موجود و مصاحبههاي ميداني از دو نسل صورت گرفته است.
انسان شناسي فرهنگي ،به کار ميداني اتّکاء دارد ،که عبارت است از مشاهده دست ا ّول جوامع
بشري و وسيلهاي است براي گردآوري دادهها و به آزمون کشيدن فرضيههاي ناشي از نظريه.
بنابراين با توجه به اين که منبع خاصي در اين زمينه براي اين شهر يافت نشد ،روش ميداني را براي
انجام پژوهش انتخاب كردم .بنابراين روش اين تحقيق ميداني -اسنادي است( .بيتس و پالگ)94 : 1385 ،
رسوم زناشويي و ازدواج در گراش در بين دو نسل
آداب و ّ
براي يافتن تفاوت آداب و رس ّوم ازدواج بين دو نسل چند سؤال مطرح شده است که در اين
بخش جوابها را به تفکيک ارايه داده ايم.
در جواب سؤال شماره يک مبني بر اين که «آيا قبل از ازدواج به فکر ازدواج بوديد و نظرتان
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درباره ازدواج چه بوده است؟» اکثر زنان ميانسال اظهار داشتهاند که دختران در زمان آنها به ازدواج
فکر نميکردند و صحبت کردن در اين زمينه براي دختران عملي بسيار ناپسند تلقي ميشد و فقط
در صورتي به فکر ازدواج ميافتادند که خانواده به آنها گوشزد کند که دختر دم بخت هستند و يا
اين که از کودکي او را به نام يکي از پسرهاي فاميل «نافبر» کرده باشند .ناف بر کردن در اصطالح
به معناي نامزدي نوزاد دختر از بدو تولد با يکي از پسران فاميل به صالحديد بزرگترها است( .مؤيد

محسني)69 : 1381 ،

ا ّما جواب زنان جوان به اين سؤال کمي متفاوت بود .آنها اظهار داشتهاند به فکر ازدواج بودهاند و
تمايل داشتهاند که ازدواج کنند و تمايل خود را فقط در جمع دوستان و يا فاميل و با زبان طنز بيان
ميکردند .شباهت جوابهاي دو گروه اين است که کسي را براي ازدواج مدّ نظر نداشتهاند و منتظر
آمدن خواستگار و صالحديد بزرگترها بودهاند .در قسمت د ّوم پرسيده شد «به نظر شما ازدواج چه
بود؟» بسياري از زنان ميانسال اظهار داشتهاند که در آن زمان معناي ازدواج را نميفهميدند و آن را
يک بازي و عمل بچگانه که در طول زندگي هرکس بايد اتفاق بيفتد ؛ تلقي ميکردند .ا ّما آنهايي که
در ذهن خود مفهومي از ازدواج داشته اند ،بيان کردند ازدواج به نظر آنها ،زندگي زناشويي خيلي
سخت ،خوشبخت کردن شوهر ،کم شدن يک نان خور ،ساختن آينده ،مادري كردن و صاحب
فرزند شدن و رسيدن به آرامش ميباشد .بر خالف زنان ميانسال ،همه زنان جوان از ازدواج مفهومي
را در ذهن داشتند .زنان جوان ازدواج را به معناي پيوند زن و مرد ،احترام متقابل ،عملي که بايد
اتّفاق بيفتد ،داشتن شريک و همراه زندگي ،تشکيل خانواده ،مادر شدن و سازگاري با شرايط خوب
و بد زندگي تعريف کرده اند.
در سؤال د ّوم از زنان دو گروه پرسيده شد «در چه سني ازدواج کردهاند و دختران در جامعه آنها
در آن زمان در چه سني ازدواج ميکردند؟» .زنان ميانسال جواب دادند در زماني که آنها ازدواج
کرده اند ،ميانگين سني دختراني که ازدواج ميکردند 15 ،سال بوده است و زنان جوان جواب دادند
که ميانگين سني ازدواج در زمان آنها براي دختران  19سال بوده است.
در ضمن اکثر زنان ميانسال بيان كرده اند ،بين سن  14-20و زنان جوان بين سن 17-25ازدواج
کرده اند .همان گونه که مالحظه ميكنيد تفاوت ميانگين سني ازدواج براي دو گروه  4سال ميباشد.
که تفاوت قابل توجهي است.
آيا همسر خود را قبل از ازدواج ديده بوديد و ميشناختيد؟» اين سؤال به عنوان سؤال س ّوم مطرح
شد .اکثر زنان ميانسال جواب دادند با وجود اين که اقوام يا همسايه بوديم ولي او را نميشناختيم
و نديده بوديم چون در آن زمان دختران زياد از خانه بيرون نميآمدند .پاسخ زنان جوان نيز به زنان
ميانسال نزديک بود ا ّما تعداد افرادي که قبل از ازدواج همسر خود را ديده بودند ،نسبت به زنان
ميانسال بيشتر بود .در بين زنان ميانسال ازدواجها اغلب فاميلي بوده است و اين در شعر شاعران
نيز هوايداست.
ُ
خدا سنگي پَ ِه لَنگ اُش َزت ِ ُسو
رِزِ ا ّول خــدا سنــگ ا ُ َزت ِ ُسو
ُد ِ
سرتِشَ ،منگ اُش َزت ِ ُسو
ت آمِم ،نصيبُم بي ،چِه بِکنَم
الهي ا َ َ
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(کاش خدا روز ا ّول به او سنگ زده بود
دختر عمويم نصيبم شد ،چه کار کنم
تِ ِ
ک دشت برا و َچن تا ُ
ميشم
خَ بَر بِبري ب َ ِر حاجي فالمرز
توي دشت باال و چند تا ميشم
خبر ببريد نزد حاجي فرامرز

خدا سنگي به پاي لنگش زده بود
اي کاش النگويش زنگ زده بود)

***
َف ُ
َ
ُ
ِ
سيل و بِرکه و َد َّسمبه پيشم
ُ
خويشم
کِه ُمئه زِن نا ِگ َرم اِز ُکو ُم و
نخل و آب انبار و دستنبو به پيشم
که من زن نميگيرم از قوم و خويشم)

(رحماني)16 :1373 ،

(رحماني)18 :1373 ،

در جواب به سؤال چهارم مبني بر اين که «خانواده و خود در انتخاب شريک زندگي چه نقشي
داشته ايد؟» زنان ميانسال جواب دادند در زمان آنها هر کس که خانواده (پدر ،مادر و برادران)
و بزرگترهاي فاميل مانند پدر بزرگ ها ،مادر بزرگ ها ،عمه ها ،عموها ،داييها و خالهها تأييد
ميکردند ،به عنوان همسر آينده و شريک زندگي دختر انتخاب ميشد و فقط به دختر ميگفتند:
«فالني به خواستگاري شما آمده و همه راضي هستند» .در واقع نه کسي از دختران نظري ميخواست
و نه پسنديده بودند که دختران ،خود در اين زمينه نظر دهند .ا ّما در جواب اکثر زنان جوان مشاهده
ميشود که گستره نظرخواهي محدودتر شده است و در بسياري از مواقع تا قبل از «نامزدي و
آزمايش خون» کسي در اقوام از آن ّ
مطلع نميشود ،حتّي بزرگترها و دخاالت و نظر خواهي دختران
در اين زمينه چشمگيرتر از قبل شده است .ا ّما نکته مهم اين است که در نهايت خانوادهها در انتخاب
همسر براي اکثر زنان جوان ،نقش اصلي را ايفا ميکنند.
مالکهاي شما در انتخاب همسر چه بوده است؟» به عنوان سؤال پنجم پرسيده شده است.
بسياري از زنان جوان اظهار داشتهاند که مالک آنها براي انتخاب همسر ،ايمان ،اخالق ،زيبايي،
شاغل بودن و ثروت بود .زنان ميانسال نيز جواب دادند که مالک آنها براي انتخاب همسر ايمان،
احترام متقابل و اشتغال بود .البته زنان ميانسال اظهار داشتهاند تا قبل از عقد و يا ازدواج مالکهاي
متوجه ميشدند که آيا تفاهم دارند يا خير .بيشتر زنان جوان نيز
خود را به زبان نميآوردند و بعد
ّ
شب عقد مالکها را به همسرشان ميگفتند .البته در سالهاي اخير بسياري از خانوادهها به دختر
و پسر اجازه ميدهند در شب خواستگاري با هم صحبت کنند.
متوجه شديد
چگونه
و
ايد
بوده
ارتباط
در سؤالي مبني بر اين که «تا قبل از عقد تا چه حد با هم در
ّ
تفاهم داريد؟» ،بسياري از زنان ميانسال ذکر کرده اند ،تا قبل از عقد يا همسر خود را نديده بودند يا
اين که فقط چند بار غير مستقيم و در حضور ديگر اعضاي خانواده همسرشان را مالقات کردهاند و
متوجه تفاهم و يا عدم تفاهم ميشدند ا ّما چون بيشتر افراد فکر ميکردند چه خوب
بعد از ازدواج
ّ
و چه بد بايد ساخت ،دچار مشکل خاصي نميشدند .ا ّما اکثر زنان جوان اظهار داشتهاند ،حداقل
در زمان عقد در بسياري مواقع بدون حضور ديگران و يا حتي در سفر با هم صحبت ميکردند و
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متوجه تفاهم يا عدم تفاهم ميشدند .البته قابل ذکر است ،سفر دختر و پسري که در زمان عقد به
ّ
سر ميبرند ،در بين مردم پذيرفته شده نيست و اين گونه سفرها همراه با خانواده يا حداقل يکي
از اعضاي خانواده صورت ميگيرد .ولي چيزي که مس ّلم است ارتباط دختران و پسران جوان تا قبل
از ازدواج بيشتر از زنان ميانسال بوده است .ا ّما باز هم نسبت به بسياري از مناطق ديگر کمتر است.
در سؤال هفتم بر آن بوديم که «مراسم خواستگاري و مهر برون را بين دو گروه» با هم مقايسه
کنيم .بسياري از زنان ميانسال اظهار کردند مهريه آنها بين  250تا  500مثقال طال با عيار  21يا 22
بوده است و نه تنها خود در ميزان مهريه هيچ نقشي نداشته اند ،بلکه تا قبل از مطرح شدن اين ميزان
در شب مهربرون (قرار دزه) ا ّطالعي از آن نداشتند .ا ّما اکثر زنان جوان اظهار داشتند که ميزان مهريه
آنها بين  250تا  650سکه بهار آزادي بوده است و اگر چه در تعيين ميزان آن نقش قابل توجهي
نداشتهاند ا ّما از ميزاني که قرار است مطرح شود ّ
مطلع بوده اند.
البته تفاوت ديگري که بين اين دو گروه مشاهده ميشود اين است که زنان جوان در زمان عقد يا
قبل از آن ،به اتفاق همسر خود درباره ميزان مهريه با هم صحبت کرده اند ،اگر چه آن را با بزرگترها
مطرح نکرده اند.
درباره مراسم خواستگاري ،بسياري از زنان ميانسال ذکر کردهاند که مراسم خاص و مجللي
نداشتيم يا خود در آن حضور نمييافتند يا اگر هم حاضر بودند ،هيچ حرفي نميزدند .در همان
مراسم مختصر که در اصطالح به آن «قرار َدزَه» ميگفتند ،بزرگترها از دو طرف دور هم جمع
ميشدند و در باره مهريه و «زير طبقي» و «بره بها» و تعداد گوني قند صحبت ميکردند .منظور
آنها از «زير طبقي» چيزهايي بود که خانوادة داماد براي خانوادة عروس تهيّه ميکردند .مانند شيريني
و ....و «بره بها» :گوسفندي است که در هنگام عروسي به وسيلة مادة سبز رنگي رنگ ميشود و از
طرف خانوادة داماد به خانواده عروس داده ميشود( .رحماني )14 :1373 ،اين رسم در شعر بعضي از
شاعران اين خطه نيز آورده شده است.
رج بِئي آما َده وابِه
ا َ َگه خَ ِ
س اِي ما َدر زِني يا
اَمون اِز َد ِّ
(اگر خرج عروس آماده شود
امان از دست اين مادر زنها

ا َ َگه ب َ َره بَها بي فا َده وابِه
که نارِن َرسميامو سا َده وابِه
اگر بره بها بي فايده شود
که نميگذارند رسمها ساده شود)

(رحماني)14 :1373 ،

هم چنين بسياري از زنان ميانسال يادآوري کردند که يا براي آزمايش خون اقدامي نکردهاند و
يا بعد از ازدواج براي آزمايش خون به آزمايشگاه مراجعه ميکردند .زنان جوان بيان كردند مراسم
خواستگاري و در اصطالح «قرار دزه» يکي از رس ّوم مهم است که در آن با حضور بزرگترها از
ميزان مهريه صحبت به ميان ميآمد و خبري از «بره بها» و «زير طبقي» نبود .تعيين تعداد گونيهاي
قند نيز ديگر از اه ّميّت چنداني برخوردار نيست و مطرح نميشود .البته اگر در اين مراسم دختران
صحبتي نميکردند و نظري نميدادند ولي قبل از شروع مراسم از دختران نظرخواهي ميشد .در
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آخر بزرگترها تصميم اصلي و نهايي را ميگرفتند.
در هشتمين سؤال از دو گروه خواسته شد که «مراسم عقد» خود را براي ما شرح دهند .هر دو
گروه اذعان کردند مراسم عقد در منزل پدر عروس و هزينةآن نيز بر عهده پدر عروس ميباشد و در
هر دو گروه از مهمانان با کباب و شيريني پذيرايي ميشد ،البته در عصر حاضر بعضي از خانوادهها
از مهمانان با شام پذيرايي ميکنند.
تِ ِ
ش ِو َشمبِد ش ِو َعغ ِد ُّربابِن
ک تارِ َکلي َده َمن کبابن
اَلَه زيتَر تَش و َم َ
نکل بياري ُگتائِن حا ِل خال ُکربُو خَ رابِن
(توي تشت سفالي ده من کباب است .شب شنبه شب عقد رباب است.
ميگويند حال دايي قربان خراب است).
يا اهلل زودتر آتش و منقل بياوريد
(رحماني)12 : 1373 ،

زنان ميانسال اظهار داشته اند ،که به طورغالب بين عقد و عروسي فاصلهاي نبود و رسم بر اين
بود كه عاقد براي عقد در منزل پدر عروس حاضر ميشد .ا ّما زنان جوان بيان کردند بين مراسم عقد
و عروسي بسياري از آنها فاصله بوده است و در زمان آنها زوج هايي بودهاند که در منزل عاقد يا
دفتر ثبت ازدواج عقد کرده اند .زنان ميانسال در توصيف مراسم عقد خود بيان کردهاند در مراسم
عقد از اقوام درجه يک و دو عروس و داماد دعوت ميشد تا براي مراسم عقد در منزل پدر عروس
حاضر شوند .عاقد را هم به اين مراسم ميآوردند تا ابتدا از عروس و بعد از داماد اجازه بگيرد و
آنها را به عقد همديگر در بياورد .عروس از داخل اتاق ،پشت در اتاقي که سفره و خنچة عقد را
چيدهاند و عاقد در بيرون از همان اتاق پشت در حاضر ميشد.
فاصلة عروس و عاقد به گونهاي بود که صداي عاقد در بين جمعيت به گوش عروس برسد و بر
عکس .در اين هنگام عروس پاي خود را در داخل تشت سبز رنگي که از قبل تهيّه شده و حاوي
آب هفت چشمه و برگ سبز هفت درخت است ميگذارد .اين آب را در شب عروسي دور حجله
ميريختند که براي آنها آرزوي خوشبختي کنند و آنها را از سحر و جادوي بدخواهان در امان
بدارند .براي اين که خيالشان از اين جهت راحتر باشد نيز يک قفل باز که آن را به رنگ سبز در
ميآوردند را در اختيار عروس قرار ميدادند تا لحظهاي که خطبه عقد تمام شد و هم زمان با «بله
گفتن» آن را قفل کند و باعث شود زندگي خود را از شر بد خواهان محفوظ بدارد و اين قفل بايد
تا شب زفاف توسط عروس باز شود.
ا ّما داماد بايد چاقويي که از قبل بر روي خنچه عقد گذاشته بودند را در شب عروسي باز کند و
«شيره و حالوه» را که عروس بر روي ديوار کشيده بود را باالي شب عروس بتراشد.
وسيلة ديگري که بر روي خنچة عقد ميگذاشتند« ،در گز» بود« .در گز» يک ميلهاي فلزي است
که وسيلهاي براي اندازه گيري طول است .و آن را در داخل آب ميگذاشتند .وسيلة ديگر نيز يک
وزنه است .تفسير اين وسايل و خواص آن از نظر فرهنگ عاميانه بر اساس گفته افراد مسن است و
در جايي به صورت مکتوب يافت نشده ست و احتمال ميرود ريشه در يک اعتقاد و عنصر فرهنگي
ديرينه داشته باشد که در اين پژوهش مجال بحث بر روي آن نيست .بعد از اين که عروس و داماد
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بله را گفتند اقوام ،عروس و داماد را دعوت ميکردند که در کنار يکديگر بايستند تا بر روي سر
آنها نقل و نبات و پول بريزند که در اصطالح محلي به اين عمل «ب َ َرنِش» ميگويند.
زنان جوان مراسم عقد خود را به شرح زير توصيف ميکنند .قبل از مراسم و جشن عقد ،عروس
و داماد به عقد يکديگر در ميآمدند و کمتر پيش ميآيد که خطبه عقد را در شب جشن بخوانند .در
مفصلي که با خرج خانواده داماد و از مزونها تهيّه شده بود را در محل جشن
اين شب خنچة عقد ّ
عقد يعني منزل پدر عروس ميچينند .عروس و داماد در پشت اين خنچه قرار ميگيرند و آخر شب
زماني که مهمانان غريبه ميرفتند ،عسل ،کيک خامهاي و شيريني در دهان يکديگر ميگذاشتند .بعد
از آن نيز عروس و داماد دست يکديگر را ميگرفتند و در وسط حياط ميآمدند و اقوام نزديک
«برنش» ميکردند .در بسياري از موارد داماد در شب عقد تا پاسي از شب در کنار عروس ميماند
و با هم درباره آينده صحبت ميکردند .در بسياري از موارد زنان جوان يا از وسايلي که در باال نام
برديم ا ّطالعي نداشتند و يا براي آنها اه ّميّت چنداني نداشت .به همين دليل آن وسايل را به کار
نميبردند .در زمان عروسي زنان ميانسال ،طبق را در عصر روز « ِحنُو ن ِ ُسو» که به آن «پسين طبقي»
ميگفتند ،با مراسم خاصي به منزل عروس ميآوردند .طبقها شامل چند بقچة سبز که در آن وسايل،
طال ،لوازم آرايشي ،عطر و ادکلن و لباسهاي عروس ميگذاشتند و شريني ها ،ميوه ،آينه شمعدان
و ...ميشود .و خانوادة عروس طبق داماد را در روز عروسي براي داماد ميبردند .لباس سبز عروس
را همان عصر بر وي ميپوشاندند و «برنش» ميکرند و بعد از آن مهمانان را دعوت به ديدن طبقها
ميکردند.
لباس داماد نيز که توسط جوانترهاي اقوام به داماد پوشانده ميشد و در اصطالح به آن «قبا
بَرکِرد َه» ميگويند ،يا در ظهر عروسي و يا در شب عروسي انجام ميگرفت .بعد از آن همه به داماد
دست ميدادند و به وي تبريک گفته و براي او آرزوي خوشبختي ميکردند .و همراه با وي به منزل
عروس رفته تا عروس را به منزل داماد بياورند .ا ّما زنان جوان پاسخگو طبق عروسي شان را يا در
شب عقد و يا در شب «حنو دزد» برايشان آوردهاند و از مردم براي ديدن آن دعوت نکرده اند .و
طبق داماد را هم ساعت  2بامداد روز عروسي براي وي ميبرند و البته در بسياري از موارد سعي
شده است فقط يک چمدان که حاوي لباس شب عروسي داماد است را ظهر و يا شب عروسي براي
وي ببرند تا مراسم «قبا برکرده» بر طبق سنت قديم برگزار شود.
آخرين پرسش درباره «مراسم عروسي و ازدواج» بود .در زمان عروسي زنان جوان ،مراسم شب
ا ّول را «حنا دزد» ميگفتند .که امروزه از اه ّميّت چنداني برخوردار نيست و بعضي از عروس و
دامادها اين مراسم را يا برگزار نميکنند و يا آن را بسيار مختصر ميگيرند .بنابراين در کل مراسم
عروسي را در طول  2شب برگزار ميکنند .شب ا ّول عقد و شب د ّوم عروسي که در اصطالح به
آن «شب جاراو» ميگويند .ظهر روز عروسي ،عروس ح ّمام ميرود و لباس سبز ميپوشد .بعد از
اين که از حمام بيرون آمد اقوام با خواندن ابيات مخصوص عروسي و ريختن شيريني و پول از او
استقبال ميکنند .بعد از آن عروس با عجله آماده ميشود که به آرايشگاه برود تا آرايشگر او را براي
«شب جاراو» آماده کند .عروسهاي جوان براي دو يا سه شب به آرايشگاه ميرفتند .هزينه آرايش
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عروس بر عهده داماد است .شب بعد از اين که داماد ،عروس را به منزل خود ميآورد رسم بر اين
بوده است که داماد پاي عروس رابا گالب بشويد و پاي وي را در حلواي مسقطي گذاشته و کمي
از حلواي جا پاي عروس را خود بخورد و کمي به عروس بدهد .و بعد از آن عروس با دو انگشت
خود «شيره و حالوه»اي که از قبل توسط مادر داماد آماده شده بود ،را بر روري ديوار ميکشيد و
داماد با تراشيدن آن بر روي سر عروس ،در حضور ديگران قول هايي به عروس داده و هدايايي
به وي تقديم کند .که در اصطالح به آن «پاانداز» ميگويند .به طور معمول رسم است در اين شب
براي «پاانداز» داماد به عروس قول يک مسافرت که يک سفر زيارتي است را ميدهد و به عروس
ميگويد که من قصد دارم محبتم را بين تو و خانواده ام تقسيم کنم و «نصف خير خونه» را به تو
تقديم ميکنم« .نصف خير خونه» اختياري است که داماد به واسطة آن به همسر خود اجازة دخل و
تصرف نسبي در امور و خرج و مخارج منزل را ميدهد.
در عصر حاضر رسم است که داماد به جاي آن که «شيره و حالوه» را باالي سر عروس بتراشد
و آن را بر سر عروس بريزد ،بر روي سر وي گل ميريزد .قابل ذکر است «شيره و حالوه» مادهاي
است که ترکيبات آن شامل شيره خرما و روغن ميباشد .مراسم عروسي زنان ميانسال در سه شب
برگزار ميشد .شب ا ّول «حنو دزد» ،شب د ّوم «حنو نسو» و شب س ّوم «جاراو» .قبل از عروسي
همسايهها و اقوام را دعوت ميکردند که هر کدام ّ
تکهاي لباس عروس را بدوزد .يکي روسري،
يکي شلوار ،ديگري لباس و ....شب «حناي دزد» از طرف خانوادة داماد طبقي که در آن حنا گذاشته
بودند را براي عروس آورده و براي وي حنا ميگذاشتند.
بعد از آن که مراسم عروس تمام ميشد همه راهي خانه داماد شده و براي وي حنا ميگذاشتند.
در روز د ّوم يعني روز «حناي فاش» يا «حنو نسو» ،ضمن اين که براي عروس طبق ميآوردند،
حناي اصلي را آن شب براي عروس ميگذاشتند .که در اصطالح به آن «حنو بادي» ميگفتند .يعني
با استفاده از نخ خياطي يا کاموا به روي انگشتان دست عروس نقشهاي منظم لوزي شکل ايجاد
كرده و در جاهاي خالي حنا ميگذاشتند .خانوادة عروس در شب «حناي دزد» و خانواده داماد در
شب «حنو نسو» به مردم کباب و شيريني ميدادند .در روز عروسي يا در اصطالح «جاراو» عروس
را به حمام برده و براي وي ابياتي ميخواندند و جوانان ،داماد را نيز به حمام برده و قباي دامادي
بر وي ميپوشانند .بعد از اين که مردان به داماد تبريک ميگفتند ،وي در جمع زنان ميرفت و
خواهر بزرگتر داماد سر وي را با برس و گالب شانه ميزد .در اين مراسم ابيات خاصي خوانده
ميشود و بسياري از اقوام و مهمانان به گريه ميافتند .که از افراد مسن شنيده ام اين گريه براي نا
کامي جوان امام حسين(ع) و امام حسن (ع) که در کربال شهيد شدهاند و رخت دامادي نپوشيده اند،
ميباشد .بعد از اين مراسم بزرگترها دست داماد را گرفته و وي را در جهت آوردن عروس به خانه
داماد ياري ميکنند .در اين شب پدر داماد سر عروس و داماد را سه مرتبه به هم ميکوبد و براي
آنها آرزوي خوشبختي ميکند .البته اگر پدر داماد بيش تر از يک بار ازدواج کرده باشد ،انجام اين
رسم را بر عهدة يکي از محارم عروس ميگذارند .در زمان زنان ميانسال عروس را در منزل آرايش
کرده و پياده به منزل داماد ميبردند .ا ّما امروزه عروس در آرايشگاه و توسط آرايشگر آرايش شده
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و با ماشين تزيين شده به منزل داماد ميرود .يک شب بعد از عروسي ،عروس بايد خود را آرايش
ميکرد تا براي ديدن او بيايند ،که به آن مراسم «صندل کشو» ميگفتند.
نتیجه گیری
بر اساس دادههاي به دست آمده از مصاحبهها مشخص ميشود بيشتر ازدواجها در بين زنان
ميانسال ،درون گروهي بوده است .در حالي که در بين گروه جوانتر ازدواج برون گروهي رواج
بيشتري دارد .تعداد روزهايي که اقوام درگير يک مراسم عروسي بودهاند در بين ميانساالن بيشتر
از جوانترها ميباشد .در عوض براي زنان جوانتر بيشتر زحمت عروسي و تدارکات آن بر دوش
عروس و داماد است .روحيه تعاون و همکاري براي انجام کارهاي اجتماعي و دسته جمعي مانند
عروسي در گذشته بيشتر بوده است .بسياري از زنان ميانسال به سحر ،جادو و بدخواهي حسودان
اعتقاد داشتند و براي رهايي از شر آنها وسايل خاصي را به کار ميبردند ا ّما در حال حاضر با وجود
اعتقاد نسبي به سحر ،جادو و بدخواهي ولي زوجهاي جوان راه مقابله با آن را ،استفاده از آن وسايل
خاص بر سر خنچه عقد نميدانند .در واقع نسل جوان تفسير بسياري از اين رسم و رس ّومات محلي
را نميدانند و اين عدم آگاهي ،کاربرد آن را روز به روز کاهش ميدهد و از ارزش انجام اين رسم
ميکاهد .همچنين مالکهاي انتخاب همسر دچار تغييراتي شده است .اگر در گذشته منافع گروهي
در نظر گرفته ميشد امروزه منافع شخصي براي دختر و پسر اه ّميّت بيشتري دارد.
در گذشته ميتوان به ازدواج به عنوان نوعي مبادله و تقسيم کار بين دو جنس اشاره کرد ا ّما مفهوم
ازدواج و زناشويي براي زوجهاي جوان دچار تح ّوالتي شده است که در وراي تمام منافع جمعي
و دخالت و رضايت بزرگتر ها ،رضايت زوجين مطرح است .همان گونه که مالحظه ميکنيد مالک
عشق و عالقه در بين زنان جوان به مالکها افزوده شده است .تمامي اين تغييرات در دراز مدت،
ترتيب اصلي مراسم عروسي و ازدواج در گراش را که بر طبق رسم خاصي انجام ميگرفته است را
از ياد ميبرد و فرهنگ فولکلور و عاميانه را دچار و درگير فرهنگ تودهاي ميکند .جوانترها تحت
تأثير رسانههاي جمعي مراسم عروسي و ازدواج خود را به صورتي در ميآورند که در رسانهها
ميبينند ،بنابراين به تدريج رس ّومهاي اصيل و سنتي جاي خود را به اسراف و زياده روي و تجمل
گرايي داده و همان گونه که قب َ
ال ذکر شد به مرور معاني و سنتها در حال فراموشي است.
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