بررسی تغییرات تطبیقی ازدواج در روستای بابامنیر نورآباد ممسنی
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قاسم طاهری
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چكیده 
عصر کنونی در بیشتر ابعاد ،بويژه در بعد فرهنگی و اجتماعی دچار تغییر و تحوالت عمدهای شده
که پیچیدگی و شتاب ،ويژگی بارز آنهاست .گستره اين تغییر و تحوالت از کوچـکتـرين واحـد
اجتماعی يعنی خانواده تا نهادها ،سازمانها و واحدهای کالن اجتماعی را دربرمـیگیـرد .در ايـن
فرآيند دگرگونی و تغییرات ،جامعه روستايی نیز بی نصیب نبوده و به داليلی چون توسعه ارتبالات
و فناوری ،فراگیر شدن علم و دان  ،آگاهی مردم نسبت به الراف و اکناف ،آشـنايی بـا اقـوام و
گروهها و حتی ملل ديگر ،از اين قافله پرشتاب و پر زرق و برق عقب نمانده است.
از اينرو ،مقاله حاضر به بررسی تغییرات ازدواج در روستای بابـامنیر از توابـع بخـ مـاهورمیالتی
شهرستان ممسنی در استان فار در سه دوره تـاريخی  1721 -1754 ،1711 -1721و 1754-1792
پرداخته است .الالعات و دادههای مورد نیاز اين پژوه از لريق مشـاهده مشـارکتی و بـه کمـک
مصاحبه و با بهرهگیری از اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است .نتايج نشان داد کـه روسـتای
بابامنیر ،همپای ديگر منالق و جوامع ،هرچند با شدت و ضـعف متفـاوت دچـار تغییـر و تحـوالت
گرديده است .عوامل مهم و مؤثر بر تغییر و تحوالت در زمینه ازدواج در روستای بابامنیر عبارتانـد
از :احداث راههای ارتبالی (جاده) ،گسترش استفاده از وسايل ارتبـا جمعـی ،توسـعه آمـوزش و
پرورش رسمی ،تأسیس نهادهای دولتی و جايگزينی نسلی .همچنین نتـايج نشـان داد مسـائلی ماننـد
مناسک و آيینهای سنتی ،خانواده و مراحل ازدواج هر چند در ظاهر دچار تغییر و تحو شده ،از نظر
محتوا همچنان ثابتاند و حتی گاهی با کمی تغییر در شیوه و روش ،هنوز پابرجا هستند.
کلیدواژهها :تغییرات تطبیقی ازدواج ،روستای بابامنیر ،ماهور میالتی ،نورآباد ممسنی

 .1دکتوی هامعهشناسی عضو هیکت علتی دانش اه هومزگانmozan54@yahoo.com .
 .2کارشناسیارشد هامعهشناسیarmoonmahour@yahoo.com .
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مقدمه 
شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

قون بیأتم و دهه اول قون بیأ ویکم به دلیل وقوع تحوالت ههان سوم گأـتو
وسایل ارتباطهتعی و پیشوف

فنّاوری از نظو تحلیل وان مأائل اهتتاعی عصو توهـه

به عوامل و شوایط دگوگـونیهـای اهتتـاعی محأـوب مـیشـود .تتـام هوامـع چـه
بهصورت ناگهانی و چه بهصورت آرام و نامحأوس هو روز شاهد تغییواتی اسـ
با گذشته اود هتاهن ی دارند و طو و مأیو کموبی

کم وبی

کـه

مشخصـی را تعقیـب

میکنند .روشه  .)22 :1372چ ون ی بورسی و پوداات به ای مقوله اود باعـث بـه
وهود آمدن مکاتب و به قول دکتـو رو االمینـی دبأـتانهـای گونـاگونی شـده اسـ .
هوکدام از دانشتندان و هامعهشناسان نیز با توهه به رویکود سازماندهی شـده مکاتـب
به ای موضوع پودااتهاند که هتی تعـدد افکـار و آمـار اـود حکایـ
اهتی

از پیچیـدگی

و ضووری بودن ای بحث دارد.

هتعی

روستایی در ایوان بخ

عظیتی از هتعی

کشور را تشکیل میدهنـد .بـو

اساس نتایو سوشتاری عتومی نفوس و مأک در سال  1392سهم هتعیـ
در کشور 6و 28درصد از کل هتعی
وضعی

بوده اس

روسـتایی

که البته ای آمار در دهههای گذشته بـا

کنونی متفاوت بوده اس .

تغییوات و تحوالت در زندگی موضوع هدیدی نیأ

اما پوداات به پدیـده تغییـو

و تحول با شااصهای گوناگون اکنون یکی از اصـلیتـوی و اساسـیتـوی مقـوالتی
اس

که توهه اندیشـتندان را بـه اـود معرـوف سـااته اسـ  .در ایـ زمینـه ابعـاد

اهتتاعی و فوهن ی به دلیل ارتباط مأتقیم نزدیک هتیش ی و تکثیوگـذار بـو زنـدگی
انأان طیف وسیعی از مرالعات و تحقیقات را به اـود ااتصـا

دادهانـد .ایـ نـوع

مرالعات بویژه در هوامع روستایی دردره بأیاری از پژوهش وان و متفکوان اهتتاعی
بوده اس  .ازآنجاکه روستا یکی از انواع های اه زیأـتی ـ اهتتـاعی مودمـان محأـوب
میشود و بخ

عتدهای از هتعی

هو هامعه را در اـود هـای داده اسـ

توهـه و

پوداات به پدیده تحول و تغییو در روستا هتپای دی و هوامع شـهوی و عشـایوی در
ابعاد مختلف و با شااصهای گوناگون هتواره مدنظو هدی بوده اس .
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بو ای اساس ای مقاله به تغییو و تحوالتی که در زمینه ازدواج در هامعه روستایی
بوای از مفاهیم و مقوالت مـوتبط بـا ازدواج کـه در روسـتای بابـامنیو نتـود و هلـوه
بیشتوی دارد مدنظو قوارگوفته و در طی سه دوره تاریخی ـ دوره اول از سال  1322تـا
 1322پهلوی اول) دوره دوم از سال  1321تا  1317پهلوی دوم) دوره سوم از سـال
 1317تا  1392پس از انقالب اسالمی) ـ به آنها پودااتهشده اس .
از آنجا که طی بی

از پـنو دهـه کـه از موکزیـ

بخـ

مـاهورمیالتی مـیگـذرد

روستای بابـامنیو در سـااتار اهتتـاعی اقتصـادی و سیاسـی اـود تغییـو و تحـوالت
عدیدهای را به اود دیده اس

مقاله حاضو قصد دارد به پوس

زیو پاسخ دهد :تغییـو

و تحول در سبکهای زندگی نهاد اانواده ازدواج و ...در چه سَت

و ههتی صـورت

گوفته اس ؟
عالوه بو تغییوات و تحوالتی که در طول دهـههـای گذشـته بـه لحـاظ اهتتـاعی و

فوهن ی در روستای بابامنیو رویداده توهه به توکیب قومی ـ اهتتاعی دوگانه 1موهود
در روستاهای منرقه ضوورت بورسی ای موضوع را دوچندان کوده اس .
توصیفروستايبابامنیر

روستای بابامنیو موکز بخ

ماهور میالتی از توابـع شهوسـتان نورآبـاد متأـنی در

شتال روبی استان فارس اس  .ماهور میالتی بـا وسـع
 1342شتأی بهعنوان بخ
اس

به موکزی

که حدود  42درصد از مأاح

 2883کیلومتوموبـع در سـال

روستای بابامنیو شهو بابـامنیو) تکسـیس شـده
شهوستان متأنی را تشکیل میدهـد و در فاصـله

 49کیلومتوی شهو نورآباد موکز شهوستان متأنی قوار دارد .بو اساس نتایو سوشـتاری
عتومی نفوس و مأک در سال  1392هتعی

روستای بابامنیو  2222نفو اسـ

کـه از

ای تعداد  1276نفـو مـود و  1126نفـو زن هأـتند و در قالـب  411اـانوار روسـتایی
زندگی میکنند .شغل اصلی مودم منرقه کشاورزی و دامپووری اس ؛ هو چند به لحاظ
 .1دو گووه قومی لو و تو در روستای بابامنیو سکون

دارند.
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بابامنیو به وقوع پیوسته اس

میپودازد .به دلیل گأتودگی ابعاد موضوع در ایـ مقالـه
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گونههای هن لی فواوان و درا های بادامکوهی و بنـه بخشـی از درآمـد روسـتاییان
شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

منرقه از ای طوی نیز تکمی میشود .از صنایعدستی منرقه میتوان بـه گلـیم هـاهیم
گبه و قالی اشاره کود که به دس

زنان روستایی و عشایوی بافته میشود.

اهداف،ادبیاتوروشپژوهش 

بورسی تغییو و تحوالت ازدواج در روستای بابامنیو هدف اصلی ای پژوه

اسـ

اما بهتبع ای هدف کلی اهداف هزئی زیو نیز دنبال میشود:
 .1بورسی تغییوات روابط اهتتاعی و فوهن ی بی گووههای قومی ساک در منرقه
 .2بورسی تغییوات موبوط به شکل و نحوه بوگزاری مواسم آیینی
 .3بورسی عوامل مؤثو بو تغییوات ازدواج در منرقه
شیوههای هتأوگزینی و ازدواج در هته هوامع تحـ
اهتتاعی هتواره دستخو

تـکثیو هویانـات فوهن ـی و

دگوگونی و تغییواتی بوده و بدون شک هامعه ایوانـی نیـز

در ای زمینه تغییواتی را تجوبه کـوده اسـ  .در گذشـتهای نـهچنـداندور ازدواجهـای
اویشــاوندی و نق ـ

تعیــی کننــده والــدی در هتأــوگزینی فوزنــدان ویژگــی بــارز

اانوادههای ایوانی تلقی می شد اما در طی چنـد دهـه اایـو اـانواده ایوانـی متـکثو از
هویانهای فوهن ی و اهتتـاعی دچـار دگوگـونیهـای چشـت یوی شـده اسـ

آزاد

ارمکی و رهیوینیا .)1389 :پژوه های بأیاری در ای موضوع در ایوان انجام شده که
هو یک بهنوعی نشان دادهاند که ال وهای ازدواج اانواده ایوانی در طول زمان تغییواتـی
را تجوبه کوده اس  .در زیو به بوای از ای پژوه ها اشاره میشود:
حأی محبوبیمن

 )1383در مقالهای بـا عنـوان «تغییـوات اهتتـاعی ازدواج» بـه

بورسی تغییوات اهتتاعی ازدواج در ایـوان پودااتـه اسـ  .وی ضـت ارائـه نظویـات
هامعهشناسی اانواده و آثار سازنده ازدواج بو فود تغییـوات کتلـی و کیفـی ازدواج در
ایوان را بورسی کوده اس .

الوآبادی فواهانی و رحیتی  )1392در پـژوه

اـود بـا عنـوان «بورسـی رونـد

تغییوات شااصهای ازدواج در ایوان در مقایأه با سـایو کشـورهای آسـیا و اقیانوسـیه
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طی چهار دهه گذشته  »)1972-2212به بورسی روند تغییوات شااصهای ازدواج در
 )2212پودااتهاند .نتایو ای پژوه

نشان میدهـد کـه هتـه کشـورهای منتخـب ایـ

مرالعه از نظو شااصهای مورد بورسی از ال وی یکأانی پیووی نتیکنند .کشورهایی
که در یک حوزه هغوافیایی قوار دارند در بوای شااصها دارای ال وی نزدیک به هم
هأتند و در بوای شااصهای دی و از یکدی و متفاوتاند .در کل سه ال و در منرقـه
وهود دارد :ال وی اول دارای تغییوات سویع شـتابزده و افزایشـی چشـت یو در سـ
ازدواج و تجود قرعی در نیمقون گذشته هأتند؛ مانند استوالیا و ژاپ  .ال وی دوم شامل
کشورهایی اس

با روند افزایشی و گه اه کاهشـی در میـان ی سـ ازدواج و شـووع

تغییوات افزایشی تجود قرعی مانند کشورهای ایوان تایلند مالزی آذربایجان و نیوزلند.
ال وی سوم شامل کشورهایی اس

با شیب بأیار مالیم افـزای

قرعی بأیار پایی ؛ مانند کشورهای چی

سـ ازدواج و تجـود

هند و تاهیکأتان .به نظو میرسد کـه هـدای

از عوامل اقتصادی و شااصهای توسعه عوامل فوهن ی و ارزشی موبـوط بـه ازدواج
تعیی کننده قویتوی در چ ون ی تغییوات شااصهای ازدواج در بوای از کشـورهای
منرقه آسیا و اقیانوسیه به شتار میرود.

امــانی  )1382در پژوهشــی دی ــو بــا عنــوان «ن ــاهی بــه چهــل ســال تحــول
هتعی شنااتی ازدواج در ایوان  »)1331 -1371به موضوع تغییوات ال وهـای ازدواج
در ایوان پودااته اس  .نتایو ای پژوه

نشان میدهد با وهود اینکه ازدواج در ایـوان

مبتنی بو زودرسی و فواگیوی در محدوده سـنی بـوده اسـ
آمارگیوی بهطورکلی شاهد اف

طـی شـ

سوشـتاری و

ای دو اصیصه هأتیم .بـهطـوریکـه در سوشـتاری

 1371نزدیک به  12درصد مودان در سنی قانونی هنوز ازدواج نکوده و  42درصد زنان
نیز زندگی زناشویی را آراز نکوده بودهاند .س متوسط ازدواج نیز هتزمان با ایـ تنـزل
ازدواج مودان و زنان رو به افزای

اس  .طی سوشتاریها مأحله چندزنی بارز گودیـد

اما در آاوی سوشتاری تنزل سویع آن مشاهده شـد .بـو اسـاس دادههـای سوشـتاری
چنی استنباط میشود که افزای
مودان و زنان مؤثو اس .

میزان سواد و تحصـیالت بـو بـاال رفـت سـ ازدواج
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ایوان در مقایأه با ده کشور از کشـورهای آسـیا و اقیانوسـیه طـی چهـار دهـه -1972

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

هعفوی مژدهی  )1382در پژوهشی با عنوان «عـدم تعـادل در وضـعی
شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

ایوان» به بورسی تغییو سااتار سـنی و هنأـی هتعیـ

ازدواج در

پودااتـه اسـ  .نتـایو نشـان

میدهد بو اساس تحوالت هتعیتی دهههای اایو در ایـوان بـویژه در دهـه 61ــ1311
سااتار سنی ـ هنأی هتعی
هتعی

بهطور قابلتوههی تغییو کوده اس  .ای تغییو سـااتاری

در ایوان پیامدهای اقتصادی اهتتاعی و فوهن ی متعددی را به دنبال داشته که

در مقاطع زمانی گوناگون به شکل انواع مشـکالت اقتصـادی و اهتتـاعی اـود را بـه
هامعه تحتیل کوده اس  .یکی از ای پیامدها ایجـاد عـدم تعـادل در تعـداد داتـوان و
پأوانی اس

که در سنی ازدواج قوار دارند .ای نبود تعـادل یعنـی وهـود تعـدادی از

داتوان مجود که ازدواج نخواهند کود.
محتودیــان و هتکــاران  )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «ازدواج اویشــاوندی
تفاوتهای بی نألی و عوامل پشتیبان آن در کومانشاه» با نتونهای  422نفـوی از افـواد
در آستانا ازدواج مواهعهکننده به مواکز منتخب بهداشتی ـ درمـانی شـهو کومانشـاه بـه
بورسی تفاوتهای بی نألی ازدواجهای اویشاوندی و عوامـل پشـتیبان پودااتـهانـد.
نتایو ای پژوه
و نأب

نشان میدهد سرح تحصیالت پاسخ ویان سرح تحصیالت مـادران

اویشاوندی والدی با یکدی و تکثیو معناداری بو ازدواج اویشاوندی در نأل

بعدی دارد .سابقا ازدواج فامیلی والدی

مهمتوی عامل مـؤثو بـو ازدواج اویشـاوندی

در بی فوزندان اس .
از آنجا که موضوع ای مقاله بورسی تغییوات ازدواج در روستای بابامنیو اس
بورسی ای مأحله از رو

بوای

توصیفی استفاده شده اس  .دادههای مورد نیاز ای پـژوه

نیز از طوی مصاحبه و مشاهده مشارکتی و ریو مشارکتی) و با بهـوهگیـوی از اسـناد و
مدار موهود گودآوری شده اس  .هامعه آماری ای پژوه
بخ

روستای بابامنیو از توابع

ماهور میالتی شهوستان نورآباد متأـنی اسـتان فـارس اسـ  .هتعیـ

روستا دستوسی آسان به مرلعی محلی آگاهی و شناا

محـدود

پژوهش و از مـودم و منرقـه

به عنوان یکی از اهالی روستا استفاده از مصاحبه و مشـاهده مشـارک

ثبـ

و ضـبط

دادهها و اطالعات از طوی تصویو و عکس تجوبیات معتتـدان روسـتا و دستوسـی بـه
اسناد تاریخی هتعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ای تحقی را متک نتود.
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يافتههايپژوهش 


شامل پدر مادر فوزنـدان نـوههـای پأـوی و پـدربزرگ و مـادربزرگ پـدری اسـ .
هتچنی در بوای موار د عالوه بو توکیب فوق فوزنـدان اـواهو یـا بـوادر کـه یتـیم و
بیسوپوس

شدهاند نیز در ای اانواده و توکیب ها میگوفتند .بههوحال بـا توهـه بـه
از لحاظ اقتصادی عاطفی و اهتتاعی روستانشینان هنوز اـود را در

شوایط و موقعی

یک مال و بنکو و طبقا ایل میدانند؛ تا هایی که اصرال «بیلـه» گـووه اویشـاوندی
سببی و نأبی) به کار میبودند که حکای

از تداوم اانواده گأتوده در ای روستا دارد.

ازدواج درونگووهی و نفوذ گووههای اویشـاوندی در تتـامی شـحون زنـدگی و امـور
موبوط به اانواده و حتی روستا زمینه را بوای نوعی اا

از اانواد گأتوده آمـاده و

ارائه مینتود .عواملی چون تعداد فوزندان موگومیو به دالیلی چـون نبـود بهداشـ

و

امکانات و تأهیالت کتبود مشارل نبود تخصـص نبـود تحـو اهتتـاعی و تحـو
مکانی نبود دستوسی به امکانات و در کل نبود وضعی

اقتصادی و اهتتـاعی مناسـب

موهب وابأت ی اویشاوندی و یکمکانی و یکسوپوستی میشود که نشان از اـانواده
گأتوده بوده و هأ  .در ای مقوله پدرمکانی کامالی به چشم میاـورد؛ بـهطـوریکـه
پأوان بعد از ازدواج نیز در زیو چتو حتایتی پدر در هـو مکـانی کـه پـدر باشـد قـوار
میگیوند.
بُعدخانواده 

پدیدههای اهتتاعی در هوامع گوناگون اشکال متفاوتی دارد که تابع سـاا

کلـی

هامعه و نظام اهتتاعی اقتصادی و فوهن ی آن هامعه اس  .منظور از آن تعـداد افـواد
که چه بهصورت رستی یا عوفی و یا شوعی هزر یک اانواده قوار دارند؛

اانواده اس
کأانی که تح

سوپوستی صاحبخانه و اانواده که بیشتو مواقع پدر اس

در تتامی شحون از تکمی معیش
دی و تح

حتای

اانواده تا مکـان اـواب اسـتواح

پدر و صاحب اانواده هأتند.

قوار دارند و
ازدواج و امـور
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اانواده گأتوده نوع رالب اانواده در روستای بابامنیو بوده کـه توکیـب اعضـای آن
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اهالی روستای بابامنیو چون دی و روستانشـینان و هامعـه عشـایوی آنگونـه کـه از
شواهد بومیآید و مقتضیات مکانی و زمانی ایجاب میکـوده اسـ

تتایـل بـه داشـت

فوزند زیاد داشتند که در کارهـای کشـاورزی دامـداری و صـنایعدسـتی ــ کـه رابرـه
مأتقیتی با تعداد نیووی کار اانواده دارد ـ از نیووی آنها استفاده شود .بـا ایـ حـال بـا
توهه به شجوهنامه بوای از روستاییان و مرالعه ن ارنده با آنکه زاد و ولد زیاد بوده اما
موگ و میو کودکان باعث بُعد کم اانواده در اینجا بوده اس .
مودمان روستا در دهههای گذشته باآنکه از دارو و عوامل پزشکی کنونی بوای کنتول
هتعی

بیبهوه بودهاند اما هتانطور که ذکو شد موگ و میو کودکان با کوچـکتـوی

بیتاری امیدی به زنده ماندن آنان نبود و بواالف دی و هوامع قبـل از آنکـه داروهـای
ضدبارداری و کنتول در آنها یاف
با آنکه میبایأ

شود دارای بُعد اانواده کتتو از سایو هوامع بودنـد.

بُعد اانواده در ای گونه روستاها و اقوام بیشتو باشد.

توزيعقدرتدرخانواده 

از آنجا که اانواده کوچکتوی هزر اهتتاعی و موکز اصلی هامعـه بـویژه هوامـع
روستایی و عشایوی اس

بحث توزیع قـدرت در آن نیـز هتاننـد هوامـع روسـتایی و

عشایوی در مناط دی و بهطور عتودی و حول محور اصلی پدر میچواد.
نظام اانواده و مقوله توزیع قدرت در روستای بابامنیو عتودی اس  .چنانچه توزیع
قدرت را بهصورت هوم در نظو ب یویم در اانواده روستای بابامنیو پدر بهعنوان رئـیس
و سوپوس

اانواده محأوب میشود .قدرت پدر حتی پس از موگ نیز میتوانـد اـود

را نشان دهد .دایوه ااتیارات پدر وسیع اس

و در ای دایوه کأـی بـا ایشـان مخالفـ

نتیکند  .البته مشورت و هتکاری در بیشتو موارد وهود دارد و پـدر تصـتیم نهـایی را
میگیود و مأحولی

آن را نیز میپذیود .چوایی و دالیل ای دایوه ااتیـارات بـوای پـدر

اانواده را میتوان شامل موارد زیـو دانأـ  :تـوان و نیـووی بـدنی بـه دلیـل کارهـای
کشاورزی و دامداری تجوبه بیشتو به قول اهالی روستا یک پیواه بیشـتو پـاره کـوده
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اس ) قدرت بیان و کنتول احأاس و عاطفه نیوو و توان تحتل سختیها و مشـکالت
بود .در نهای

فوهن

و اصلی که پیشینه فوهن ی و تـاریخی در هوامـع ایـوان بـویژه

روستایی و عشایوی دارد مبنی بو پدرسووری بوده اس .
پدر در حوزه اانوادگی با هتواهی و مشورت کدادا و بزرگ اانواده و روستا در
در ازدواج فوزنـدان بـویژه داتـوان

بیشتو مواقع ازهتله تعیی شیوبها مهویه رضـای

قادر به تصتیمگیوی بود .گـاهی نیز ح تنبیه کودن هتأو را داشـ
مواقع چون دی و تصتیتات چارهای هز اطاع

و هتأـو در ایـ

نداش .

پدر بهعنوان نانآور اانه در ای روستا چون دی و مناط کشور ح و حقوقی بی
از زن و فوزندان بوای اود قائل بود .درنهای

هته کارهـای اـانواده از کوچـکتـوی

هزر تا بزرگتوی آن در حیره و نظارت کامل پدر اانواده بود و مخالفی نیز درای باره
وهود نداش

و هت ی ای پدرساالری را قبول داشتند و بهعنـوان یـک حکـم پذیوفتـه

بودند .دار و ندار اانواده اعم از منقول و ریومنقول نیز در ااتیار تام پدر اانه یا رئـیس
اانواده بود که در بوابو مأائل و مشکالت اقتصادی معیشتی اهتتـاعی کشـاورزی و
دامداری در درون اانواده صاحب قدرت کامل بود که ای دایوه قـدرت پـس از مـوگ
گاهی هتچنان تا مدتها باقی میماند و بعد هم به پأو ارشد آن اانه میرسید .چنانچه
اانوادهای فوزند پأو نداش

زن اانه و در بوای مواقع عتوی اـانواده ـ بـوادر پـدر

اانه ـ به ورایف رسیدگی میکودند و قدرتدار آن اانواده میشدند.
ازدواج 

ازدواج پایه بنیادی تشکیل اانواده و هامعه اس

و به انواع گوناگون و با شـوایط و

موقعی های مختلف مشاهده شده و به آن پودااته شده اس  .اما آنچه در ای پـژوه
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و از هته مهمتو نوع آموز

ای روستا که بهصورت مکتـباانـه و مخصـو

آقایـان
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مدنظو اس

1

که در ای منرقه بیشتو به چشم مـیاـورد کـه

آنگونه ازدواجهایی اس
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عبارتاند از :ازدواج نافبوون ازدواج اونبس ازدواج گلبـه گـل گابـهگـا) ازدواج
فامیلی ازدواج همبهوی ازدواج شیوبهایی باشلقی)
 .1ازدواج نافبرون  :نـوعی هتأـوگزینی کـه از سـوی بزرگـان اـانواده و طایفـه
صــورت مــیپــذیوف  .ایـ نــوع ازدواج موبــوط بــه هوانــانی اسـ

کــه در کــودکی

اانوادههـای آنان به اصرال نـافشان را بوای هـم مـیبویدنـد و چـه بخواهنـد و چـه
نخواهند باید به عقد هم درآیند.
و درگیـوی بـه

 .2ازدواج خونبس :در بی قبایل و گووههای قـومی گـاهی هنـ

وهود میآمد که ای درگیوی گاهی باعث کشته شدن افواد آن قوم میشد .در ای موقع
بوای ایجاد صلح و از بی بودن کینه حاصل از قتل و بوقواری امنی

داتو یا اواهو یـا

یکی از بأت ان قاتل را به عقد یکی از نزدیکان کأی که در درگیوی کشـته شـده بـود
درمیآوردند .در واقع عووسی که بههای اون به اانواده و طایفـه و قـوم کشـتهشـده
میآمد از حقوق چندانی بواوردار نبود .ای ضوبالترل که م و داتومان هـای اـون
از حقوقی اس

آمده که با او چنی رفتار میشود حکای

که آن داتو و عـووس از آن

بهوهمند نبودند .البته در عتل کتتو چنی رلتی به آنها میشد.

 .1در ای مقاله بوای از انواع ازدواج مانند ازدواج موق

و ازدواج با بیوه بوادر به دلیل بأامد کتتو مورد تحلیل قوار ن وفتـه

اس  .در ذیل ای دو ازدواج موور میشود:
که در بوای از هوامع بو طب سن

یا عوف و شوع یا به هو دلیلی دی و وهود داشته و دارد .بنـا

ازدواج موقت :نوعی از ازدواج اس

بو مشاهدات و بورسیهای انجامشده در ای روستا از حدود  92سال پی

که مرلعی اود زنده و شاهد بـودهانـد هـیاگونـه ازدواج

موقتی رخ نداده اس  .حتی اهالی روستا اعم از عشایو تو زبان و لو زبان ای نوع ازدواج را بأیار زش و ناپأند میدانند.
ازدواج با بیوه برادر :چنانچه مودی از اهالی روستا از دنیا می رف
گذشته وریفه ن هداری و تکمی معیش
متوفی می بایأ

را بو عهده بوادر بزرگ مود متوفی میگذاشـتند و بـوادر بـزرگ

با بیوه بوادر ازدواج کند .چنانچه متوفی بوادر نداش

بوساند .حتی با توهه به روای
بوادر یا در صورت نداشت
طب ارهار مرلعی
موگ

زن بیوه و بچههای

با عتوزادها

و دارای زن و بچه بود کدادا و بزرگان محل طب سـن
یکی از پأوان عتو میبایأ

ای وریفه را بـه انجـام

مرلعی و ارهار آنان مواردی مشاهده شده بود که مود قبل از موگ وصی

میکود و ازدواج با

با پأوعتو را اعالم مینتود.

موردی نیز در ای روستا مشاهده گودید که حدود  92سال پی
ازدواج کند .کامالی مشخص اس

فودی وصی

نتود که بیـوه وی بعـد از

که یک نوعِ کامل و بینقص درونهتأوگزینی صوف رایو بوده اس .
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.7ازدواج گابهگا (گلبهگل) :ای نوع ازدواج در هوامع سنتی و عشـایوی بـهوفـور
دیده میشود و بدی طوی بود که بوادر و اواهوی از یـک اـانواده پیونـد زناشـویی
اود را با اواهو و بوادری از اانواده دی ـو بـا موافقـ بزرگـان و اویشـان صـورت
میدادند .آنچه از ای نوع ازدواج بومیآید ایجاد امنی و صلح بی اانواده و دوری از
کشتک اس و بهتوی فایده ای نوع ازدواج دوام بیشتو اس .
 .7ازدواج فامیلی :در هوامـع سـنتی و بـویژه در ایـ منرقـه چـون دی ـو منـاط
عشایوی و روستایی ح تقدم ازدواج با فامیل آنهم از نوع درهه اول یعنـی فوزنـدان
عتو عته االه و دایی اس و چنانچه در فامیل چنـی چیـزی نبـود اواسـت اری از
داتوان دی و صورت میگوف  .ای به دلیل انأجام و یکپارچ یای بود که میبایأـ
در اانواده و گووه بوقوار شود و هتچنی به دلیـل رفـ وآمـد بیشـتو درونگووهـی و
ارتباط کتتو به شهو یا قومی دی و صورت میپذیوف .
 .5ازدواج همبهری :گاهی فوزندی از یک اانواده به دالیلی چون فوت پدر و مادر
یا یکی از آنان فقو اانواده نیاز اانواده دی ـو بـه نیـووی انأـانی و دالیـل دی ـو در
اانواده دی وی که دارای امکانات بیشتو و نیازمند به نیووی انأانی اسـ مشـغول بـه
کار میشود و زمانی که به موحله ازدواج میرسد اانواد صاحباانـه او را بـهعنـوان
شویک یا همبهو قبول میکند و در تتام مـال و امـوال اـود شـویک مـیدانـد .پـس از
اواست اری چنی هوانی همبهو) از داتو اانواده صاحباانـه داتـو را بـه عقـد او
درمیآورد و از ایشان مهویه و شیوبها نتیگیود؛ به دلیل اینکه ایشان را شـویک و هـزر
ای اانواده میداند.
 .1ازدواج باشلقی (شیربها) :اگو پأوی تتایل داش با داتوی ازدواج کند پس از
گفت و و صال و مشورت با کدادای محل و ری سفیدان به اانه پدر داتو میرفتند
و پدر داتو به کدادا و ری سفیدان میگف  :به ااطو زحتتی که کشـیده و هتچنـی
حوم کدادا و ری سفیدان اهازه داتو دس اودتان اسـ  -البتـه زمـانی کـه پـدر
کتی رضای داشته باشد -اما در ازای آن مقداری پول یا چنـد رأس مـال گـاو و بـز)
طلب میکود و چنانچه اانواده پأو توانایی تکمی اواسته پدر داتو را داشـتند ازدواج
صورت میگوف و چنانچه اانواده پأو دارای چنان مالومنالی نبود ادامه اواست اری
و ازدواج نیز صورت نتیگوف .
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بو اساس نتایو حاصل از مصاحبهها با مرلعی ـ تا زمانی که آنان به یـاد دارنـد ـ در
ای منرقه هیاگونه طالقی به وقوع نپیوسته اس  .مصاحبهشوندگان دالیـل ایـ امـو را
اعتقاد به سن

و دی

احتوام به بزرگتوها و ری سفیدان کمتوقعی و سازگاری مودم

درونهتأوگزینی ارتباط تن اتن

و نزدیک با طوفی ذکو کودهاند.

مراحلازدواج 0

خواستگاری (رسیلی) :کدادا با چند ت از معتتدان بزرگان پدر پأـو و پأـو بـه
منزل پدر داتو مورد نظو میرفتند و پس از تعارفات اولیه و پذیوایی که معتـوالی شـامل
صوف چایی و کشیدن قلیان و اوردن میوه بود کدادا شووع بـه صـحب

مـیکـود و

هویان آمدنشان را بوای پدر و اهل اانه شو میداد .اانواده داتو که گـاهی از کـم و
کیف کار اطالع داشتند و بیشتو مواقع نیز راضی به پیوند با آن اانواده بودند به احتـوام
کدادا و هتواهان

هواب مرب

میدادند.

بلهبرون :پس از اواست اری و مهل

بوای هواب کدادا هتواه با بعضی از اهـالی

ده ضت صوف ناهار یا شام در اانه داتو منتظو هواب از سوی پدر داتو میماندنـد
و پس از کلی گفت و در مورد مأائل مختلف ده هـواب مربـ

را بـوای بقیـه کارهـای

ازدواج میگوفتند .در ای هلأه بلهبوون) قوارومدار را بوای روز عقد و هش عووسی
میگذاشتند.
مهريه (پشت قواله) :هیاگونه سند معتبوی دال بو مبلغ و مقدار و چیأتی مهویـه از
مودمان گذشته ای روستا وهود ندارد اما ازآنجاکه مودمان ای روستا هت ی پیـوو دیـ
اسالم و مذهب شیعه بودهاند مهویه یکی از ارکان اصلی بود .ای موحله از رک ازدواج
نیز هتواه با دگوگونی و تغییوات دی و و هتپای تغییوات در نظام اهتتـاعی و اقتصـادی
و فوهن ی دستخو

تغییوات و نوساناتی گشته اس  .از دادن یک رأس گاو گوسـفند

یا شتو گوفته تا بعدها که به پول نقد و طال تبدیل شد .بهعبارتدی و آن ـاهکـه مـودم از
1. rasili
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طوی دادوستد به زندگی و معیش

میپودااتند با معـامالت پایاپـای چـوخ اقتصـادی

دگوگونی شد .بو اساس بورسی انجام شده از افـواد مأـ کـه حـدود  92سـال دارنـد
مهویه آنها در حدود  222تومان بوده اس  .هتچنی مهویه مادران اود را که یـک رأس
گاو یا شتو یا گوسفند بوده را کامالی به یاد میآورند.

جهیزيه (پشا :)1ههیزیه در ای روستا به «پَشا» معووف اس ؛ رسـتی کهـ کـه در

بیشتو هوامع بویژه ایوانیان وهود داشته و دارد .بودن ههیزیـه از سـوی داتـو یکـی از
مواحل ازدواج در پیوند زناشویی در میان اهالی روستا اسـ  .در کـل ههیزیـه یـا پشـا
که اانواده داتو به فوااور توان مالی به هتواه عووس بوای بوپـایی

لوازم و اثاثی اس

زندگی هدید به اانواده داماد میدهند.
پشا یا ههیزیه ارلب در آن دوران شامل :اـورهی
رووف مرل قابلته پاتیل ل

هـاهیم گلـیم گبـه قـالی) و

اتیو آرد تیو و اونک بوای پخت نان) چند زیوانـداز

معتولی پالون اسب توکتنی مشک آب بال

و مقداری پـول 2ــ بـود .معتـوالی اقـالم

ههیزیه در فهوستی دو نأخهای نوشته و یکی نزد پـدر عووس و دی ـوی نـزد عـووس
ن هداشته میشد.
شیربها :شیوبها در زبان توکی «باشل » نامیده میشود که عبارت اس

از مقـدار پـول

یا زندهمال که پدر عووس از اانواده داماد با توهه به توان مالی آنـان طلـب مـیکنـد و
عندالترالبه اس

و اانواده داماد نیز مورف به پوداا

و تهیه آن هأتند.

شیوبها در ای روستا نیز هتانند دی و مکانها نوعی پدیده اهتتاعی تلقی مـیشـود
که با توهه به شوایط و موقعی

هغوافیایی اقتصادی و فوهن ی قابل دگوگونی اسـ

در هوحال دارای کارکودهای بهنأب

و

یکأان و نزدیک به هم اس ؛ ازهتلـه :بـهعنـوان

نوعی سپاس و قدردانی از اانواده عووس بوای توبی

کودن و بزرگ کودن آن داتـو و

هتچنی نوعی ابواز احأاسات به منظور ارائه ادم

به اانواده عووس از سوی دامـاد
1. Pašâ

 .2تقویبای حدود  422تومان.
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میچواید اما آن اهکه پول وارد اقتصـاد اهـالی روسـتا گودیـد ایـ مقولـه نیـز دچـار
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محأوب میشود .از سوی دی و کارکودی که میتوان از ای پدیده اهتتاعی به صورت
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آشکار دید قوب و منزلتی اس
اهان

که به شکن داتو داده میشود که پوداا

نشـدن آن را

به داتو و اانواده عووس میدانند.
اهالی روستا در پوداا

شیوبها هم میتوانأتند با توهه به توان مالی اود پول نقـد

بدهند که بیشتوی آن  422تومان یا  122تومـان بـود ـ ایـ مبلـغ طبـ گفتـه یکـی از
مصاحبهشوندگان که اـود شـاهد عینـی آن بـوده موبـوط بـه  82سـال پـی

اسـ

ـ

درصورتیکه اانواده عووس زندهمال میاواستند مرل گاو شتو اسـب و گوسـفند بـا
توهه به موقعی

طوف مقابل یـک نـوع را انتخـاب یـا از هـو کـدام تعـدادی را طلـب

میکودند که معتوالی از  1رأس باالتو بود.
عقد :فاصله بی اواست اری و عقد از  1روز تا  11روز حال با توهه بـه موقعیـ
زمـانی و مکــانی کــموزیـاد مــیشــد امـا ارلــب مواقــع در  1تـا  11روز فاصــله میـان
اواست اری و عقد هو دو اانواده اود را آماده میکودند .تتـامی مخـارج عووسـی بـا
داماد بود .البته ناگفته نتاند که مواسم اواست اری و هواب مرب

گوفت شـاید چنـدی

بار انجام میشد تا به نتیجه بوسد و در هتان اواست اری اول ایلی کم اتفاق مـیافتـاد
که اانواده عووس هواب بدهند بلکه به چند روز دی و موکول میشـد و دوبـاره ایـ
مواسم انجام میشد.
حنابندان :یکشب هلوتو از روز عووسی اـانواده عـووس چنـد کیأـه حنـا را در
ل نی میریزند و آنها را با آب بهصورت اتیـو درمـیآورنـد و سـپس زنـان آبـادی را
1

دعوت میکنند و پس از آمدن زنـان کـه هتـواه بـا شـادی و کـل و گالـه و رقـص و
دستتالبازی اس

از آن حنـا بـو سـو دسـ

پـا و کـف دسـ

و ان شـتان عـووس

می گذارند و بدون حضور داماد تا پاسی از شب شادیکنان در اانه عووس بـه رقـص
میپودازند  .فودای آن روز کاسب زن سلتانی) بوای شأت و حتام کـودن عـووس بـه
اانه پدر عووس میآمد و او را حتام میکود.
 kel o gâla .1صدایی با آواز بلند که زنان در هن ام شادی سو میدهند.
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حجله :بنا بو اطالع مصاحبهشوندگان آن زمان که اانه بهصورت کومـه بـود یـک
حجله عووس تزئی میکودند و عووس و داماد به مدت یک هفته در آن بودند و رذا و
آب بوایشان آماده میکودند و به آنان میدادند و نتیتوانأتند بیوون بیایند و شبهن ـام
فقط بوای هوااوری بیوون میآمدند.
ای حجله به مدت  42روز بوپا بـود و بعـد از  42روز حجلـه را هتـع مـیکودنـد و
دراتچههای مورد را گوشهای میگذاشتند .در هن ام ورود به حجله میبایأ

به عـووس

پاگشا میدادند و قبل از آن نیز گوسفندی را در هلوی پای عووس و داماد مـیکشـتند .در
داال حجله که با هلهله و کل و گاله و رقص و شـادی هتـواه بـود «مواسـم روگشـان»
انجام میشد .بدی صورت که پس از کلی شادی داماد میبایأ

پارچه رن ی و دستتالی

را که بو روی صورت و سو عووس کشیده شده بود کنار بزند اما قبـل از آن مـیبایأـ
مقداری پول یا زنده مال به عووس بدهـد و بعـد پارچـه و دسـتتال را کنـار بزنـد کـه بـه
هتواهی دی وان و با شادی ای عتل صورت میگوف
ساز سحری :در بامداد و در دمادم گوگومی

و به آن روگشان میگفتند.

یا به قـولی تاریـک ـ روشـ صـبح

مهتو ساز را کو میکود و پس از اوردن صبحانه بوای شووع رقـص و پـایکوبی کـه
در اانه داماد یا در گوشهای وسیع از روستا بود بـا نـواات سـاز بـه اهـالی ده اطـالع
میداد؛ چیزی هتانند درآمد در موسیقی و پی درآمـد در آرـاز آواز .کـارکود دی ـو آن
هتع کودن اهالی ده بوای هش و پایکوبی گوم کودن اود مهتـو و ادوات موسـیقی و
آماده نتودن مودم بوای آراز شادی و هلهله بود.

اومیخکی :7در روز عووسی مواستی بود که در هن ام بز کـودن کـه بیشـتو چتـو

عووس 4بود و کوتاه کودن چتو انجام میگوف

و به آن اومیخکی میگفتند .زنان محـل
1. kuma

 .2آویزه سنتی.
3. umixaki
 .4موهای هلوی سو عووس را میگفتند.
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کومه را با گلیم درا

2

مورد آالچی و گتبول گبه و پارچـههـای رن ـی بـه عنـوان
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به اندازه توان مالی اود پول یا اشوفی به عووس مـیدادنـد .بـز کـودن و زدن چتـو
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صورت میگوف .

عووس از سوی کاسب که هتان زن اریو یا سلتانی اس
1

دوما و رو (داماد به رودخانه) يا حمامکنون :هتـان روز عووسـی قبـل از آوردن
2

عووس چند نفو از مودان روستا داماد را بـه هتـواه کاسـب مـود بـه روداانـه روسـتا
میبودند و پس از حتام کودن داماد که با شادی و دس

و رقص انجام میشد او را بـه

اانه بومیگوداندند و بعد «مواسم سوتواشون» انجام میگوف .
سرتراشون :پس از آوردن «داماد از دوما و رو» داماد به روداانه) تعدادی از اهالی
محل در اانه داماد هتع مـیشـدند و بـا سـاز و نقـاره او را بـو روی سـکوی بلنـدی
مینشاندند و کاسب به اصال سووصورت او میپوداا  .در ای میـان چـوببـازی و
شادی مودان با کلهای متعدد زنان هتچنان ادامه داش  .لن
داماد بلندی داش

یا پارچهای که تـا زانـوی

بوای اصال سووصورت دور گودن او میاندااتند تا هتانطور کـه

کاسب به اصال مشغول بود مودم نیز به فوااور پول و سکه اشـوفی در آن بیندازنـد.
ای عتل را شـابا

هـم مـیگفتنـد کـه بأـت ان و اهـالی پـول یـا هدیـه را در لنـ

میاندااتند که مقداری از ای هدایا به داماد و مقداری هم به کاسب تعل میگوف .
رقص و پايکوبی :چوببـازی مـودان از مشخصـه اصـلی و هـداییناپـذیو هشـ
عووسی بود و هته اهالی در آن شوک

میکودند .زنان با رقص دستتالبـازی از پیـو و

هوان طواوت و شادابی ااصی به مواسم میدادنـد و مهتـو بعـد از زدن چنـد مقـوم

3

آهن ) ریتم را عوض میکود و مودم را از رقصی به رقص دی و میبـود .ایـ دور تـا
پاسی از شب ادامه داش

که با «قَص »4یا هتان آهن

پایان هش اعالم میشد.

پذيرايی روز عروسی :در شب یا روز عووسی تتـامی اهـالی ده بـه صـوف شـام و
ناهار از طوف اانواده داماد دعوت میشدند؛ بونـو را در سینی په و بزرگی که بـه آن
«مَجتَع» میگـفتند میریختند و بو روی آن نیز گـوش

مـیگــذاشتند و بـا چنـد نـان
1. dumâ va ru

 .2سلتانی.
3. moqum
4. qas

بررسی تغییرات تطبیقی ازدواج در روستای بابامنیر نورآباد ممسنی 111

محلـی نان تیـوی) که بو روی آن کـشیده شـده بـود هــلوی هـو دو یــا سـه نفــو
صورت میگوف

به رذا اوردن میپودااتند .ناگفته نتاند کـه سـاز و نقـاره از صـبح

بامداد که به ساز سحوی معووف اس

تا موقع ناهار یا شام و دوبـاره پـس از اـوردن

ناهار یا شام در دو نوع مودانه و زنانه ادامه داش  .مدت عووسی و هشـ بـه فوااـور
توان مالی صورت میگوف

که از یک شب و روز شووع و تا هف

شب و روز با سـاز

و نقاره ادامه داش .
والَلِبون (پاگشا) :پس از یک هفته از مواسم عووسی کدادا و چنـد نفـو از اهـالی
ده از طوف اانواده عووس دعوت میشدند که اکرو مواقع هم بـه صـوف شـام بـود .در
ای مواسم داماد و عووس پدر مادر اواهو و بوادر نیز دعوت بودند .در ایـ دعـوتی
یا واطلبون هدایای اوب و مناسبی از طوف پدر عووس به داماد و عووس داده میشـد.
پس از واطلبونی از سوی پدر عووس بقیه اانواده نیز به ای امـو مبـادرت مـیکودنـد.
چنانچه دعوتکننده از بأت ان نزدیک بودند پدر و مادر داماد را نیز دعوت میکودند.
عواملمؤثردرتغییراتازدواجدرروستايبابامنیر 0

 .1احداث راه های ارتباطی هاده ها)  .2گأتو
 .3توسعه آموز

و پوور

استفاده از وسـایل ارتبـاط هتعـی

رستی  .4تکسیس نهادهای دولتی و  .1های زینی نألی.

احداث راههای ارتبالی (جادهها)
راه یکی از عواملی اس

که از زمان پیدای

در ای روستا باعث ارتباط بأیار مهـم

و ضووری بوای ساکنان روستا شد که قبل از آن بیشتو در حد معیش
میگوف  .رفع موانع مأاف

اانواده صـورت

زیاد و چندروزه کم شدن اروات و سوع

مبادالت و ارتباط های اه ویژه و بزرگی را در تغییوات به اود ااتصا
سبک زندگی تهیه لباس اوار
 .1ای عوامل بو اساس تقدم زمانی تنظیم شدهاند.

پوشا

بخشیدن بـه
داد؛ از شـیوه

و لوازم منزل) گوفته تا مأـائل کـالن چـون
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میگذاشتند و دعوتشوندگان پـس از شأـت دسـ

و صـورت کـه از سـوی کاسـب
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سیاسی و اقتصادی هتانند مشارک

در هتهپوسیها سوشتاریها انتخابـات محلـی و
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منرقهای و ملـی اسـتفاده از امکانـات بهتـو بـوای زنـدگی و کـار ورود ادوات هدیـد
کشاورزی و بارداری و دامداری.
ارتباطات اویدوفوو

ورود اهناس و امکانات رفاهی اولیه از شـهوهای نزدیـک
تغییو و تحـول حوکـ

شیوه زندگی و پوشا و اورا مودم را آرامآرام به ست

داد.

با احداث هاده بابامنیو ـ گناوه 1تعداد اودروهای ورودی و اووهی در روستا نأـب
به گذشته بیشتو شد و سوع

تـا هـایی کـه تعـداد

نقل و انتقاالت رو به افزونی رفـ

اودروی روستا از یکی ـ دو تا در سال  1332به  32اودرو در سال  1371رسید.
ورود هو اودرو یا کامیون در ای مأیو هتچنان که با اود گودوربار و اأت ی بـه
هتواه داش
اهالی ده تال

توشههای تغییو و تحول را به ارمغان مـیآورد .تـا هـایی کـه هوکـدام از
میکود با ارتباط با شهوهای هدید های اه و مکان یا شخصـی را بـوای

ارتباط اود مهیا کند که به آن شخص طوفحأاب میگفتند .طوفحأـاب کأـی بـود
که فود روستایی پس از اوید نیازمنـدیهـای سـالیانه اـود از او اعـم از اـورا یـا
پوشا

در آاو سال هزینه را با او حأاب میکود و پول نقد یا زندهمال یا کاالیی چون

رور حیوانی پوس

گوش

هاهیم گلیم گبـه تنبـاکو و میـوه در عـوض معاملـه

میپوداا .
گسترش استفاده از وسايل ارتبا جمعی
ای عامل بیشک از هذابتوی و تکثیوگذارتوی عوامل دگوگونی در عصـو کنـونی
اس

و گأتوه آن از شهو گذشته و روستاهای دورافتاده را نیز در بوگوفتـه اسـ  .نفـوذ

ای عامل از سادهتوی نوع آن که بهصورت نوشتاری و کارذی یـا هتـان شـیوه سـنتی
اس

تا پیشوفتهتوی آن که هتانا شبکههای اهتتاعی اینتون

و حتی تلویزیون اس

و

میتوان از آن به عنوان عضو اصلی اانواده نام بود چنان بو تاروپود هامعه و افواد تکثیو
گذاشته که پوداات به آن بـه دلیـل گأـتوه و پیچیـدگی ایـ عامـل نیازمنـد بورسـی

 .1ابتدا هاده ااکی احداث شد و در سال  1371در حدود  72کیلومتو از آن آسفال

گودید.
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هته هانبه اس  .اما آنچه که میتوان در مورد تکثیوات ای عامل در روستای بابامنیو بیان
محأوس دیده میشود.
اثوات ای عامل با توهه به هذابی های منحصوبهفود آن در تتـامی هوانـب زنـدگی
قابل مشاهده اس ؛ از نوع مصالح سااتتان گوفته تا پوش

ادبیات شفاهی کتبی کـودار

و بواوردهای فودی و هتعی مناسک و آداب و رسوم و حتـی سـااتتانهـای ذهنـی و
عقلی افواد ن و ها بوداشـ هـا شـیوههـای درآمـدزایی و اقتصـادی کـار و بوداشـ
محصوالت کشاورزی دامداری و ادمات و ...تکثیو ای عامل در تغییو و تحوالت روسـتا
بویژه در سالهای اایو بیشتو مشاهده میشود؛ سالهایی که عواملی چـون راه آمـوز
پوور

و

و نهادهای دولتی راه را بوای عامل هذاب و پومحتوا و بدون مانع وسایل ارتبـاط

هتعی گشودند .نأل هدید زبان هدیـدی از لحـاظ ارتبـاط و دستوسـی بـه امکانـات و
ادمات و اواسته های فودی و هتعی فواگوفته اسـ

و دی ـو حتـی عـواملی را کـه در

دورههای پیشی مؤثو بودند بیفایده و کمتکثیو میپندارد .اکنون زبان تغییوات و تحـوالت
رساتو گویاتو و بلندتو از هتیشه به گو

اواستاران آن اواهد رسید.

در ای روستا علیررم متنوع بودن ماهواره تقویبای از هو سه اـانوار یکـی از آنـان
دارای ماهواره اس

و طبیعتای هت ی ای اانوارها در روستا دارای تلویزیون هأتند و به

شبکههای مجاز و استانی دستوسی دارنـد .دستوسـی بـه شـبکههـای اینتونتـی هتچـون

سای های علتی آموزشی فوهن ی سوگومی و وبالگ 1و حتی عضوی

در شبکههای

اهتتاعی هتچون فیسبو و توییتو از دی و اثوات ورود وسایل ارتباطی به روستاس .
یکی دی و از وسایل ارتباطهتعی تلف هتواه اس  .ورود ای وسیله که بهصـورت
فودی در هامعه به ایفای نق

میپودازد و اسـتقالل و فودیـ

را در هوامـع گأـتو

می دهد هوچند دارای کارکود آشکار ارتباط هتعی به حأاب می آید اما به دلیـل آنکـه
دارای ویژگیهای عتومی
مأتقل بودن و فودی
 .1بی

یافت و فواگیو شدن اس

ویژگی اصـلی و مهتـی بـه نـام

به هتواه دارد .هـو فـود بـا داشـت ایـ وسـیله ارتبـاطی اـود

از ده وبالگ متعل به هوانان ای روستا اس .
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کود ای اس

که در هزئیتوی مأائل ردپا و اثوات و پیامدهای آن بهطـور آشـکار و
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انتخابگو و انتخابشونده میشود و میتواند بو نوع و چ ـون ی آن نظـارت و کنتـول
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اما دارای مشخصـه فـودی بـا

داشته باشد .در عی اینکه یک وسیله ارتباطهتعی اس
ویژگیهای منحصوبهفود به تعداد افواد استفادهکننده اس .
به هوحال روند گأتو
صورت گوفته اس

و نفوذ تلف هتواه در هامعه بـا سـوع

و شـتاب فـواوان

و مودم در دورافتادهتوی نقاط نیـز امکـان اسـتفاده از آن را دارنـد.

روستای بابامنیو نیز از ای امکان بهوه هأته و اهالی روسـتا از ایـ عامـل بـوای بهبـود
ارتباط و زندگی استفاده کودهاند .طب آماری که از دفتو مخابوات روستا و پأ بانک به
آمده حدود  622اط تلف هتواه در ای روستا دایـو اسـ  .متکسـفانه بـه دلیـل

دس

نداشت اطالع دقی از زمان ورود تلف هتواه به روستا فقط میتوان به تعـداد آن اشـاره
شده اس

کود که آنهم از طوی قبوضی که در ای روستا پوداا

مشخص میشود.

توسعه آموزش و پرورش رسمی
ورود آموز

که با زحتات فواوان اهالی بویژه بزرگان صـورت گوفـ

و پوور

نقره عرفی در باال رفت سرح دان
مأائل آموز

و پوور

و آگاهی مودم بهاصو

بوده اس  .آموز

ای روستا که زیو نظو آموز وپوور

با دایو کـودن ردههـای پایـه در

شهوسـتان نورآبـاد متأـنی بـود گـامی بأـیار

اثوگذار در تغییو و تحوالت بو عهده داش
اندکی بوای پذیو

و پوور

قشو هوان و نیازمند بـه

و روستاییان ارلب محافظهکار با ای شـیوه

آماده شدند.

امکانات تدریس تحصیلی و وهود کتابهایی که منجو به آشنایی حداقل بـا دنیـای
اطواف میشد و راه را بوای بوطوف کودن اواستههـا و نیازهـا هتـوار مـیکـود .ورود
معلتان و آموزگاران از مناط دی و وهود فوهن

دی وی را بوای مودمـان بـه ارمغـان

آورد و از لحاظ گفتـاری و نوشـتاری تـکثیو بـاالیی در فواگیـوی علـوم فنـون و حتـی
سبکهای زندگی هدید شد.
ای عامل نخأتی کانون رستی در پذیو
سیاس
دان

اصلی آموز

و پوور

فوزندان ای روستا بـود و بـا توهـه بـه

که نیازی به ذکو آن نیأ

توانأ

در سـرو اولیـه

گام محکتی بودارد اما متکسفانه به دلیل نبود بونامه هامع و در بوای از مقاطع و
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رشتهها به دلیل نبود دان آموز کافی پدیده دان آموز مهاهو بـه دی ـو نقـاط در عتـل
چوب مقوونبهصوفه نبودن را علم اورد و هنوز که هنوز اس

سایه شوم ایـ چـوب

هوازگاهی تنها نهاد رستی و مهم روستا و منرقه را تهدید میکند.
تأسیس نهادهای دولتی
هدای از چوایی سیاسی وهود نهادها در روستا و مناط دورافتاده از شهو میتـوان
وهود ای مواکز را بهعنوان عاملی تکثیوگذار که با اود شیوه و رو های متفاوت از آن
منرقه را در بوای از موارد و مأائل به هتواه دارد بهوضو دید .ای نهادها امکانـات و
ادماتی را نیز به هتواه اود اواهند داش ؛ امکاناتی که در توزیع منابع و اـدمات در
مأیو تحق عدال

اهتتاعی سهم بأزایی اواهند داش .

امکانات و ادمات شیوهها و راههایی بوای چ ون ی اهوا و بهـوهبـوداری اواهنـد
داش

که دارای ویژگیهای هتچون؛ بهروز بودن انجام سویعتو امور و کارها انتقـال و

هابههایی کمهزینهتو یا به قـولی مقـوونبـهصـوفه بـودن عتومیـ

و فواگیـو شـدن و

اشتغالزایی اس  .ای ویژگی و انجام و عتلکود آن اود موهب بووز دگوگـونیهـایی
در نوع زندگی پوش
هتاهن ی عاملی اس

اورا

مأک

رفتار و کودار میشـود؛ چـوا کـه هتأـویی و

که استفاده و بهوهوری از آنها را امکانپذیو مینتاید.

جايگزينی نسلی
های زینی نألی یکی از عوامل مهم تغییو در روستای بابامنیو اس

که هتپای دی ـو

عوامل توانأته ذوق سااتارهای ذهنی) روستائیان را همنوا با تغییوات نوی به حوک
درآورد که بازتاب آن را میتوان در تغییو در سبک زندگی :شامل شیوه پوشا تغذیـه
عادات بهداشـتی شـیوه گفتـار و در ال ـوی گذرانـدن اوقـات فوارـ مشـاهده کـود.
اواستهها و نیازهای نأل هدید که با شوایط هدید اهتتاعی بایأتی هتخـوانی داشـته
باشد نیازمند بوای امکانات و منابع اس که اود ای امکانات و منابع تغییواتـی را بنـا
به اواستهها و عتلکود هوانان به وهود اواهد آورد.

شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

گأتوده شد؛ چواکه باز با معیار و قالب آیی نامهها و دستورات یکأان بوای هته مناط
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هوانی شـور و نشـاط دستوسـی بـه دنیـای دی ـوان تنـوعطلبـی زیـادهاـواهی
تکثیوپذیوی بیشتو آنان نأب به نأل گذشته داشت مهارت و آگاهی هدیـد دستوسـی
به وسایل ارتباطهتعی دستوسی به شبکههای اهتتاعی ماهواره و ...هت ـی از عوامـل
تکثیوگذار بو تقوی های زینی نألی در مأیو تحـوالت فوهن ـی و اهتتـاعی روسـتای
مذکور اس  .از آنجاکه تعداد هوانان در روستا هتعی

بیشتوی را تشـکیل مـیدهنـد

میتوان تکثیوپذیوی و تکثیوگذاری نألی در ای روستا را از عوامل اصلی به شتار آورد.
تغییراتوتحوالتخانوادهوازدواج 

با توهه به شواهد و دادههای اطالعدهندگان تا زمانی که وسـایل ارتبـاطهتعـی از
هتله هاده نبود و مأـافوتهـا و دیدوبازدیـدها فقـط در محـدوده هغوافیـایی منرقـه
صورت میگوف ازدواج بیشتو بهصورت درونگووهی انجام میشد.
نبود هاده ااکی و آسفال تا قبل از سال  1334بـا اسـتناد بـه مشـاهدات و تککیـد
اطالعدهندگان روستا ازدواج بوونگووهی را تقویبای نامتک میکود .اما با آمـدن عشـایو
و یکجانشینی آنان ازدواج در میان ای دو گووه قومی صورت گوف و کتی از حالـ
درونگووهی محض اارج و دایوه ازدواج کتی گأتودهتو گودید .هوچند کـه بـاز ایـ
نوع ازدواج اود پس از مدتی به ازدواج درونگووهی شباه پیدا کود و اویشـاوندی
سببی به ست اویشاوندی نأبی حوک نتود.
با ای هته از سال  1332به بعد با گأتو ارتباطـات و دیدوبازدیـدهای معتـولی
مواردی از ازدواج بوونگووهی وهود داش که آن هم با توهه به ارتباطات اانوادگی
معامالت تجاری و سنخی فوهن ی و زبان بأیار نادر بود.
بو اساس آمار ثب شده در بی سالهای  1312تا  1317از  142مورد ازدواج تعـداد
 22مورد آن بوونگووهی بود که با اقوام دی و با توهـه بـه مـوارد ذکـو شـده صـورت
گوفته اس  .از سال  1317با دگوگونی و تغییوات اساسی در بیـن و شـکل رسـتی و
ریورستی دیدگاه های مـودم و سیاسـ کـالن کشـوری در ههـ اهـداف هتهـوری
اسالمی که یکأان و بوابو نتودن تتامی اقشار و بوابوی و عدال در ن اه سیاسـتتداران
بود گأتودگی ازدواج از درونگووهی به بوونگووهی گوایید و مودم با استقبال از ایـ
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اانوادگی و داشت اصل

جدول  :1تغییرات و تحوالت خانواده و ازدواج طی سه دوره زمانی
دورهزماني 
نوعخانواده

0311ـ0311 0311ـ0310
گسترده

نوع ازدواج

انواع ازدواج

گسترده

0311ـ0311
هستهاي


درونگروهي

مرسوم بود

مرسوم بود

کمتر صورت ميگیرد

برونگروهي

مرسوم نبود

مرسوم نبود

مرسوم شده است

نافبرون

انجام ميشد

وجود داشت

منسوخ گرديده است

باشلقي (شیربها)

انجام ميشد

وجود داشت

منسوخ گرديده است

خونبس

انجام ميشد

وجود داشت

منسوخ گرديده است

گابهگا

انجام ميشد

وجود داشت

منسوخ گرديده است

فامیلي

انجام ميشد

وجود داشت

هنوز صورت ميگیرد

همبهري

انجام ميشد

وجود داشت

منسوخ گرديده است
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تغییو آن را پذیوفتند؛ هو چند نزد بوای از اهالی هنوز اصال
و نأب از شااصهای مهم و اساسی محأوب میشود.
بو اساس آمار میان ی ازدواجهای صورت گوفته در طول سالهای  1317تـا 1392
در هو سال  22مورد ازدواج بوده اس  .بو مبنای آمـاری کـه در دفـاتو ثبـ شهوسـتان
نورآباد متأنی گچأاران کازرون و آمار دفتواانه اسناد رستی اود روسـتای بابـامنیو
تا سال  1366وهود داش از  122مورد ازدواج در طول مـدت ذکوشـده حـدود 322
مورد ازدواج بوونگووهی ثب گودیده اس .
بو اساس یافتههای فوق میتوان اذعـان داشـ ازآنجاکـه ازدواجهـای بـوونگووهـی در
سالهای اایو بیشتو صورت گوفته اس و هتچنی با توهـه بـه حـس اسـتقالل و فودیـ
نأل هدید و آموزههای نهادهای دولتی تتایل به ست اانواده هأتهای بیشتو شـده اسـ .
تا هایی که از حدود  399اانوار موهود ای روستا فقط تعداد  12اانواده از نـوع گأـتوده
بوده که آن هم به دلیل نداشت کار مناسب و درآمد کم و تحصیل پایی اس .
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جمعبندي 


مشاهدات و مصاحبهها و پژوه های بهعتلآمده در ای روستا از تغییواتی حکای
دارد که در بوای حوزهها نهچنـدان قابـلمشـاهده و آشـکار و در بواـی دی ـو کـامالی
قابلمشاهده و حتی متضاد با آن چیـزی اسـ

کـه در قبـل وهـود داشـته اسـ  .ایـ

دگوگونیها ارلب در سااتارهایی چـون آدابورسـوم عقایـد ارز هـا و ایـدهآلهـا
هنجارپذیوی و هنجارسازی و بهطور کل سبک زندگی تا ال وی مصوف به وهود آمـده
اس .

بررسی تغییرات تطبیقی ازدواج در روستای بابامنیر نورآباد ممسنی 181

شتاب تغییوات در ای روستا بویژه تغییوات فودی هتچون روستاهای دی و هتپا و
میشود که با توهه به دان

و سومایه فود در حیره زندگی او صورت میپذیود.

ای شدت و شتاب عنوانی را به وهود آورده به نام شـهویشـدن روسـتا کـه دارای
ویژگی و رواهو مدرنیته و کاربود فنّـاوریهـایی چـون بـوق و وسـایل ارتبـاطی ماننـد
تلویزیون ماهواره و ...اس

تا هایی که چندان تفاوتی بی روستا و شـهو ازلحـاظ ایـ

منابع و امکانات نباشد .ای شهویشدن شاید از لحاظ شهووندی و سااتار اداری اتفـاق
نیفتد ـ که روستای بابامنیو چنی اس

ـ اما در کل شکلوارهای از ای شهویشدن اس .

در ای شکل بیشتو مناسـبات بواوردهـا مناسـک آدابورسـوم و حتـی شـیوههـای
بوگزاری رسوم و آیی های مذهبی و ملی آرامآرام با مـوج تغییـوات هتأـو مـیگـودد.
اگوچه بأتو مناسب بوای قوار گوفت در ای حوک

نامناسب اس

و در بوای زمینهها

وهود ندارد اما نتیتوان از تغییو و دگوگونی در ای روستا بهسادگی گذش  .بوای از
ای بأتوها با توهه به سومایه اولیه که هتان نأل هدید اس
در بهتو انجام گوفت ای حوک

باشد .شناا

میتواند کتـک شـایانی

پدیده های زینی نألی در ای روستا بـا

توهه به نیازها و اواسته مودم میتواند در کم کودن بوای از ناهنجاریها کتک کنـد و
در باال بودن توان اقتصادی و اهتتاعی کشور و منرقه مفید و گامی کمهزینه باشد.
منابع 

آزادارمکی تقی و مصرفی رهیوینیا « .)1389بورسـی سـنخهـای ارزشـی و تغییـوات
فوهن ی در اانواده» .فصلنامه خانوادهپژوهی .پاییز دوره  6شتاره  23صص  297ـ .279
امانی مهدی « .)1382ن اهی به چهل سال تحول هتعی شنااتی ازدواج در ایـوان
 .»)1331 -1371نامه علوم اجتماعی .دوره  17شتاره  17تابأتان صص .33-41
هعفوی مژدهی افشی

« .)1382عدم تعادل در وضعی

زن در توسعه و سیاست (پژوه

ازدواج در ایوان» .فصلنامه

زنان) .دوره  1شتاره  1بهار صص .83 – 124
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گاهی با شتاب بیشتوی از هامعه شهوی بوده اس ؛ تغییوات فودی بـه تغییواتـی اطـالق
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الــوآبــادی فواهــانی فویــده و علــی رحیتــی « .)1392بورس ـی رونــد تغییــوات
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شااص های ازدواج در ایوان در مقایأه با سایو کشورهای آسیا و اقیانوسیه طـی چهـار
دهه گذشته  .»)1972-2212هماي

تحلیل رونـدهای جمعیتـی کشـور موکـز آمـار

ایوان آذر .1392
روشه گی  .)1372تغییرات اجتماعی .توهته منصور وثوقی .تهوان نشو نی.
محبوبیمن

حأی

« .)1383تغییوات اهتتاعی ازدواج» .مجله مطالعات راهبردی

زنان .زمأتان سال  7شتاره  26صص  222ـ .172
محتودیان حأی ؛ سواج الـدی محتودیـانی و سـهیال شـهویاری « .)1394ازدواج
اویشاوندی تفاوتهای بی نأـلی و عوامـل پشـتیبان آن در کومانشـاه» .مطالعـات و
تحقیقات اجتماعی در ايران .دور  4شتاره  6بهار صص  166ـ .141
موکز آمار ایوان  .)1392سرشماری عمومی نفو

و مسکن .1791

