گزارش پژوهشي

آداب و رسوم ازدواج در ميان اعراب خوزستان
زهرا ذوالفقاري

سرزمين پهناور ايران ،جايگاه زندگاني و سامان اقوام
پرشمار و گوناگوني است که تاريخ ديرين اين مرز و بوم ،ايشان
را گرد يکديگر آورده است و اکنون ،با وجود ويژگيهاي خاص
فرهنگي و زباني ،همگي اهل و تابع ايران بشمار ميآيند .اين
تنوع قومي و فرهنگي آنچنان است که معمو ًال در يک استان،
قوميتهاي مختلفي در کنار هم روزگار ميگذرانند و با پايبندي
به آداب و رسوم ديرين خود ،بر گوناگوني فرهنگي ايران زمين
ميافزايند .سرزمين پربار خوزستان ،از جمله استانهايي است
که ويژگي يادشده ،در آن بهروشني مشاهدهميگردد .يکي از
اقوامي که در اين خطه زندگي ميکنند« ،اعراب خوزستان»
هستند.
اعرابي كه اكنون در خوزستان سكونت دارند ،از قرون
اولية اسالمي به اين سو ،در تاريخ و حوادث آن سرزمين
دخالت عمده داشتهاند .اينان از بوميان باستان اين منطقه
نيستند و از عراق و شبه جزيرة عربستان بدانجا آمدهاند .از
تاريخ دقيق ورود ايشان به خوزستان كه در چه مقطع تاريخي
و در عهد كدام پادشاهي بوده اطالع درستي در دست نيست.
گفته ميشود كه اولين طوايف عرب در قرنهاي اول ،دوم و
سوم ميالدي و در عهد اشكانيان به خوزستان آمدهاند .قبايل
عرب در منطقهاي ميان اروندرود و خليجفارس در جنوب،
تا شوش در شمال خوزستان پراكندهاند .سکونتگاه آنها در

مغرب ،سرزمين بختياري است و برخي از آنها همراه بختياريها
كوچ ميكنند.
خوزستان بدليل دارابودن ويژگيهاي آب و هوايي ،از ديرباز
تاکنون ،مسکن ايلها و طايفههاي گوناگون بودهاست .تيرههاي
متعددي كه امروز در خاك پهناور خوزستان سكونتدارند در
اصل از طوايف مختلف كرد؛ لر؛ ترك و عرب بنيان گرفتهاند.
عربهاي ساكن در خوزستان مردمي ميهماننواز؛ خوشرو؛
بردبار و مهربان هستند و نسبتبهمعرفي فرهنگ و هنر خود،
اشتياق و سختكوشي كمنظيري ابراز ميدارند .جامعة عرب
خوزستان ،جامعهاي نيمه سنتي است و در ميان ايشان،
پيوندهاي خوني مستحكمي وجود دارد .آنها با افرادي كه در
جد سوم يا چهارم مشترك هستند ،روابط نزديكي دارند و
عالوه بر اينكه آنها را عموزاده خطاب ميكنند ،در سختيها و
شدايد ،پيوسته در كنار يكديگرند.
اعراب بومي ايران در مکانهاي متعددي ساكنند ،اما
منطقههاي عمدة استقرار عربهاي ايران عبارتند از :اهواز؛
انديمشك؛ دزفول؛ شوشتر؛ مسجدسليمان؛ سوسنگرد؛
شوش؛ ايذه؛ شادگان؛ رامهرمز؛ بهبهان؛ باغملك؛
بندرماهشهر؛ خرمشهر و آبادان.
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زبان عربهاي خوزستان عربي است ،اما در عين حال
با فارسي نيز آشنايي كامل دارند .در زبان عربهاي ساكن
خوزستان ،گويش محلي خاصي وجود دارد كه آنرا از زبان
رسمي عربي در ساير كشورها مجزا ميسازد .اين تفاوت در
گويش و لهجه باعث شده تا لهجه و بيان موسيقي نيز در اين
قوم از طريق نغمههايي مانند «علوانيه» ،هويتي مستقل و مجزا
از ساير عربهاي منطقه كسبنمايد.
موسيقي عربهاي خوزستان به دو بخش عمده و متفاوت
تقسيمميشود:
«1 .بسته»؛ بيشتر موسيقي طربناك و شاديانگيز است و
در مراسم عروسي و  ...از آن استفاده ميشود.
«2 .نعاوي» يا «نعي»؛ طيفي وسيع از موسيقي سوگواري
را در برميگيرد.
اعراب بدليل زندگي سختي كه دارند افرادي سرسخت
و در عين حال مساواتجو هستند .شرايط سخت زندگي در
صحرا ،خلق و خوي خاصي نظير عزت نفس را در آنها پديد
آوردهاست .زندگي عشيرهاي و قبيلهاي به گونهاي است كه
نوعي برادري و همكاري بين افراد هر عشيره وجود دارد كه
در غم و شادي يكديگر مشاركت ميكنند .اعراب در مسائل
اجتماعي ،عمومي و ديني ،پيرو بزرگان خود هستند .در
امر ازدواج و خواستگاري ،حضور ريشسفيد عشيره ،امري
الزاميست.

چادرعرب ،محلي براي شعرخواني ،موسيقي و مناسك مختلف؛
عکاس :بهمن كاظمي

در زمان گذشته ،ازدواج در ميان عربها اغلب در سنين
پايين و بصورت فاميلي انجام ميگرفت .دختر و پسر تقريباً
در انتخاب همسر نقشينداشتند و اين ريشسفيدان و بزرگان
بودند ،كه تعيين ميكردند بايد با چه كسي ازدواج كنند .در
واقع ،ازدواج بصورت درونگروهي بود و فرد در صورت ازدواج
با شخصي غير از قبيلة خود ،از قبيلة خويش طرد ميشد.
علت اصراري كه بر ازدواجهاي درونگروهي بوده ،نگهداشتن
انسجام فاميلي و قبيلهاي و همچنين عدم اختالط خون دو
قبيله بودهاست .اعراب خوزستان ازدواج «همخون» را ماية
پاكي خون ،نگهدارندة اصالت و منتقلكنندة صفات عالي
اجداد خود به نسلهاي آينده ميپنداشتند؛ بر همين مبنا نيز
معمو ًال ازدواج با قوم و خويش و مخصوصاً دخترعمو با پسرعمو
را بيشتر تأكيد ميكردند؛ زيرا اعتقاد داشتند كه اين نوع
ازدواج ،پايداري بيشتري دارد و در عين حال با دادن دختر
به خانة برادر ،خيالشان از همهنظر راحت خواهدبود .در كنار
اين مسائل ،مهريه و جهيزيه در اين نوع ازدواجها بسيار ناچيز
و ساده بود.
در سالهاي اخير بعلت آگاهي از عوارض ژنتيكي ازدواجهاي
فاميلي ،اين رويداد ميان اعراب خوزستان رو به كاهش
بودهاست .در گذشته ،دختر و پسر تا شب عروسي يكديگر را
نميديدند و شناختشان از طرف مقابل فقط در حد توصيفي
بود كه ديگران از او مينمودند .ولي امروزه پس از موافقت
خانوادهها ،پسر را براي ديدن دختر به مراسم خواستگاري
ميبرند .گاهي نيز پيش ميآيد كه خانوادة دختر براي ديدن
وضع زندگي داماد آيندة خود به خانة آنان ميرود كه در
گذشته اين امر معمول نبود.
پسر عرب ،زماني به خواستگاري دختر موردنظر خود
ميرود که اطالع دقيقي در مورد عدم وجود «ناهي» يا معترض
در بين خويشاوندان درجة اول خانوادة دختر داشته باشد .اين
امر در حقيقت نوعي احترام از سوي خانوادة پسر تلقي ميشود.
«آيين نهوه» بر اين باور است ،كه مهر دخترعمو و پسرعمو در
آسمانها بسته شدهاست و اين در معناي عشيرهاي بمعني حق
و اولويت ازدواج هر دختر با پسرعمو يا پسر پسرعمو است و
كسي حقندارد بدون اجازة پسرعمو و در برخي مواقع بدون
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پرداخت پولي گزاف ،با معيارهاي قبيلهاي ،با دختري از
عشيرههاي عرب ازدواج كند .اين حق و اذن حتي در شرايطي
كه پسرعمو ازدواج كرده باشد ،نيز جايز است و اگر اين كار
صورتنگيرد ،در عرف عشيرهاي بمعني كفر و تجاوز به ناموس
محسوب ميشود .در صورتي که ناهي يا همان معترض نسبت
به اين خواستگاري اعتراضي نداشته باشد ،جوان عرب مرحلة
اول را آغاز ميکند که در اصطالح اين مرحله را «المشيى» يا
«المشايى» 2ميگويند .عربها جلسة خواستگاري را «خطبه» يا
«خطوبه» نيز ميگويند که داراي آداب خاص خود است .پدر
دختر بعد از مشورت با بزرگان و برادران خود و دادن جواب
مثبت به خانوادة پسر ،آمادة برگزاري مراسم بعدي که يکي
از مهمترين مراسم خواستگاري در بين عربهاست ،ميشود.
در اين مراسم مهريه و خريد وسايل زندگي زوجين نيز تعيين
ميگردد.
در گذشته دو و يا سه روز پس از خواستگاري ،خانوادة پسر
مقداري لباس و لوازم مقدماتي مانند «بشت»3؛ حنا؛ شانه؛
كيسة حمام؛ آينه؛ عطر يا بخور و چند عدد پيراهن و پيژامه
و قوارة پارچه را خريداريميكردند و توسط مادر پسر و چند
زن ديگر از فاميل ،براي دختر بعنوان نشان ميآوردند که به
آن «نيشان» ميگويند .نيشان در واقع نوعي نامزدي محسوب
ميشود که از آن روز به بعد زوجين وارد دورة نامزدي ميشوند.
امروزه هم رسم «نيشانبردن» ،وجوددارد ،ولي بجاي نيشان،
دختر و پسر حلقة نامزدي را رد و بدل ميكنند.
سپس مراسمي در خانة دختر يا اقوام نزديک او برگزار
ميشود .در يک مكان بزرگ يا حسينيه ،اين « َگعده» 4برگزار
ميگردد .به اين صورت که خانوادة پسر يک روحاني و تعدادي
از ريشسفيدان قوم و خويش و آشناي خود را بههمراه
ميآورند و تالش ميکنند از اشخاص موقري براي شرکت در
مراسم دعوت كنند ،تا نزد خانوادة عروس منزلت و احترام
داشتهباشند .در اين مراسم ،در برخي مناطق حتماً يک سيد
نيز بهدعوت خانوادة پسر شرکت ميکند .حضور سيد در اين
 .2خواستگاري
 .3عبا
 .4نشست
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مراسم به اين دليل است که عربهاي خوزستان ،براي سادات
احترام و مقام خاصي قائل هستند.
درگذشته ،مهريه توسط ريشسفيدان تعيين ميشد و
اين ريشسفيدان بودند كه بر سر مهريه چانه ميزدند ،اما
امروزه جلسة خواستگاري جنبة تشريفاتي دارد و براي احترام
به بزرگترها و اعضاي فاميل برگزارميشود ،در حالي كه توافق
اوليه بين دو خانواده قب ً
ال صورت گرفتهاست .در پايان مراسم،
در برخي مناطق ،فاتحهاي براي حضرتعباس(ع) خوانده
ميشود ،دليل خواندن اين فاتحه بدين منظور است که تعهدي
بين خانوادة دختر و پسر ايجادميكند که بر صحبتهاي خود
پايبند باشند .مبلغ مهريه به پدر دختر داده ميشود .اگر
ازدواج درونگروهي باشد ،ميزان مهريه كم است ،ولي اگر
برونگروهي باشد ،ميزان مهريه بيشتر است .نكتة قابل توجه
اين است كه چه در گذشته و چه اکنون ،شيربها و مهريه بطور
جداگانه از داماد گرفته نميشود .دليل آن نيز درونگروهي
بودن ازدواج است .در واقع مهريه در ميان اعراب ،شباهتي
به مهريه در بين اقوام ديگر ندارد؛ آنچه بعنوان مهريه گرفته
ميشود ،شبيه شيربها در اقوام ديگر است كه آن هم براي تهية
جهيزيه و اسباب و وسايل عروس استفاده ميشود و در واقع
چيزي به پدر عروس نميرسد .مهريه را به دو قسمت تقسيم
ميكنند؛ مبلغي را به خريد طال اختصاصميدهند و بقية آن
را ،صرف فراهمآوردن وسايل ضروري زندگي ميكنند .داماد
عالوه بر خريد لباس عروس ،معمو ًال به زنان فاميل عروس
از قبيل مادر عروس ،خواهران و زن برادرهاي عروس هم
پارچه يا پيراهنهايي تحت عنوان «خلعت» هديه ميدهد؛
البته در گذشته براي تعداد افراد بيشتري پارچه خريداري
ميشد ،اما اکنون بدليل مشکالت اقتصادي اين امر سادهتر و
کمهزينهتر اجراميشود .در برخي مناطق ،قب ً
ال خانوادة داماد
بجاي مهريه ،دختري از خانوادة خود را به عقد ازدواج يکي از
پسران طايفة عروس درميآوردند .اين دو دختر «صدايق» نام
ميگرفتند.
معمو ًال يک يا دو روز پيش از برگزاري مراسم عقد ،عروس
را به «هفه» 5ميبرند .جاريشدن صيغة عقد ،معمو ًال در
 .5اصالح
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«محضر» 6انجام ميشود .در گذشته ،پس از عقد ،عروس و
داماد تا سه روز حقنداشتند از خانه بيرونبروند ،که امروزه
اين رسم نيز کمرنگ شدهاست.

روز قبل از مراسم عروسي را جشن ميگيرند که به آن «حفله»
ميگويند.
روز عروسي نيز آداب ويژهاي دارد ،نوع و کيفيت مراسم
ازدواج و پوشش عروس و داماد به فرهنگ و آداب جامعه
بستگي دارد .امروزه لباس توري و سفيد رنگ در بسياري از
کشورها و اقوام مرسوم است؛ البته گاهي در اهواز و مناطق
آن و شهرهاي جنوبي استان خوزستان ديده شده که داماد
با لباس عربي («دشداشه » و «کوفيه» و «عگال» و «بشت») ،در
مراسم عروسي حاضرميشود ،اما بيشتر ،کت و شلوار در بين
دامادها متداول است ،ولي در بين عروسها از لباس عروس
سفيد استفادهميشود.

دختر عربخوزستان؛ عکاس :زينب روستايي

در گذشته ،حنابندان يا «ليلى الحنا» ساده برگزار ميشد،
اما امروزه همراه با جشن است و عروس ،لباس سبز مجلسي
ميپوشد ،حنا را در طبق ميگذارد و به همه تعارفميكند.
اين مراسم يك شب قبل از عروسي در منزل پدر عروس
برگزارميشود و همه به شادي و پايكوبي ميپردازند.
اعراب خوزستان به مراسم عروسي «زفاف» ميگويند.
مهمترين ويژگي اين مراسم زيبا در گذشته شركت و
مشاركت در برگزاري مراسم عروسي بود .بر روي رودخانه
«بلم» ميگذاشتند و عروس را با بلم به خانة داماد ميبردند.
همچنين «زوافيف» به مرداني گفتهميشد كه عروس را با بلم
به خانة داماد ميبردند .اين شكل عروسبردن ،باعث ميشد
كه همة اهالي روستا و جمعيت بين راه ،شاهد اين مراسم
باشند و اين چنين در جشن شركت كنند.

در هنگام برگزاري مراسم عروسي ،همواره شخصي در
کنار داماد ايستاده و اصو ًال اين شخص بايد جوان و تيزهوش
باشد .وظيفة اين شخص بيشتر همياري داماد بههنگام انجام
رسوم و احترام به ميهمانان است و در بعضي موارد هم نكاتي را
كه احتما ًال داماد بدليل هيجاني كه در آن زمان دارد ،فراموش
ميكند به وي متذكرميشود .به اين شخص در بيشتر مناطق
ايران «ساقدوش» گفته ميشود .در مناطق جنوبي همچون
«وزير» ميگويند
خرمشهر؛ ماهشهر؛ شادگان؛ آبادان و  ...به آن َ
و در بقيه مناطق به اين شخص « َهراب» گفته ميشود .در
عربي فصيح ،هراب يا وزير را «وصيف» گويند.

روز ازدواج را عربها « ُعرس» ميگويند که مانند واژة عروس
هر دو عربي هستند و به داماد نيز «عريس» گويند .در زبان
فارسي ،عروس همچنين بعنوان نوعي نسبت خويشاوندي
سببي هم بکار ميرود؛ به اين معنا که همس ِر پسر شخص،
«چ َنه» 7ميگويند و به داماد يا
عروس اوست؛ اما عربها به آن َ
همان شوهر دختر« ،نسيب» گويند .برخي خانوادهها نيز چند

شام عروسي كه براي ميهمانان تدارك ديده ميشود،
بستگي به توان مالي خانوادهها دارد .در بين خانوادههايي که
توان مالي خوبي دارند ،شام مفصلتر و در نتيجه پرهزينهتر تهيه
ميشود؛ بعنوان مثال از«اِمفتح» يا «مفتح» که غذاي معروف و
مرسوم عربي است ،در بين طبقات مرفه بعنوان شام عروسي از
ميهمانان پذيرايي ميشود .بعد از شام و پايان مراسم عروسي،
اقوام نزديک داماد ،عروس و داماد را با «هوسه» 8تا در حجله
همراهي ميکنند .هوسه را مردان و زنان خويشاوند نزديک
داماد اجرا ميکنند ،در صورتيکه هوسهکننده زن باشد ،ديگر
به آن هوسه نميگويند ،بلکه آن را «گوله» مينامند.

 .6دفتر ازدواج
 .7در عربي فصيحَ ،ک َنه تلفظميشود.

 .8يک نوع پايکوبي که با خواندن شعر و آرزوي خوشبختي براي زوجين
همراه است.
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در بسياري از مناطق ،تيراندازي بههنگام ورود عروس
به خانة داماد مرسوم است .رقص دستهجمعي «يزله» که با
پايکوبي و شادماني همراهاست ،از جمله رقصهاي رايج عربي
هنگام ورود عروس به خانة داماد است .در واقع يزله شامل دو
بخش متضاد است؛ در عروسي و عزا هر دو بكار گرفته ميشود
و شكل خطابهاي دارد .نوع اشعار يزله آزاد است ،تفاوت يزله
سوگواري با عروسي تنها در مضمون اشعار است .مهوسچي
يا شاعر ،گاه در ميان جمعيتي كه به دور او حلقه زدهاند،
استوار ميايستد و با سه بار تكرار «هو ،هو ،هو» جمعيت را
براي شنيدن اشعارش آماده ميكند ،سپس همراه با حركات
دست و احياناً دور زدن در دايره ،سه نيم بيت هموزن و قافيه
و شعارمانند را با زبان رسا و بلند ادا ميكند .آنگاه با چند بار
كوبيدن پاي راست خود بر زمين ،مصراع چهارم را كه از حيث
وزن و آهنگ تندتر و حماسيتر است ،ميخواند؛ جمعيت با
او همصدا ميشود ،پس از چند بار تكرار اين اشعار ،همگي
با دويدن آهسته بسويي كه قب ً
ال تعيين شدهاست ،حركت
ميكنند و يا در ميدان به گردش ميافتند .اين شعر ،هم
در ايام سوگواري شخصيتهاي مهم اجتماعي و هم در شب
عروسي و يا بههنگام رزم ،توسط مردان و زنان ،اجرا ميشود
و بيشتر بمنظور تحريك احساسات اجتماعي بكار ميرود« .ني
همبون» از سازهاي کمابيش رايج در عروسيهاي قوم عرب
است؛ البته بيشتر اقوام خوزستان از آن در مراسم عروسي

بعد از اينكه عروس به خانة داماد ميرسد ،به استقبال او
ميآيند و جلوي او گوسفند قرباني ميكنند كه به آن «فيده»
يا «فديه» ميگويند .معمو ًال از عروس و داماد ميخواهند دل
گوسفند را بطور مشترك بخورند .قديميها معتقد بودند كه
اين کار سبب ميشود ،عروس و داماد با هم يکدل و همراز
باشند.
يکي از عادات خاص مردم در زمان برگزاري مراسم عروسي،
رقصهاي بومي است .در نزد اعراب خوزستان معروفترين اين
رقصها« ،چوبيه» نام دارد و بنظرميرسد از قدمت زيادي
برخوردار باشد .هديهاي كه بعد از مراسم عروسي به عروس و
داماد دادهميشود ،در مناطق مختلف با اسامي متفاوتي ناميده
ميشود .براي نمونه ،مردم عرب سمت شمال غرب و مرکز
خوزستان ،از جمله شوشتر؛ شوش؛ دزفول؛ مناطق چعب؛
الحايي؛ عبدالخان؛ شهر حر؛ مالثاني؛ شيبان و شعيبيه ،اکثراً
رب» ميگويند .اما مردم اهواز؛ رامهرمز؛
به کادوي عروسي « َه َ
سوسنگرد و مناطق رفيع و هويزه و  ...آن را «اريوگ» و «نگوط»
ميخوانند .البته عدهاي کادو را اريوگ و پول نقد را نگوط
مينامند .حال آنکه مردم جنوب و جنوب غرب خوزستان،
هدية زوجين را تنها نگوط ميگويند ،در گذشته عروس
مقداري شيريني از خانة پدري خود براي پذيرايي از ميهمانان
ميآورد و آنرا در ظرفي جلوي ايشان ميگذاشت و ميهمان بعد
از ميلکردن شيريني ،هدية خود را در ظرف ميگذاشتند.
يك هفته بعد از مراسم ازدواج ،خانوادة داماد ،وظيفه دارد

تيراندازي هنگام ورود عروس به خانة داماد؛
عکاس :محمدرضا دهداري

شادي و پايكوبي «يزله» در مراسم عروسي؛ عکاس :بهمن كاظمي

استفادهميکنند .امروزه از سازهاي مدرن ،مانند ارگ نيز در
مراسم عقد و عروسي استفاده ميشود.
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تا خانوادة عروس را دعوتكند و عروس براي اولينبار بعد از
مراسم ازدواج ،خانوادة خود را از نزديک ميبيند.

 كاظمي ،بهمن؛ موسيقي قوم عرب ،تهران :مؤسسة ترجمه ونشر آثار هنري متن.1390،
مقاله

 انواري ،زهره؛ «آداب و رسوم ازدواج در اقوام تركمنو عرب خوزستان» ،فصلنامة فرهنگ مردم ايران ،شمارة
شانزده ،بهار .1388
 قيم ،عبدالنبي؛ «نگاهي جامعهشناختي به زندگي وفرهنگ مردم عرب خوزستان» ،مطالعات ملي ،شمارة هفت،
بهار.1380
رقص شمشير اعراب خوزستان؛ عکاس :بهمن كاظمي

نتيجهگيري
مردم عرب خوزستان ،خود را جزئي جداييناپذير از ملت
بزرگ ايران ميدانند .جامعة عرب خوزستان ،جامعهاي نيمه
ح ميدهند ،مناقشات
سنتي است ،زيرا بخش اعظم مردم ترجي 
و اختالفات خود را از طريق سازمان سنتي عشيرهاي حل و
«فصل» 9كنند .از خصلتهاي اين قوم ،ميهماننوازي آنهاست .نزد
عربهاي خوزستان ،ميهمان بسيار عزيز و گرامي است و بهترين
غذا را براي پذيرايي از او مهيا ميكنند و تا زماني كه فرد ميهمان
نزد آنهاست از مصونيت كامل برخوردار است .طالق در ميان
زنان عرب مرسوم نيست و آنرا مذموم ميدانند؛ بههمين دليل،
ميزان طالق در ميان اين مردم بسيار پايين است.
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 .9فصل بمعني فيصله بخشيدن به نزاعها و پرداخت خسارت به طرف
صاحب حق است.
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