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سخن ناشر
اجرای قابل قبولی از چنین کتابی بدون وجود نویسنده  زنده یاد دکتر شکورزاده  کاری بود بس 
دشوار. چرا که امکان مشورت و هماهنگی با نویسنده وجود نداشت. با اینحال با کنترل های متعدد و 

ماه ها صرف وقت، نتیجه ی کار، چیزی شده که مالحظه می کنید.
اما تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1( کلیه اضافات در انتهای چاپ قبلی و افزوده های جدید در متن کتاب گنجانده شده است.
2( برای مناسب کردن قیمت کتاب از صفحات پرت و حروف درشت پرهیز شده است.

در  که  فولکور1  مثال  برای  است.  زیرنویس خودداری شده  در  توکدار  لغات ععد  تکرار  از   )3
زیرنویس به شکل 1. فولکور)Folklore( آمده، فولکور حذف و به صورت Folklore .1- آمده است.

« آمده است. 4( »رک:« نمایه به صورت »نک
5( به جای »نظیر«، »مترادف« به کار رفته است.

6( بعضی از عبارت ها تغییر داده شده. برای مثال:
»عقاید متفرقه راجع به عروسی« تبدیل شده به: »باورهای توده عروسی«

»عقاید متفرقه راجع به مرگ و میت« تبدیل شده به: »باورهای توده مرگ و میت«
و  سقاخانه ها  نوشته های  »دیوار  به:  شده  تبدیل  می نویسند«  آب انبارها  و  سقاخانه ها  دیوار  »بر 

آب انبارها«
»روی جام سقاها می نویسند« تبدیل شده به: »جام نوشته  سقاها«

و . . .
7( برای تداخل نکردن باورها، امثال، چیستان ها، ترانه ها و الالیی ها بمانند کتاب کوچه از عالئمی 
همچون   )برای باورها(،  ) برای امثال(،  )برای چیستان ها(،  )برای ترانه ها( و  )برای الالیی ها( 

استفاده شده است.
8( و مواردی چند ...

م.کاظمزاده
بهمن92



عالمت هاي اختصاري که در این کتاب به کار رفته است: 

قا. = قاین.د م. = دهات مشهد.ب. = بجنورد.

. = نگاه کنید به.بج. = بجستان. ک. = کاخك.نک

کا. = کاشمر.س. = سبزوار.بي. = بیرجند 

گ. = گناباد.سرا.= سرایان.تج = تربت جام

م. = مشهد.سر. = سرخس.تح. = تربت حیدریه.

مح. = محوالت.ط. = طبس.چ. = چناران.

ن. = نیشابور.ف. = فردوس.خ. = خراسان.

ق. = قوچان.د خ. = دهات خراسان.

عالمت هایي که براي نمایش حروف و اصوات در این کتاب به کار رفته است:

   

â = آč = چs = صk = ک
a = َاh = حz = ضg = گ
e = ِاx = خt = طl = َل
o = ُاd = دz = ظm = م

u = اوz = 1ذa = َعn = ن
b = بr = رe = عv = و
p = پz = زo = ُعh = هـ
t = تj = ژq = 2غy = ي
s = ثs = سf = 3فi = اي
c = جš = شq = ق

1. )ع( مفتوح یا ساکن در وسط کلمه به صورت، ả نمایش داده شده است)مثل: قعر qa’r( و تشدید به وسیله ی تکرار یا 
.taassor ،مثل: تأثر aa و همزه و الف پهلوي هم به صورت )barra ،مضاعف کردن حرف )مثل: بّره

yâr ،2. مانند: یار
irân ،3. مانند: ایران





مقّدمه
کتابي که اکنون در دسترس هموطنان عزیز قرار گرفته، بخش سوم از فولکلور1 یا فرهنگ عامه ی مردم 
خراسان و جزئي از یادداشت هاي مفصلي است که نویسنده مستقیمًا از زبان توده ی مردم خراسان 
و به دنبال تحقیق در احوال و افکار ساکنان این استان جمع آوري نموده است. اگر چه نگارنده با 
پرداختن به این کارها سالیان دراز از عمر خود را صرف کرده و لذات صوري زندگي را بدل به رنج 
تحقیق در این موضوع نموده، اما خوشوقت است که امروزه ثمره ی زحمت و کوشش خود را به 

صورت کتابي در آورده و به هم میهنان خود تقدیم مي کند. 
تحقیق در احوال و افکار عامه ی مردم از نظر جامعه شناسي کاري بسیار سودمند است. فرهنگ و 
ادب هر ملت ده ها برابر بیش از آنچه در کتب و رساالت نقل و ضبط شده است در سینه ی مردم عامي 
وجود دارد. در زبان و قلب توده ی مردم بسي حکایات و امثال و اصطالحات موجود است که هر یك 
از آن ها پندي بزرگ در بر دارد یا سند معتبري است که خصوصیات اخالقي و روحي و اجتماعي و 

سیاسي حیات گذشته ی مردم مزبور را بیان مي کند. 
روزي بود که دانشمندان براي روشن کردن فرهنگ و تمدن اقوام گذشته فقط به کتب و رساالت 
و کتیبه هاي قدیم و سایر اسناد تاریخي رجوع مي کردند یا به حفاري اقدام مي نمودند، اما امروز براي 
پي بردن به احوال و تمدن ملل دیگر به کتب و رساالت و کتیبه ها اکتفا نمي کنند، بلکه به معلومات و 
اطالعاتي که از دوران کهن در سینه ی توده ی مردم ضبط و نگهداري شده است نیز متوسل مي شوند، 
زیرا این معلومات و اطالعات بکر است و از هزاران سال پیش سینه به سینه نقل شده و رنگ محلي 

دارد و اصالت خود را تا حدي حفظ کرده است. 
تحقیق در فرهنگ عامه و جمع آوري فولکلور یك محل و دقت در آن ها موجب مي شود که بر 
احوال و افکار و ذوق و هنر و روحیات و حدود فرهنگ و تربیت مردم آن محل معرفت پیدا کنیم و 
بسیاري از حقایق و حوادث گذشته و نیز عقاید پیشینیان بر ما روشن گردد. مثاًل وقتي مي شنویم که در 
بین عوام ایراني گفته مي شود: »مهمان که در خانه باشد نباید جاروب کرد« یا »به لقمه ی مهمان نباید 

Folklore( .1(، در اصل یك کلمه ی انگلیسي است و به مجموعه ی آداب و رسوم و عقاید و عادات و افسانه ها و حکایات 
و امثال و ترانه ها و اشعار عامیه اطالق مي شود و یا به علمي گفته مي شود که در آداب و سنن و ادب و فرهنگ عامه بحث 
کند. این کلمه را اولین بار در سال 1846 یك نفر انگلیسي به نام W.J. Thomas به کار برد. قبل از او افسانه ها و اشعار و 
آداب و رسوم توده ی مردم را به نام popular antiquities مي خواندند، و لیکن از سال 1846 به بعد کلمه ی فولکلور در 

همه ی کشورها مصطلح شد و امروز عموم نویسندگان آن را به همین لفظ به کار مي برند. 
)Folklore( مرکب از دو کلمه است یکي folk به معني مردم، خلق، توده؛ و دیگر lore به معني دانش، معرفت. بنابراین 
کلمه ی فولکلور را مي توان به »فرهنگ و دانش عوام« یا »افسانه ها و اشعار و آداب و رسوم و عقاید توده ی مردم« ترجمه 
کرد. انگلیسي زبانان در تلفظ کلمه ی folk حرف L را ساقط مي کنند و بنابراین Folklore را »فولکلور« یا Foklore مي خوانند؛ 
اّما چون تلفظ این کلمه در زبان فارسي با حرف L معمول و مصطلح شده است، در این جا نیز به همان صورت یعني 

»فولکلور« به کار برده ایم. 
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نگریست« یا »نان برکت خداست نباید به زمین بیفتد« یا »بریدن نان گناه دارد« یا »هر کس دور نان 
را قیچي کند روز قیامت کناره هاي نان مار مي شود و به گردنش مي پیچد« یا این که گفته مي شود »در 
موقع دیدن چراغ باید گفت: سالم علیکم شاه چراغ«. فوراً متوجه مي شویم که مردم سرزمین ما قومي 
مهمان نواز بوده و نان را مقدس مي شمرده و به فروغ و روشني احترام مي گذاشته اند و چون این عقاید 
هنوز هم باقي و عبارات فوق در بین عامه ی مردم رایج است معلوم مي شود که هنوز این سه خصلت 

نیکو در میان توده ی مردم ایران وجود دارد. 
مردم عامي با ذوق، گاهي براي بیان یك اندیشه ی اخالقي و فلسفي یا دادن یك دستور بهداشتي 
و راهنمائي و تربیت خلق، متوسل به مثل و شعر و حکایت و حتي آش و غذاي نذري شده اند و یا 
منظور و مقصود خود را در قالب افسانه اي لطیف بیان کرده و چه بسا که یك مطلب فلسفي و اخالقي 
عمیق را در البه الي حوادث یك داستان یا یك نذر گنجانیده و با زباني ساده و روشن براي مردم عامي 
که مانند خواص خواندن و نوشتن نمي دانسته اند، بیان داشته اند و از همین راه هزاران نکته ی دقیق و 
دستور اخالقي را از قبیل توکل به خدا، اتکاء به نفس، مقابله با دشمنان، احتراز از غدر و خیانت و گناه، 
کسب هنر، ادب و داشتن صفات و خصائل نیکو به هموطنان و همنوعان خود آموخته و نیکوکاران را 

مدح و بدکاران را قدح کرده اند. 
ولیکن این داستان ها و امثال همیشه از زبان و ذهن مردم نیك اندیش و با ذوق تراوش نکرده است 
و چه بسا که عده اي به سبب محرومیت در عشق و ناکامي و فقر مادي و تحّمل جفاي زمانه یا ضعف 
و رنجوري و برخورد با حوادث بد روزگار، داراي بعضي افکار و عقاید باطل شده اند، به این معني 
که حاصل تجارب تلخ خود را به صورت باور و حکمي غلط و یا شعر و افسانه اي زشت بیان داشته 
و دانسته یا ندانسته آن ها را بین مردم رواج داده اند. این عقاید سخیف و غلط در هر کشوري وجود 

دارد و منحصر به ایران نیست1.
بنابراین عقاید و افکار عامه بر دو قسم است یکي افکار و عقایدي که به تجربه براي مردم عاقل 
و فهمیده و خوش نیت حاصل شده است و آنان نیز براي نشر این افکار و عقاید افسانه ها و امثال و 
اشعاري پرداخته و حتي براي ایام و ساعات مختلف سال از خود رسوم و آدابي وضع کرده اند و افکار 
حکیمانه و دستورهاي اخالقي و اجتماعي خود را براي هدایت و تربیت خلق در ضمن این افسانه ها 

و اشعار و امثال و آداب و رسوم گنجانیده اند. 
دیگر باورها و خرافاتي که بداندیشان و شکست خوردگان جامعه به عمد یا غیر عمد ساخته و 
پرداخته و در میان مردم رواج داده اند مانند افسانه ها و امثال زشت و مستهجن و طلسم و جادو و عقاید 
مربوط به آل و بختك و غول بیاباني و مراسم بخت گشایي دختران و بعضي ادعیه و اوراد عجیب و 
غریب که در هیچ کتاب و حدیث معتبري وجود ندارد و بعضي از آن ها زیان های بزرگ بهداشتي و 

1. »اسپانیولي ها روز سه شنبه را شوم مي دانند و مي گویند: روز سه شنبه زن  مخواه، به سفر مرو، از خانه ی خود دور مشو. 
اهالي قدیم انگلستان معتقد بوده اند که هر کس دست راست خرگوش را در جیب داشته باشد از مرض رماتیسم شفا 
مي یابد. ایرلندي ها براي محافظت بچه از چشم زخم نان و نمك و سیر در گهواره ی بچه مي گذارند.« )مجله ی بهار، مجلد 

اول، طبع ثاني، 1321، ص 460 و 461(.
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اخالقي و اجتماعي دارد. از آن قبیل است دستوري که براي معالجه ی بچه ی عوضي1 و زعفران براي 
سقط جنین و اعمال و مراسمي که به نام فال و طالع بیني در ذهن و فکر مردم عوام و ساده جاي 
داده اند. البته باید سعي کرد که این گونه پندارهاي غلط و زیان آور از ذهن مردم محو و به کلي معدوم 
گردد و به عکس عقاید و رسوم سودبخش و دل انگیز از قبیل مراسم عید نوروز و مراسم ختنه سوران 
و مراسم شب چلّه و صفت مهمان نوازي و احترام به نان و آب و فروغ و روشني و اشعار و تمثیالت 

و حکایات اخالقي و سودمند را باید نگاه داشت. 
مطلب دیگري که باید در این جا از آن یاد کرد موضوع ترانه ها و اشعار محلي است. ترانه ها و اشعار 
و حتي افسانه هاي محلي بخش مهمي از فرهنگ عامه را تشکیل مي دهند و بهترین نماینده ی ذوق و 
قریحه ی سرزمیني هستند که آن اشعار و ترانه ها از آن برخاسته است. خوشبختانه استان خراسان از 
این حیث نیز بسیار غني است و اشعار و ترانه ها والالئي ها و افسانه هاي محلي آن بارزترین نمونه ی 

ذوق و قریحه ی مردم خراسان مي باشد. 
نگارنده براي آن که خدمتي به فرهنگ و ادب کشور کرده باشد از سال 1327 تاکنون به جمع آوري 
فولکلور خراسان پرداخته و ضمن تماس مستقیم با مردان و زنان غالباً کهنسال این استان پهناور و 
حضور و شرکت در بعضي از مراسم و مشاهده ی دقیق زندگي توده، به جمع آوري افسانه ها و باورها 
و افکار و مراسم و قصه ها و لغات و اصطالحات و معماها و اشعار محلي این منطقه پرداخته و عالوه 
بر آن درباره ی طب عوام و غذاهاي نذري و جاي ها و مکان های مقّدس خراسان تحقیقات مفصل 
نموده است و به کرات با لباس مبدل به قهوه خانه ها و جاي های مختلف رفته و به روستاها سفر کرده 
و با صبر و حوصله و صرف وقت به تدریج مطالبي از گنجینه ی فرهنگ غني و پرمایه ی خراسان 

جمع آوري نموده و آن ها را بي هیچ تغییر یا تحریف ثبت کرده است. 
قسمتي از این مطالب تحت عنوان ترانه هاي روستایي خراسان در سال 1338 به چاپ رسید، اما 
چون کتاب مزبور به دست ناشر بي اطالع و بي انصافي افتاد، نگارنده را از تعقیب کار و انتشار باقي 
مجلدات بیزار کرد و در دنبال این یأس و بیزاري در همان ایام بنا به اصرار یکي از دوستان بخش 
دیگري از این یادداشتها را تحت عنوان »افسانه هاي محلي خراسان« با همکاري دوستي بلژیکي به نام 
A. Boulvin به زبان فرانسه ترجمه کرد و توسط کتاب فروشي C. Klincksieck در پاریس منتشر گردید. 

نگارنده عزم کرده بود که از انتشار باقي یادداشت ها صرف نظر کند زیرا بیم آن را داشت که کتاب 
او دچار همان ماجراي تلخ کتاب ترانه هاي روستايي خراسان شود، اما تشویق دوستان و ارشاد و هدایت 
آقاي دکتر غالمحسین یوسفي، استاد دانشگاه مشهد، نگارنده را بر آن  بعضي از سروران خصوصاً 

داشت که باقي یادداشت های خود را به تدریج منتشر و تقدیم هموطنان عزیز کند. 
در خاتمه باید به اطالع خوانندگان برساند که فرهنگ عامه ی خراسان بسیار غني است و آنچه 
در این کتاب به نظر مي رسد نمونه اي از بسیار و مشتي از خروار است. خصوصاً بعضي از بخش های 
این کتاب مانند »طب عوام« و »افسانه هاي محلي« و »آش ها و غذاهاي نذري« و »امثال و لغات« به 

1. نک معالجه ی بچه ی عوضي در بخش »طب عوام« صفحات 130 همین کتاب. 
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اختصار بیان شده است. امید است که هر یك از این مباحث بعدها به تفصیل بیشتري به چاب برسد. 
بخش های دیگري نیز هست که در این کتاب نیامده، ولي تحقیقات کافي درباره ی آن ها توسط مؤلف 
به عمل آمده است که در آینده ی نزدیك به صورت کتاب جداگانه اي انتشار خواهد یافت. از آن قبیل 

است بخش »مکان های معروف« و »بازي های محلي«. 
نکته ی دیگري که باید متذکر شد این است که مطالب این کتاب با کمال بي طرفي تدوین شده 
است. از خوانندگان تمنا دارد هرگاه در بیان و تشریح مطالب خطا و لغزشي مشاهده نمودند به چشم 
اغماض بینند و عذرم را بپذیرند و بر بنده عیب نگیرند، زیرا کاري که نگارنده شروع کرده بسیار خطیر 
و پرزحمت بوده است و جمع آوري و تدوین این همه تراوشات ذهني و باورهاي مردم کار آساني 
نیست و تفکیك خوب و بد و حذف بعضي از قسمت ها براي مؤلف نیز غیرممکن بوده، زیرا اصالت 

تحقیق را از بین مي برد. 
بهرحال نگارنده اعتراف مي کند که این کار بي نقص نیست، اما به واسطه ی عالقه ی فراواني که به 
فرهنگ عوام و دانش توده ی مردم و جمع آوري آداب و رسوم آنان داشته است با عدم بضاعت ادبي، 
جرأت اقدام به چنین امر مهمي را نموده و این راه دشوار را با قدم شوق پیموده است و تصور مي کند 
که خدمتي به فرهنگ و ادب کشور عزیز خود کرده باشد و متوقع است که هم میهنان با حسن التفات 
به کتاب او بنگرند، باشد که بدین وسیله خاطر آن ها از مطالعه ی کتاب بیشتر خرسند و متّلذذ گردد. 

امید است که نشر این کتاب موجب آن شود که نویسندگان و محّققان ارجمند کشور، در این باره 
به انتشار کتاب های کاملتر همت  گمارند. 

در چاپ سوم این اثر مطالب برخي از فصول سابق نیز تکمیل و یا به تفصیل بیشتري بیان گردیده. 
مؤلف امیدوار است که این اثر ناچیز او مورد توجه هم میهنان عزیز و اهل نظر و صاحبان دانش قرار 
گیرد و از خداوند متعال مسألت دارد که توفیق تکمیل و اتمام و انتشار باقي مجلدات این تحقیق را به 

وي کرامت فرماید. رجائاً بتوفیقه و منه. 

ابراهيمشكورزادهیبلوري
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عقد و عروسی

خواستگاري

به عقیده ی خراسانی ها ازدواج نه تنها یك وظیفه ی طبیعي و اجتماعي است بلکه یك وظیفه ی دیني 
و مذهبي نیز هست. وقتي پسر به سن بلوغ رسید1 و خط سبز پشت لبش رنگ گرفت، پدر و مادرش 
موظف اند که براي او زن بگیرند و طبق احکام قرآن و شریعت اسالم دامادش کنند. وقتي هم دختر به 
سنّ بلوغ رسید باید او را به شوهر بدهند. البته هرگاه بخواهند پسر خود را داماد کنند سعي مي کنند 
که عروس آن ها دختري نجیب و سر براه و باهنر باشد و اگر بخواهند دختر خود را به شوهر بدهند 
دقت کنند که داماد آن ها مردي شرابخور و کاهل نماز و فاسق و کفترباز نبوده، بلکه نمازخوان و 

نجیب و زحمت کش2 و پدر و مادردار باشد. 
براي خواستگاري، مادر داماد و چند تن از زنان جا افتاده و نسبتاً مسن که با داماد خویشي و قرابت 
نزدیك داشته باشند )مثالً خاله و عمه و خواهر داماد( به عنوان مهماني یا به بهانه ی کرایه کردن اتاق 
و یافتن خانه ی خالي به خانه ی عروس مي روند. مادر عروس که از طرز برخورد مهمان ها و برداشت 
صحبت آن ها حدس مي زند که براي خواستگاري آمده اند، دختر خود را صدا مي زند و مي گوید براي 
مهمان ها چایي و قلیان بیاورد. وقتي دختر چایي و قلیان آورد مادر داماد یا یکي از زنان همراه او دستي 
به سر و گردن دختر مي کشد و ماشااهلل ماشااهلل گویان گونه ها و لبان او را مي بوسد و به این بهانه سر و 
زلفش را معاینه مي کند ببیند گیس عاریه دارد یا موي او طبیعي است، ضمناً دهان دختر را بو مي کشد، 
ببیند دهانش بو مي دهد یا خیر؟ بعد مادر داماد و سایرین سئواالت گوناگوني درباره ی هنرها و کماالت 
دختر، از مادر وي مي کنند و خصوصاً در مورد خانه داري و آشپزي و خیاطي مباحث مختلفي را پیش 

مي کشند و از خود دختر هم سئواالتي مي کنند ببینند تا چه حد خانه دار و کدبانو است.3
هر گاه پس از گفتگو و تحقیق مادر داماد و سایر زن ها شکل و شمایل دختر را پسندیدند علناً به 
خانواده ی دختر اظهار مي کنند که براي خواستگاري آمده اند و مقصود خویش را هم با عبارت خاصي 
بیان مي کنند و مثالً مي گویند: »آمده ایم ببینیم پسر ما را به غالمي قبول مي کنید یا نه؟« خانواده ی دختر 

1. به نظر عوام عالمت بلوغ در نزد پسران کف کردن ادرار یا چاک خوردن غضروف نوک بیني یا دو بهر شدن )دورگه 
شدن( صداست. 

2. در نظر عوام خراساني مرد زحمت کش کسي است که اگر دست به پشتش بزنند گرد از آن برخیزد. 
3. در قدیم رسم بوده است که خواستگاران مقداري سبزي خوردن همراه خود به خانه ی دختر مي بردند و به او مي دادند 

پاک کند و ضمن دقت در طرز کار دختر نام یك یك سبزي ها را از او مي پرسیدند. 
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نیز جواب مي دهند: »البته به آقایي مي پذیریم قدمش به روي چشم ما«. 
البته این رسم بیشتر در خانواده هاي عوام و قدیمي و متوسط عمل مي شود نه در خانواده هاي اعیان 
و امروزي. رسم خواستگاري هم در شهرها و دهات مختلف خراسان تغییر مي کند و گاهي به کلي 
صورت دیگري به خود مي گیرد: از جمله در قاین رسم است که زني از نزدیکان داماد به خواستگاري 
مي رود. وقتي به جلو خانه ی دختر مي رسد در مي زند. مادر دختر از اندرون مي پرسد: کِنَه، کِنَه1؟ زن 
مي گوید درِ واکُنِه، درِ واکُنِه2، بُرِ شُما حَنا مي اَرِم3 مادر دختر جواب مي دهد: بابا نِشَوه رضي4، َحنایوِن 
شما از خود5 شما، دخترْ نِدَرِم6 بُرْ شما، بُرْ دخترِ ماچي بِیَردِه یي7؟ زن پاسخ مي دهد: صد اَختَه و صد 
بَْختَْه8، صد َمه آرد َور رِختَْه9، صد پالس و صد َقه لي10، صد لحاف و صد نَه لي11، صد کّره و صد 
اسبي، صد تِمَنْ عب بَسي12! آن وقت مادر دختر راضي مي شود و مي گوید: بابا بِشَوه َرضي، َوختَه کِه 

ِشَوه َرضي13، هموصد تَِمن َعب بسي.
در کاشمر و روستاهاي اطراف آن رسم است وقتي خویشاوندان پسر به خواستگاري مي روند مادرِ 
داماد )و در صورت فقدان وي مسن ترین و نزدیك ترین زن خویشاوند داماد که در جمع خواستگاران 

به خواستگاري رفته است( خطاب به مادرِ عروس آینده مي گوید:

ماآمدهايمجاييبهجايي،
ماآمدهيمبهمدعايي

ورکوشايماپيشنهنمنده )= براي کفش هاي ما دیگر پاشنه باقي نمانده است( 
ودرچادرمارشهنمنده! )= براي چادر ما دیگر ریشه باقي نمانده است(

پس از آن که دو عبارت کوتاه سابق الذکر بین خواستگاران و خانواده ی عروس رد و بدل شد 
طرفین شبي را معین کرده قرار مي گذارند که مردهاي خانواده ی داماد براي »بعله برون« به خانه ی دختر 
بروند و درباره ی لوازم و اثاث سر عقد و مهریه و شیربها14 بحث و مذاکره کنند. بعد مي آیند به خانه 
و براي داماد شکل و شمایل و قد و قواره و چشم و ابروي دختر را توصیف مي کنند و مي گویند 
سفید است یا سبزه، کوتاه است یا بلند، چاق است یا الغر، و خالصه آنقدر با آب و تاب از دختر 
تعریف مي کنند که داماد دل تو دلش نمي ماند و با فشار و اصرار وادار مي کند که مردها هر چه زودتر 
براي مجلس »بعله برون« بروند و مقدمات مجلس عقد را فراهم کنند در فاصله ی این مدت خانواده ی 

dar vâ kone .2، در باز کنید.kena-kena .1، کیه کیه؟      
bâbâ neševa razi .4، بابا نشود راضي.bor šomâ hanâ miarem .3، براي شما حنا آورده ایم.       

 .xod :نداریم. 5. تلفظ شود ،nedarem .6      
baxta .8، گوسفند نر سه ساله. bor doxtare mâ biardeyey .7، براي دختر ما چه آورده اید.       

qali .10، قالي. sad ma ârd var rexta .9، صد من آرد الك کرده.       
sad temane abbasi .12، صد تومان عباسي. nail .11، نالي، تشك.       

vaxta ke ševa razi .13، وقت است که شود راضي.
14. شیربها را در خراسان قباله ی نقدي یا باشلق )bâšloq( مي گویند در روستاها شیربها متعلق به پدر و مادر عروس است 

و هیچ کس دیگر حق ندارد از آن استفاده کند. 
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عروس در خارج تحقیقاتي درباره ی شغل و مقام و شخصیت و اخالق داماد مي کنند و دختر را هم 
پنهاني به محل کار و کسب داماد مي برند تا او را ببیند و در صورتي که نقصي در وضع داماد مشاهده 

نکنند در شب »بعله برون« موافقت خود را با این ازدواج اعالم مي دارند.
شب »بعله برون« در خراسان بیشتر به شب جواب اِستنَي1 یا شب کفش پاکني2 معروف است. در 
این شب خانواده ی داماد حلقه اي براي انگشت عروس مي خرند و این حلقه را که در حقیقت حلقه ی 
نامزدي است کلیکي3 مي نامند. در روستاها عالوه بر آن یك جفت کفش به عنوان »نشوني«  به اندازه ی 
پاي عروس تهیه مي کنند و کفش و کلیکي را با مقداري نقل و نبات و قند و چاي و حنا و گاهي یك 
دست لباس، در سیني مخصوصي مي گذارند و چند سّکه ی نقره هم در سیني مي اندازند و به خانه ی 
دختر مي برند و ضمن صرف چاي و شیریني درباره ی میزان باشلق و مَهریه4 و لوازمي که داماد باید 
براي سر عقد بخرد مذاکره مي کنند. پس از آن که بین طرفین موافقت حاصل شد، زنان دایره مي زنند 
و »هولولو، شولولو« مي گویند، سپس مشتي پول نقره در کفش ها مي ریزند و کفشها را در میان هلهله و 
شادي به پاي عروس مي کنند. پس از انجام این مراسم براي مهمان ها شربت و چاي و شیریني مي آورند. 
سپس روزي را معین مي کنند که داماد با عروس و چند تن از خانواده ی عروس و داماد به بازار بروند 
و آینه و شمعدان و انگشتر و سایر لوازم را به نحوي که قرار گذاشته اند بخرند. در پایان مجلس براي 
خوشبختي و شادکامي طرفین مقداري قند یا نبات مي شکنند، نصفش را به خانواده ی عروس مي دهند 
و نصف دیگرش را به خانه ی داماد مي برند. پس از مذاکره و توافق براي عقد عروس به تقویم مراجعه 
مي کنند و روز و ساعت سعدي را انتخاب مي کنند و لوازم سر عقد را روز قبل یا صبح همان روز در 
طبق یا خوانچه هاي چوبي مي گذارند و به وسیله عده اي »طبق کش« به خانه ی عروس مي فرستند. 

لوازم عقد

مي شود  فرستاده  عروس  خانه ی  به  مجلس  تشکیل  از  قبل  و  داماد خریداري  از طرف  که  لوازمي 
عبارتند از: یك آینه، یك جفت شمعدان یا الله5، یك انگشتر، لباس سر عقد، یك جفت کفش براي 

عروس، دو جفت کفش براي مادر و خواهر عروس و چند خوانچه شیریني.
در روستاها عالوه بر لوازم فوق چند کلّه قند و چند بسته چاي و بیست قالب صابون و سه کیسه حنا 
و یك کیسه رنگ و چهار متر چلوار سفید هم تهیه مي کنند. این لوازم را صبح روز عقد در یك یا چند 
خوانچه گذاشته به خانه ی عروس مي فرستند. خانواده ی عروس هم متقاباًل یك قواره فاستوني براي 
داماد و در صورت داشتن استطاعت یك قواره فاستوني براي پدر داماد و یك قواره پیراهن و یك جفت 

2. تفصیل آن بعد خواهد آمد. 1. از فعل استاندن ـ گرفتن.      
3. کلیکي )kliki( مرکب از کلمه ی کلیك )به معني انگشت( + یاء نسبت.

4. در روستاها معموالً مَهریه عبارت است از یك تا ده من زمین تخم کار، یك ساعت آب قنات چند درخت میوه و باشْلْق 
عبارت است از چند فرد قالیچه یا گلیم و هفت من مس و هفت مثقال طال و هفت دست لباس و یك جوال آرد و چند 

گوسفند و چند االغ هیزم و ده من پشم و ده من پنبه. 
5. اشخاص بي بضاعت به جاي شمعدان، چراغ نفتي تهیه مي کنند. 


