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مقدمه
آداب	و	رسوم	هر	ملتی،	ريشه	در	تمدن	و	فرهنگ	آن			دارد؛	فرهنگ	و	تمدنی	كه	زمينه	ی	
اشتراک	اجتماعی،	سياسی	و	اعتقادی	بسياری	از	اقوام	و	ملل	را	فراهم	می		كند	و	بهترين	
وسيله	برای	نزديكی	و	انسجام	بشريت	است.	با	تحقيق	و	بررسی	پيرامون	آداب	و	عنعنات	
رايج	در	كش��ورهای	هم	جوار	يا	هم		زبان،	بيش	از	س��اير	ملت		ها	به	نزديكی	و	همسانی	
فرهنگی	پی			می		بريم	چنان	كه	مطالعات	جغرافيايی	و	تاريخی	در	پيشينه	ی	مشترک	اين	
س��رزمين		ها،	وجود	رسوم	نزديک	به	هم	يا	همانند	را	بيش	از	پيش	آشكار	می		سازد.	اما	
آن	چه	اختالف	را	در	برخی	از	رس��وم	پديدار	می		س��ازد،	پيشرفت	علم	و	دانش،	تحوالت	
تاريخی،	موقعيت	و	جغرافيای	محلی،	وضعيت	حكومت		ها،	وجود	اديان	گوناگون،	اقوام	
متعدد	و	موارد	نظير	آن	است	كه	به	مرور	زمان،	باعث	تغييرات	كلی	يا	جزئی	در	آداب	و	

سنن	ملت		های	هم	جوار	و	هم	فرهنگ	می	شود.
تاريخ	بيهقی	اثر	ارزنده	ی	ابوالفضل	بيهقی	ضمن	درج	تاريخ	غزنويان،	تصاوير	زيبايی	از	
رسوم	دوران	خود	را	به	نمايش	می	گذارد.	نويسنده	در	خالل	تاريخ	روزگار	خود،	به	نكات	
ظريف	و	حساسی	اشاره	كرده			كه	با	تحقيق	در	آن	ها،	بعد	از	گذشت	هزار	سال	از	تأليف	
تاريخ	بيهقی،	می		توان	رد	پای	رسوم	گذشته	را	در	بين	مردم	خراسان	بزرگ	يعنی	ايران،	
افغانستان	و	تاجيكستان	فعلی	به	اثبات	رسانيد.	از	جمله	عنعناتی	كه	در	تاريخ	بيهقی	به	
كرات	درباره	ی	آن	ها	سخن	رفته،	مسأله	ی	ازدواج	و	عزاداری،	يا	به	عبارت	ديگر،	سور	و	
سوگ	است؛	آدابی	كه	از	خلقت	حضرت	آدم)ع(	تا	كنون	در	هر	جامعه		ای	بوده	و	ريشه	

در	آفرينش	انسان	دارد.	
آن	چه	در	اين	جا	مطرح	می		ش��ود،	تش��ابهات	و	يا	اختالفاتی	است	كه	طی	هزار	سال،	از	
زم��ان	حضور	غزنويان	تا	كنون	در	س��نت		های	ازدواج	و	ع��زاداری	در	پاره		ای	از	مناطق	
خراسان	بزرگ	)باالخص	در	قسمت		هايی	از	ايران	و	افغانستان	فعلی(	مرسوم	شده			است.	
و	مردم	اين	مناطق	وسيع	تا	به	حال	بر	اغلب	اين	رسم		ها	باقی	مانده		اند؛	چه	بسا	بسياری	
از	آداب	و	سننی	كه	ما	آن	را	در	روزگار	خود	ناشناخته	و	غريب	می		دانيم،	هنوز	هم	در	بين	
اقوام	محلی	و	سنتی	منطقه	باقی	مانده	باشد.	سنن	ازدواج	و	عزاداری	در	تاريخ	بيهقی	دو	
مقوله	ی	مهم	است	كه	در	اين	نوشتار	مورد	بررسی	و	مقايسه	با	زمان	فعلی	قرار	گرفته	
تا	ميزان	س��نت		گرايی	يا	عدم	تمايل	خراسانيان	به	عنعنات	گذشته		شان	در	اين	دو	مورد	

مشخص	شود.

ازدواج
الف:	سن	ازدواج

اولين	مسأله	ای	كه	در	هر	ازدواج	مطرح	می	شود،	سن	دختر	و	پسر	است.	آن	چه	در	سوابق	
تاريخی	خراس��ان	بزرگ	آمده،	پايين	بودن	س��ن	ازدواج	است؛	در	تاريخ	بيهقی	در	مورد	

چکيده
تاريخ	بيهقی	به	عنوان	كتابی	ارزشمند،	تصويری	زيبا	از	اشتراكات	فرهنگی	مردم	
خراسان	بزرگ	به	نمايش	می		گذارد.	با	وجود	مرزهای	جغرافيايی	در	بين	كشورهای	
منطقه،	هنوز	هم	رسوم	زيادی	هستند	كه	بر	يگانگی	پيشينه	ی	تاريخی	آن	ها	داللت	
می		كنند.	در	تاريخ	بيهقی	رس��وم	مختلفی	ذكر	ش��ده	اس��ت	كه	هر	يک	بر	غنای	
فرهنگی	خراس��ان	بزرگ	تأكيد	دارد.	در	اين	مقاله،	مقايسه		ای	بين	رسوم	ازدواج	و	
عزاداری	در	تاريخ	بيهقی	و	خراسان	بزرگ،	باالخص	افغانستان	امروزی	شده			است.	
جدای	از	نفوذ	اسالم	در	اين	مكان	و	پايبندی	مسلمانان	به	اصول	شرعی،	به	خوبی	
می		توان	آثار	فراوانی	از	فرهنگ	ايران	قبل	از	اسالم	را	در	اين	جا	مشاهده	كرد	چنان	كه	
برخی	از	آداب	رايج	در	بين	مردم	خراسان	زمين،	نزد	غيرمسلمانان	اين	منطقه	هم	
مرسوم	است.	در	كل،	بررسی	سوابق	رسوم	رايج	در	اين	محدوده	ی	جغرافيايی	بيانگر	
آن	است	كه	هنوز	هم	مردم	خراسان،	بر	عنعنات1	فرهنگی	خود	پايبند	هستند	و	آداب	

و	رسوم	گذشتگان	تاكنون	در	اين	ديار	مراعات	می		شود.
کليدواژه	ها:	رسوم،	عنعنات،	ازدواج،	عزاداری،	تاريخ	بيهقی،	خراسان،	افغانستان،	

بيهقی،	آداب	و	سنن.
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ازدواج	در	سن	پايين	چند	مورد	آمده	است،	از	جمله	پايين	بودن	سن	دختر	امير	يوسف	كه	
ابتدا	نامزد	امير	مس�عود	اعالم	شد	و	بر	اثر	مرگ	خواهرش	كه	نامزد	امير	محمد	بود،	به	
فرمان	سلطان	محمود	به	عقد	امير	محمد	درآمد.	بيهقی	در	مورد	سن	اين	دختر،	كلمات	
»خرد«	و	»نارسيده«	را	به	كار	برده	است:	»و	ديگر	روز	فرمود	تا	عقد	نكاح	كردند	ديگر	
دختر	را	كه	به	نام	امير	مسعود	بود	به	نام	امير	محمد	كردند	و	امير	مسعود	را	سخت	غم	آمد	
ولكن	روی	گفتار	نبود.	و	دختر	كودكی	سخت	خرد	بود	آوردن	او	به	خانه	به	جای	ماندند	
و	روزگار	گرفت	و	حال	ها	بگشت	و	امير	محمود	فرمان	يافت	و	آخر	حديث	آن	آمد	كه	اين	
دختر	به	پرده	امير	محمد	رسيد	بدان	وقت	كه	به	غزنين	آمد	و	بر	تخت	ملک	بنشست	و	

چهارده	ساله	گفتند	كه	بود«	)بيهقی،	1383:	257(.
هم	چنين	در	مورد	س��ن	ازدواج	امير	مردانشاه،	پسر	امير	مسعود	با	دختر	ساالر	بگتغدی	
آمده	است:	»و	سخت	كودک	بود	امير	مردانشاه	چه	سيزده	ساله	بود	پس	از	آن	به	مدتی	
بزرگ	در	اوائل	س��نه	ثالثين	و	اربعمائه	دختر	س�االر	بگتغدی	را	به	پرده	اين	پادشا	ه	زاده	
آوردند	و	س��خت	كودک	بود	و	به	هم	نش��اندند	و	عروسی	كردند	كه	كس	مانند	آن	ياد	

نداشت«	)بيهقی،	1383:	495(.
امير	مردانشاه	در	هنگام	عقد	سيزده	ساله	بوده	و	با	توجه	به	اين	كه	عقد	او	در	حدود	سال	
429	صورت	گرفته،	پس	س��ن	وی	در	هنگام	عروس��ی	چهارده	سال	است	و	يقيناً	سن	
دختر	بگتغدی	پايين	تر	از	اميرزاده	بوده	است.	تعجب	بيهقی	از	سن	كم	ازدواج	اين	دو	زوج	
می	تواند	بيانگر	اين	موضوع	باشد	كه	در	واقع	سن	ازدواج	باالتر	از	آن	بوده	است.	اما	در	
بين	خانواده	های	ثروتمند	و	صاحب	جاه	و	مقام،	س��ن	ازدواج	می	توانسته	پايين	تر	بيايد.	
توافقات	و	تبادالت	سياسی،	اجتماعی	و	اقتصادی	را	می	توان	از	عوامل	پايين	آمدن	سن	

ازدواج	دانست.
در	مورد	س��ن	ازدواج	بين	مردم	افغانس��تان	آمده	است:	»س��ن	معمولی	ازدواج	در	ميان	
افغانان	برای	مردان	بيست	و	برای	زنان	پانزده	يا	شانزده	سال	است.	مرد	بی	پول	معموال	
تا	چهل	سالگی	مجرد	می	ماند	و	زنان	گاهی	تا	بيست	و	پنج	سالگی	مجرد	می	مانند.	از	
طرفی	ثروتمندان	گاهی	پيش	از	بلوغ	ازدواج	می	كنند.	در	ميان	افغانان	شرقی	پسران	در	
پانزده	سالگی	با	دختران	دوازده	ساله	و	اگر	از	عهده	مخارج	برآيند	زودتر	هم	ازدواج	می	كنند.	
در	ميان	افغانان	غربی	مرد	تا	خوب	به	پختگی	نرس��د	و	ريش	درنياورد،	زن	نمی	گيرد«	
)الفنستون،	1379:	181(.	البته	آن	چه	مسلم	است،	توانايی	مالی	افراد	در	افزايش	يا	كاهش	
س��ن	ازدواج	موثر	بوده	و	از	علل	عمده	ی	تعدد	زوجين	در	افغانستان،	استطاعت	مالی	و	

ازدواج	در	سنين	خردسالی	و	عدم	انتخاب	آگاهانه	ی	همسر	توسط	مرد	است.
ب:	خواستگاری

خواس��تگاری	اولين	مرحله	ی	اجرايی	در	مراسم	ازدواج	است.	تعدادی	از	زنان	خانواده	ی	
داماد،	دختری	را	انتخاب	می	كنند	و	به	خواستگاری	می	روند	يا	زنی	از	خويشاوندان	داماد	در	
مرحله	ی	نخست،	زمينه	ی	حضور	خانواده	ی	داماد	را	فراهم	می	كند.	سپس	مردان	فاميل	
داماد	نزد	پدر	عروس	می	روند	و	با	وی	هم	صحبت	می	شوند.	وقتی	پدر	عروس	رضايت	
داد،	ظرف	تزئين	شده	ای	از	شيرينی	نزد	فاميل	داماد	گذاشته	می	شود	و	بدين	گونه	توافق	
خود	را	با	اين	ازدواج	اعالم	می	دارند.	در	افغانستان	مخصوصا	شهر	كابل،	خانواده	ی	داماد	
در	جواب	شيرينی،	نقدينه	ای	به	فاميل	عروس	تقديم	می	كنند.	سپس	مادر	داماد	يک	تكه	
طال	مثال	انگش��تری	يا	گوشواره	را	به	عنوان	نشان	نامزدی	به	عروس	می	دهد	و	اغلب	
شالی	را	بر	سر	عروس	خود	می	اندازند	كه	شال	انداختن	نزد	مردم	عوام،	كنايه	از	ازدواج	

هم	هست.	با	دعای	خير	جهت	عروس	و	داماد	اين	مراسم	پايان	می	يابد.
در	مناطق	غيرشهری	كه	روابط	زن	و	مرد	آزادتر	است،	تفاهم	دختر	و	پسر	مهم	است	و	
نياز	مبرم	به	صحبت	دو	فاميل	و	توافق	آنان	احساس	می	شود.	در	مورد	اين	گونه	ازدواج	
آمده	است:	»گاهی	هم	يک	عاشق	دلير	عروسش	را	بدون	رضای	پدر	و	مادر	به	دست	
می	آورد.	چنان	كه	در	فرصت	مناسبی	حلقه	ای	از	موی	او	را	قيچی	می	كند	يا	نقابش	را	
برمی	دارد	و	او	را	رسماً	همسر	خويش	می	خواند.	اين	كار	كه	بايد	با	رضای	دختر	صورت	

بگيرد،	مانع	از	تقاضای	خواستگاران	ديگر	می	گردد«	)الفنستون،	1379:	182(.	البته	اين	
كار	چون	با	عرف	منافات	دارد	و	باعث	از	بين	رفتن	حيثيت	خانواده	ی	دو	طرف	می	شود،	

جز	در	مواقع	خاص	و	به	ندرت	صورت	نمی	گيرد.
در	مقابل	در	تاريخ	بيهقی،	خواستگاری	از	دختر	ساالر	بگتغدی	به	زيبايی	خاصی	تصوير	
ش��ده	است:	»و	در	اين	هفته	حديث	رفت	با	ساالر	بگتغدی	تا	وصلتی	باشد	خداوندزاده	
امير	مردانشاه	را	با	وی	به	دختری	كه	دارد.	پيغام	بر	زباِن	بونصر	مشکان	بود	و	بگتغدی	
لختی	گفت	كه	طاقِت	اين	نواخت	ندارد،	و	چون	تواند	داش��ت؟	بونصر	آنچه	گفتنی	بود	
با	وی	بگفت	تا	راست	ايستاد	و	دست	گرفتند	و	زبان	داده	شد	تا	آن	گاه	كه	فرمان	باشد	
كه	عقد	كنند.	و	ساالر	بگتغدی	دانست	كه	چه	می	بايد	كرد	و	غرض	چيست«	)بيهقی،	

.)494	:1383
اول	چيزی	كه	در	اين	خواس��تگاری	به	چش��م	می	آيد،	اين	كه	بگتغ�دی	ابتدا	راضی	به	
اين	ازدواج	نيس��ت	چون	خود	را	هم	كفو	و	هم	سطح	خانواده	ی	امير	مسعود	نمی	داند	اما	
صحبت	های	بونصر	مشکان	و	اجبار	در	اطاعت	از	امر	امير،	او	را	وادار	به	قبول	اين	پيشنهاد	

می	كند.	بنابراين	در	اين	جا	رضايت	دختر	هم	مطرح	نمی	شود.
اصطالح	»راست	ايستاد«	امروزه	در	افغانستان	به	طريق	»به	راه	راست	آمد«	به	مفهوم	
اين	كه	»موافق	موضوع	ش��د«	به	كار	می	رود	كه	در	اين	جا،	منظور	موافقت	بگتغدی	با	
اين	وصلت	اس��ت.	و	»دس��ت	گرفتند«،	معموال	در	پايان	هر	قرارداد	و	پيمانی	دو	طرف	
دست	های	هم	را	می	فشارند	كه	دليل	بر	رضايت	امر	است.	و	»زبان	داده	شد	تا	آن	گاه	كه	
فرمان	باشد	كه	عقد	كنند«،	اصطالح	»زبان	دادن«	اكنون	در	شهر	كابل	به	صورت	»لفظ	
دادن«	به	كار	می	رود.	وقتی	می	گويند	»فالن	دختر	را	لفظ	دادند«	يعنی	به	خواس��تگار	
او	جواب	مثبت	داده	اند.	بنابراين	بگتغدی	با	ازدواج	دخترش	موافقت	می	كند،	دست	های	
بونصر	را	به	نشانه	ی	توافق	می	فشارد	و	تعهد	می	كند	تا	هر	گاه	امير	مسعود	موافقت	كند،	

عقد	نكاح	دخترش	با	امير	مردانشاه	خوانده	شود.
	ج:	مبادله	ی	سياسی	دختران	

از	مس��ائل	مطرح	در	خصوص	ازدواج	در	تاريخ	بيهقی،	اغلب	تأثير	فوق	العاده	ی	اوضاع	
سياسی	بر	ازدواج	دختران	امرا	و	حكام	است	در	اين	ازدواج	ها	جنبه	ی	سياسی	قضيه	بيش	
از	نظام	اجتماعی	آن	ملموس	است.	امير	جهت	استحكام	حكومت	خود	با	حكام	همسايه،	
روابط	خويش��اوندی	برقرار	می	كند؛	دختر	يا	خواهری	از	آِن	خود	را	به	عقد	طرف	مقابل	
	بيش	تِر	روابط،	 درمی	آورد	و	دختر	يا	خواهر	او	را	به	همسری	می	گيرد.	حتی	برای	استحكاِمِ
برای	وليعهد	و	ديگر	اميرزادگان	نيز	دختری	از	نزديكان	آن	حاكم	طلب	می	كند.	در	پاره	ای	
از	مواقع	وجود	اين	وصلت	ها	بهانه	ای	برای	گسترش	دامنه	ی	حكمرانی	افراد	محسوب	
می	شد.	اين	مسأله	چنان	مهم	بود	كه	بعد	از	قتل	خوارزمشاه	ابوالعباس	مأمون	بن	مأمون	
كه	خواهر	محمود	غزنوی	را	به	همسری	گرفته	بود،	سلطان	به	خون	خواهی	او	منطقه	ی	
خ��وارزم	را	تحت	حيطه	ی	س��لطنت	خود	درآورد2.	و	يا	در	م��ورد	ديگر،	عدم	توافق	امير	
مسعود	در	قسمت	فرستادن	خواهرش	حره	زينب	به	همسری	بغرا	خان	كينه	و	دشمنی	
علنی	او	را	موجب	شد	و	يكی	از	عوامل	شكست	غزنويان،	دشمنی	بغراخان	و	كمک	او	
به	دشمنان	امير	مسعود	بود3.	امروزه	نيز	حكمرانان	محلی	و	رؤسای	برخی	از	قبايل	به	
مبادله	ی	دختران	در	امر	ازدواج	می	پردازند	و	يا	اقدام	به	مبادله	ی	آن	ها	به	عنوان	خون	بها	و	
يا	ادای	قرض	و	عهد	می	كنند	كه	از	آن	به	نام	ازدواج	های	بد	و	بََدل	نام	برده	می	شود.	

د:	جهيزيه
از	پرهزينه	ترين	قسمت	های	ازدواج	دختران،	تهيه	ی	جهيزيه	است	كه	به	صورت	ِجيز،	
جهاز	و	يا	جهيز	هم	كاربرد	لغوی	دارد.	در	اين	مورد	رس��وم	متفاوتی	در	خراسان	هست.	
عده	ای	جهيزيه	را	از	پولی	كه	داماد	در	جواب	شيرينی	می	گذارد،	تهيه	می	كنند	و	گروهی	
از	زمان	تولد	دختر	در	تدارک	اين	امر	مهم	كوشا	هستند،	اما	آن	چه	در	شهر	كابل	و	اغلب	
نقاط	افغانس��تان	مرسوم	اس��ت،	توافق	دو	فاميل	در	امر	تهيه	ی	جهيزيه	است.	معموال	
خانواده	ی	دختر	نس��بت	به	استطاعت	مالی،	نهايت	تالش	خود	را	جهت	اجرای	اين	امر	
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مالی	به	كار	می	گيرند.
امروزه	نيز	فاميل	های	ثروتمندی	هستند	كه	نهايت	تكلف	را	در	امر	تهيه	ی	جهيزيه	بر	خود	
هموار	می		سازند	و	با	تهيه	ی	ظروف	و	وسايل	طال	و	نقره	و	دادن	سرويس	های	متعدد	و	
خرج	های	گزاف،	بر	تكرار	داستان	های	ذكر	شده	در	تاريخ	بيهقی	از	جهيزيه	ی	دختران	

باکاليجار	و	بگتغدی	صحه	می	گذارند.
در	مورد	جهيزيه	ی	دختر	باکاليجار،	همسر	امير	مسعود	آمده	است	كه:	»و	با	دختر	باکاليجار	
چندان	چيز	آورده	بودند	از	جهيِز	معيَّن	كه	آن	را	حد	و	اندازه	نبود	و	تفصيل	آن	دشوار	توان	
داد«	)بيهقی،	1383:	377(.	سپس	به	نقل	از	ستی	زرين،	مطربه	حاجبه	فرود	سرای	چنين	
بيان	می	دارد:	»می	گفت	كه	دختر	تختی	داشت	گفتی	بوستانی	بود،	در	جمله	جهيِز	اين	
دختر	آورده	بودند،	زمين	آن	تخت	های	سيمين	در	هم	بافته	و	ساخته	و	بر	آن	سی	درخت	
زري��ن	مرتب	كرده	و	برگ	هاِی	درختان	پيروزه	بود	با	زمّرد	و	بار	آن	انواع	يواقيت	چنان	
كه	امير	اندر	آن	بديد	و	آن	را	سخت	بپسنديد،	و	گرد	بر	گرد	آن	درختان	بيست	نرگسدان	
نهاده	و	همه	سپرغم	های	آن	از	زر	و	سيم	ساخته	و	بسيار	انواع	جواهر،	و	گرد	بر	گرد	اين	
نرگسدان	های	سيم،	طبِق	زرين	نهاده	همه	پر	عنبر	و	شمامه	های	كافور،	اين	يک	صفت	

جهيز	بود	و	ديگر	چيزها	برين	قياس	می	بايد	كرد«	)بيهقی،	1383:	377(.	
ابوالفضل	بيهقی	در	جای	ديگر	به	توصيف	جهيزيه	دختر	بگتغدی،	همسر	امير	مردانشاه	
می	پردازد	كه	بومنصور	مس�توفی	و	ش��اگردان	او	چند	روز	در	زمينه	ی	نسخه	برداری	آن	
مشغول	بوده	اند.	نگارنده	به	كنايه	در	اين	مورد	می	گويد:	»به	تعجب	بماندم	كه	خود	كسی	
آن	تواند	ساخت«	)بيهقی،	1383:	495(.	و	در	ادامه	به	توصيف	چند	مورد	از	اين	جهيزيه	
می	پردازد:	»چهار	تاج	زرين	مرّصع	به	جواهر	و	بيست	طبق	زرين	ميوه	ی	آن	انواع	جواهر	
و	بيست	دوكدان	زرين	جواهر	درو	نشانده	و	جاروب	زرين	ريشه	های	مرواريد	بسته؛	از	اين	
چيزی	چند	باز	نمودم	و	از	هزار	يكی	گفتم،	كفايت	باشد	و	بتوان	دانست	از	اين	معنی	كه	

چيزهاِی	ديگر	چه	بوده	است«	)بيهقی،	1383:	495(.
ه:	عروس	کشان4	

آوردن	عروس	از	منزل	پدری	به	سوی	خانه	ی	داماد	از	مراسم	جالبی	است	كه	به	طرق	
گوناگون	صورت	می	گيرد.	امروزه	وجود	ماشين	های	تزئين	شده	با	گل،	تور،	نوار	و	ساير	

وس��ايل	تزئينی	در	شهر	ها،	كار	عروس	كش��ان	را	بسی	آس��ان	نموده،	اما	در	روستاها،	
عروس	كش��ان	دارای	رسوم	خاصی	اس��ت.	در	كتاب	عقايد	و	رسوم	مردم	خراسان5	به	
تفصيل	در	اين	مورد	آمده	اس��ت.	كتاب	افغانان	نيز	در	اين	مورد	چنين	عنوان	می	دارد:	
»ش��ب	ديگر،	عروس	در	حالی	ك��ه	گروهی	از	مطربان،	خويش��اوندان	هر	دو	طرف	و	
همس��ايگان	او	را	همراهی	می	كنند،	س��وار	بر	اسب	در	ميان	شليک	هوايی	تفنگ	ها	و	
درخش��ش	شمشير	ها	به	خانه	ی	ش��وهر	آينده	اش	می	رود	و	دس��تش	را	به	دست	داماد	

می	سپارند	و	مراسم	با	صرف	غذا	پايان	می	يابد«	)الفنستون،	1379:	182(.
در	تاريخ	بيهقی	نيز	به	مواردی	از	آوردن	عروس	از	مناطق	دوردست	اشاره	شده	است	از	
جمله	آوردن	دختر	باکاليجار	از	گرگان6،	و	دختران	قدر	خان	و	ارسالن	خان	از	تركستان	
كه	در	انتها،	مسافت	طوالنی	و	مشقت	سفر	باعث	مرگ	دختر	ارسالن	خان	نامزد	امير	
مودود	شد:	»امير	مسعود،	چنان	كه	باز	نموده	ام	پيش	از	اين،	خواجه	بوالقاسم	حصيری	را	و	
قاضی	بو	طاهر	تبهّانی،	خويش	اين	امام	بو	صادِق	تبهّانی،	به	رسولی	فرستاد	نزديک	ارسالن	
خان	و	بغرا	خان	تا	عقد	و	عهد	تازه	كرده	آيد.	و	ايشان	برفتند	و	مدتی	دراز	بماندند	تا	كار	
راست	شد	و	بر	مراد	بازگشتند	با	يک	خاتون	دختر	قدر	خان	كه	نامزد	سلطان	مسعود	بود	
و	ديگر	خاتون	دختر	ارسالن	خان	كه	نامزد	امير	مودود	بود.	و	اين	خاتون	كه	نامزد	امير	

مودود	بود	در	راه	گذشته	شد«	)بيهقی،	1383:	496(.
اس��تقبال	از	عروس	نيز	از	مراس��م	عروس	كشان	اس��ت	باالخص	اين	كه	عروس	از	آِن	
سلطان	باشد.	بنابراين	با	كمال	احترام	و	رعايت	شئون	خاص،	عروس	را	به	حرم	سلطان	
می	آوردند.	در	مورد	استقبال	از	دختر	باکاليجار	آمده	است:	»پس	مهد	ها	كه	راست	كرده	
بودند	با	زناِن	محتشماِن	نيشابور	از	آِن	رئيس	و	قضاه	و	فقها	و	اكابر	و	عّمال	]به	شب[	
پيش	مهد	دختر	باکاليجار	بردند	–	و	بر	نيم	فرسنگ	از	شهر	بود	–	و	خدم	و	قوم	گرگانيان	
را	به	عزيزی	ها	در	شهر	در	آوردند.	و	سرای	و	كوشک	های	حسنكی	چون	درجات	فردوس	
اعلی	بياراسته	بودند	به	فرمان	امير،	مهد	را	آنجا	فرود	آوردند	با	بسيار	زنان	چون	دايگان	و	
دادگاه	و	خدمتكاران،	و	زنان	خادمان	و	كنيزكان،	و	زنان	محتشمان	نيشابور	بازگشتند.	و	

آن	شب	نيشابور	چون	روز	شده	بود	از	شمع	ها	و	مشعل	ها«	)بيهقی،	1383:	375(.	
گيتی	فالح	رستگار	در	مورد	اين	كه	چرا	مهد	را	شبانه	به	حرم	سلطان	می	آوردند،	می	نويسد:	

سوروسوگدرتاریخبيهقیومقایسهیآنباافغانستانامروزی
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»و	در	اين	موقع	مرس��وم	بود	كه	هنگام	غروب	و	ش��امگاهان	عروس	به	دروازه	نزديک	
شود	و	چنان	كه	زودتر	به	مقصد	می	رسيدند،	تا	شام	صبر	می	كردند	و	در	ميان	شمع	ها	و	

مشعله	ها	او	را	به	شهر	وارد	می	ساختند«	)فالح	رستگار،	1350:	428(.
و:	تقديم	نثار	و	خلعتی	

نثار	و	خلعتی	در	مراسم	عروسی	به	كرات	بين	خانواده	ی	عروس	و	داماد	رد	و	بدل	می	شود.	
اولين	مورد	وقتی	است	كه	پدر	عروس	لفظ	می	دهد	و	با	ازدواج	دخترش	موافقت	می	كند	
و	در	عوض	مادر	داماد	ضمن	دادن	هديه	ای	از	طال،	ش��الی	را	بر	س��ر	عروس	آيند	ه	اش	

می	اندازد	تا	نشانی	از	نامزدی	او	باشد.
س��پس	در	مجلس	ش��يرينی	خوری	كه	در	واقع	اعالم	رس��می	نامزدی	دختر	و	پسر	به	
بستگان	و	آشنايان	است،	خانواده	ی	عروس	در	خوانچه	ای	تزئين	شده،	يک	دست	كامل	
لباس،	كفش،	ساعت،	وسايل	اصالح	و	حلقه	ی	ازدواج	برای	داماد،	و	خانوده	ی	داماد	چند	
دس��ت	لباس	و	پارچه	ی	لباسی،	ساعت،	مقداری	طال،	وسايل	آرايشی	و...	را	در	چندين	
خوانچه	يا	َمجمع7	تزئين	نموده	و	به	عروس	هديه	می	دهند.	در	مراس��م	شيرينی	خوری	
بستگان	نزديک،	هدايايی	را	به	عروس	و	داماد	می	دهند	كه	اكثراً	نقدينه	و	يا	جواهرات	

است	و	از	اين	هديه	به	نام	ِسيالی8	ياد	می	شود.
در	مراس��م	عقد	نكاح	كه	معموال	مردان	حضور	دارند،	به	حاضرين	عالوه	بر	شيرينی	و	

شكالت	تزئين	شده،	دستمال	ابريشمی	تقديم	می	شود.
بعد	از	عروس��ی	در	مراسم	پاتخت	يا	به	اصطالح	مردم	كابل	»پايتختی«،	بعد	از	نشان	
دادن	جهيزيه	ی	عروس	و	تقديم	هدايايی	به	داماد،	تحفه	هايی	از	طرف	خانواده	ی	عروس	
به	بستگان	درجه	يک	و	دو	داماد،	شامل	مادر	و	پدربزرگ	ها،	مادر	و	پدر،	خواهر	و	برادر،	
عمه	و	خاله،	عمو	و	دايی	او	و	همچنين	افراد	صاحب	نام	و	به	گفته	ی	بيهقی	»محتشم«	
مجلس	داده	می	شود	كه	بدان	خلعتی9	گويند.	خانواده	ی	داماد	هم	مانند	خانواده	ی	عروس	

هدايايی	را	تقديم	فاميل	عروس	می	كند.	
در	تاريخ	بيهقی	نيز	از	هدايا	و	خلعت	هايی	كه	طرفين	عروسی	با	هم	رد	و	بدل	می	كنند	
در	چندين	مورد	ياد	شده	است.	به	طور	مثال	وقتی	امير	مسعود	رسوالنی	را	جهت	عقد	
دختران	قدر	خان	و	ارس�الن	خان	به	تركس��تان	روانه	می	كند:	»و	چون	از	مجلس	عقد	
بازگردی	نثار	ها	و	هديه	ها	كه	با	تو	فرستاده	آمده	است،	بفرمايی	خازنان	را	كه	با	تو	اند	تا	
ببرند	و	تسليم	كنند	از	آِن	خان	و	ولی	عهد	و	خاتونان	و	مادراِن	دو	وديعت	و	از	آن	عّمان	و	

خويشاوندان	و	حشم	ادام	اهلل	تاييدهم	و	صيانه	الجميع«	)بيهقی،	1383:	224(.
و	چون	به	تعجيل	رس��والن	را	به	تركس��تان	می	فرستد	و	فرصت	كافی	برای	فرستادن	
نثارهايی	درخور	شأن	خانان	تركستان	نمی	يابد،	در	ادامه	ذكر	می	كند:	»و	عذری	كه	بايد	
خواس��ت	بخواهی	كه	آن	چه	امروز	بعاجل	الحال	فرستاده	آمده	است،	نثاری	است	نگاه	
داشتن	رسم	وقت	را،	و	چون	مهد	ها	فرستاده	آيد	تا	به	مباركی	ودايع	بيارند	آن	چه	شرط	و	
رسم	آن	است	به	سزای	هر	دو	جانب	با	مهد	ها	باشد	تا	اكنون	به	چشم	رضا	بدين	تذكره	ها	

نگريسته	می	آيد«	)بيهقی،	1383،	224(.
در	عصر	حاضر	نيز	كوتاهی	فاميل	عروس	يا	داماد	در	تهيه	ی	خلعتی	و	يا	فراموش	كردن	

يكی	از	اعضای	خانواده	ی	طرفين	كه	شامل	خلعت	گرفتن	است،	موجب	ايجاد	ناراحتی	
و	كدورت	می	شود	و	به	اصطالح	می	گويند:	»فالن	نفر	را	كم	زدند«،	يعنی	نسبت	به	او	

بی	اعتنايی	كردند	و	حقيرش	شمردند.
در	مورد	دادن	صله	و	خلعتی	از	طرف	فاميل	عروس،	داس��تان	ازدواج	دختر	بگتغدی	را	
می	توان	ذكر	كرد:	»كه	درين	حضرت	من	ماننده		آن	را	نديده	بودم	چنان	كه	هيچ	مذكور	
و	شاگردپيشه	و	وضيع	و	شريف	و	سياه	دار	و	پرده	دار	و	بوقی	و	دبدبه	زن	نماند	كه	نه	صلِت	
س�االر	بگتغدی	بدو	برس��يد	از	دوازده	هزار	درم	تا	پنج	و	سه	و	دو	و	يک	هزار	و	پانصد	و	

سيصد	و	دويست	و	صد،	و	كمتر	از	اين	نبود«	)بيهقی،	1383:	494(.
از	ديگ��ر	رس��وم	رايج	در	بين	مردم	بعد	از	عروس��ی،	دادن	تحف��ه	و	هديه	به	عروس	از	
طرف	دوستان	و	آشنايان	است	كه	چنان	چه	ذكر	شد	از	آن	به	عنوان	سيالی	ياد	می	شود.	
درباره	ی	دختر	باکاليجار،	همسر	امير	مسعود	آمده	است:	»و	ديگر	روز	امير	فرمود	تا	بسيار	
زر	و	جواهر	و	طرايف	آنجا	بردند	و	تكلفی	سخت	عظيم	ساختند	اندر	مهمانی	ها.	و	زناِن	
محتشماِن	نيشابور	را	به	جمله	آنجا	بردند،	و	نثارها	بكردند	و	نان	بخوردند	و	بازگشتند«	

)بيهقی،	1383:	376(.
»نثار	بكردند«	گرچه	می	تواند	منظور	دادن	هدايايی	از	طرف	امير	به	مهمان	ها	باشد	اما	
آوردن	فعل	های	»بخوردند«	و	»بازگش��تند«	بالفاصله	بعد	از	»نثار	بكردند«	بيانگر	آن	
اس��ت	كه	زنان	صاحب	نام	و	محتشم	هدايا	و	به	اصطالح	سيالی	خود	را	تقديم	عروس	

كردند	و	بعد	از	صرف	غذا	به	منازل	خود	بازگشتند.
از	جمله	موارد	ديگری	كه	در	تاريخ	بيهقی	ذكر	ش��ده	اس��ت	دادن	خلعتی	به	آورندگان	
عروس	از	شهرش	به	منزل	داماد	است:	»و	روز	دوم	رجب	رسوالن	و	خدم	باکاليجار	را	كه	

با	مهد	از	گرگان	آمده	بودند	خلعتی	فراخور	بدادند«	)بيهقی،	1383:	376(.
اكنون	با	پيشرفت	های	شهری	و	وجود	ماشين	جهت	حمل	و	نقل	عروس	در	صورت	عدم	
رانندگی	داماد،	معموال	هديه	ای	به	راننده	ی	ماشين	حامل	عروس	و	داماد	داده	می	شود.	
عده	ای	حتی	حيوانی	را	كه	هنگام	ورود	آن	ها	ذبح	می	ش��ود	به	راننده	ی	ماشين	عروس	
و	داماد	می	دهند.	در	ضمن	تا	وقتی	كه	هديه	ای	از	سوی	داماد	به	سرآشپز	مجلس	داده	

نشود،	سرويس	دهی	غذا	صورت	نمی	گيرد.
مراسمی	هم	در	خراسان	بزرگ	مرسوم	است	كه	اغلب	به	دليل	زنانه	بودن	آن	در	تاريخ	
بيهقی	ذكری	از	آن	ها	نشده	اما	می	توان	گفت	ريشه	های	تاريخی	دارند	كه	به	مختصری	

از	آن	ها	اشاره	می	شود.	
ش��ب	حنابندان	كه	در	افغانس��تان	به	نام	ش��ب	خينه	)حنا(	و	يا	شب	خويش	خوری	ياد	
می	شود	و	فاميل	نزديک	عروس	در	آخرين	شب	اقامت	او	در	منزل	پدری	دورش	جمع	
شده	به	پايكوبی	می	پردازند	و	سپس	همراه	با	فاميل	نزديک	داماد،	بر	دست	عروس	حنا	
می	گذارند.	در	اين	مراسم،	كار	تهيه	و	تزئين	حنا	را	معموال	هفت	دختر	دم	بخت	بر	عهده	
می	گيرند.	در	روز	عقد	هم	هفت	دختر	جوان	هفت	شاخه	گل	به	عروس	هديه	می	كنند.

در	روز	عروس��ی	هن��گام	بيرون	آمدن	دختر	از	خانه،	پدر	ي��ا	برادر	وی	كمرش	را	با	يک	
دستمالی	كه	در	آن	يک	تكه	نان	و	يک	تكه	طال	قرار	داده	شده،	می	بندند	تا	او	هميشه	

دقت در تاریخ گذشتگان و بررسی آداب و سنن آنان و تطابق آن با روزگار 
فعلی بیانگر آن است که روال تأثیرپذیری از تحوالت تاریخی در فرهنگ 
عامه معموال کند است و آن چه در عرف مطرح می شود، نسل به نسل جای 
خود را حفظ می کند چنان که با وجود سپری شدن هزار سال از دوران 
غزنویان، آداب زمان آن ها هنوز در حیطه ی خراسان بزرگ، مخصوصا 
افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد و سیاست حکام منطقه، تنها مقدار 
اندکی از این آداب و سنن را در برخی از مناطق متحول کرده است
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با	رزق	و	روزی	باشد.
هنگام	رفتن	عروس	به	حمام	و	آرايش��گاه	هزينه	ی	تمام	كس��انی	كه	با	او	هس��تند،	بر	
عهده	ی	داماد	خواهد	بود	و	بعد	از	حمام،	ش��له	ی	مخصوص	برای	عروس	و	همراهان	

وی	داده	می	شود.
روز	بعد	از	عروس��ی،	از	طرف	فاميل	عروس	مقداری	غذا،	ميوه	و	خوراكی	های	متفاوت	
به	عنوان	ناشتا	به	خانه	ی	عروس	فرستاده	می	شود.	چند	روز	بعد	از	عروسی	هم	داماد	با	

تعدادی	از	مردان	فاميل	به	خانه		ی	پدر	عروس	می	رود	كه	بدان	داماد	سالمی	گويند.
بعد	از	عروسی،	عروس	و	داماد	به	منزل	هر	يک	از	نزديكان	كه	رفتند،	با	خود	شيرينی	

می	برند	و	صاحب	منزل،	هديه	ای	به	عنوان	خلعتی	نزد	هر	يک	از	آن	ها	قرار	می	دهند.
ديگر	مراس��م	هم	در	بين	هر	فاميل	و	قومی	موجود	است	كه	بيان	جزئيات	آن	خارج	از	
حوصله	ی	اين	مقاله	خواهد	بود	اما	آن	چه	مسلم	است	وجود	هر	يک	از	اين	مراسم	و	آداب،	
بيانگر	نوعی	نگرش	خاص	برای	ايجاد	روابط	احساسی	و	عاطفی	بين	دو	فاميل	است	و	

زمينه	ای	برای	آشنايی	بيش	تر	و	نزديک	شدن	دو	فاميل	عروس	و	داماد.
آن	چه	از	تاريخ	بيهقی	درمورد	اين	مراسم	ذكر	شد،	نشان	دهنده	ی	ديد	باريک	بين	و	دقيق	
ابوالفضل	بيهقی	است.	او	با	قلمی	شيوا	و	عباراتی	رسا،	نگهدارنده	ی	آداب	و	عنعناتی	است	

كه	زندگی	متجدد	امروزی	درصدد	از	بين	بردن	و	تخريب	آن	هاست.

عزاداری
الف:	اعتقاد	به	نزديک	شدن	اجل

مردم	عوام	اغلب	معتقدند	وقتی	مرگ	فردی	نزديک	می	ش��ود،	اعمالی	از	او	سر	می	زند	
كه	داللت	بر	مرگ	زودهنگام	وی	خواهد	بود.	اين	اعمال	غيرارادی	هستند	و	در	اصل،	
نشانه	هايی	از	طرف	خداوند	بر	بنده	ی	خويش	است	و	آگاه	شدن	روح	او	از	حركت	به	سوی	
جهان	ابدی.	بنابراين	وقتی	كسی	جان	خود	را	به	خطر	می	اندازد	و	باكی	از	خطر	ندارد،	
می	گويند	»اجلش	آمده«	)ابدالی،	1366:	20(	يا	اين	كه	»اجل	دور	س��رش	می	چرخد«	
)ابدالی،	1366:	20(	يا	»اجل	پيشش	كرده	است«	و	امثال	و	كناياتی	شبيه	به	اين	كه	در	

بين	فارسی	زبان	ها	متداول	است.	
نگارنده	ی	تاريخ	بيهقی	در	مورد	مرگ	اس��تاد	خود،	بونصر	مش�کان	چنين	می	گويد:	»و	
اوستادم	را	اجل	نزديک	رسيده	بود	و	درين	روزگار	سخنانی	می	رفت	بر	لفظ	وی	ناپسنديده	

كه	خردمندان	آن	را	نمی	پسنديدند«	)بيهقی،	1383:	555(.	
ب:	لباس	عزا	

در	مراسم	تعزيت،	لباس	عزا	در	بين	ملل،	متفاوت	است	و	هر	يک	آداب	خاصی	را	دنبال	
می	كنند.	پيش��ينه	ی	تاريخی	ايران	دو	رنگ	س��فيد	و	كبود	را	در	مراسم	عزاداری	نشان	

می	دهد.	در	شاهنامه	ی	فردوسی،	رنگ	جامه	ی	عزا،	سياه	ذكر	شده	است10.	
مطالعه	و	پژوهش	در	آيين	های	قبل	از	اسالم	در	ايران	رنگ	سفيد	را	نيز	تائيد	می	كند.	
در	تاريخ	بيهقی،	جامه	ی	عزا	در	دو	مورد	ذكر	ش��ده	اس��ت	كه	هر	دو	مورد،	رنگ	جامه	

سفيد	است.	درباره	ی	تعزيت	سلطان	محمود	چنين	آمده	است:	»و	امير	ديگر	روز	بار	داد	با	
قبايی	و	ردايی	و	دستاری	سپيد،	و	همه	اعيان	و	مقدمان	و	اصناِف	لشكر	به	خدمت	آمدند	
سپيد	ها	پوشيده،	و	بسيار	جزع	بود«	)بيهقی،	1383:	52(.	همچنين	در	مراسم	عزاداری	
برای	خليفه	القادر	بالل	آمده	است:	»و	امير	ماتم	داشتن	ببسيجيد	و	ديگر	روز	كه	بار	داد	با	
دستار	و	قبا	بود	سپيد	و	همه	اوليا	و	حشم	و	حاجبان	با	سپيد	آمدند.	و	رسول	را	بياوردند	تا	

مشاهِد	حال	بود«	)بيهقی،	1383:	293(.
در	افغانس��تان	نيز	سفيدپوش��ی	در	مراسم	عزاداری	متداول	اس��ت.	گرچه	برای	مردان	
لباس	خاصی	جهت	عزا	معين	نيس��ت	اما	معموال	آن	ها	از	جامه	ی	س��ياه	و	يا	سفيد	در	
مراس��م	عزا	استفاده	می	كنند.	زنان	در	حالی	كه	پيراهن	كبود،	شامل	يكی	از	رنگ	های	
سياه،	سورمه	ای،	قهوه	ای،	خاكستری	و	امثال	آن	را	بر	تن	دارند،	روسری	و	شلوار	سفيد	
می	پوش��ند.	روس��ری	ای	كه	در	اين	مجالس	استفاده	می	شود،	نوعی	پارچه	ی	ابريشمی	
لطيف	است	كه	بدان	»چاَدرِ	گاچ«	می	گويند.	در	اين	مراسم،	صاحبان	عزا	در	يک	رديف	
می	نشينند	و	پارچه	ی	مالفه	ای	سفيد	بر	روی	پای	خود	می	اندازند	كه	آن	ها	را	از	مهمانان	

مجلس	مجزا	می	سازد.
امروزه	سفيدپوشی	در	مجلس	عزا	در	كشور	هايی	مانند	پاكستان،	بنگالدش،	چين،	مالزی	
و	هندوستان	نيز	مرسوم	است.	در	هند	لباس	زنان	بيوه،	اغلب	سفيد	و	يا	رنگ	های	روشن	

نزديک	به	آن	است.	
ج:	زمان	عزاداری

زمان	عزاداری	در	بين	اقوام	متفاوت	است.	در	افغانستان	معموال	به	جز	مراسم	روز	اول،	
روزهای	سوم،	هفتم،	برخی	مناطق	بيستم	و	چهلم	متوفی	تجليل	می	شود.	در	شهر	كابل	
تا	مراس��م	چهل،	افراد	روزهای	پنج	شنبه	به	منزل	متوفی	می	روند	و	همدردی	خود	را	با	
فاميل	او	ابراز	می	دارند.	معموال	در	اين	روز،	ختم	قرآن	مرسوم	بوده	و	به	مهمانان	طعام	
داده	می	ش��ود.	همچنين	هفت	شب	اول	و	شب	های	جمعه	تا	شب	چهلم	بر	مكانی	كه	
محل	مرگ	فرد	در	منزلش	اس��ت	و	يا	محل	نشست	وی	بوده،	شمع	روشن	می	كنند	و	
فردی	آياتی	از	قرآن	كريم	و	هفت	مرتبه	سوره	ی	التكاثر	را	قرائت	می	كند	كه	از	آن	به	
عنوان	»مراسم	الهاک«	ياد	می	شود.	سپس	غذايی	را	به	عنوان	خيرات	جهت	شادی	روح	

متوفی	از	منزل	خارج	می	كنند	و	به	فردی	مستحق	يا	خادم	مسجد	می	رسانند.
در	مجالس	عزاداری،	مراس��م	روز	سوم	ارجحيت	دارد.	حضور	كسانی	كه	در	روز	اول	يا	
تش��ييع	جنازه	ی	ميت	ش��ركت	كرده	بودند،	در	سومين	روز	ختم	حتمی	است.	در	تاريخ	
بيهقی	نيز	س��ه	روز	اول	عزا	مهم	ش��مرده	شده	است:	»سه	روز	تعزيتی	ملكانه	به	رسم	
داشته	آمد	چنان	كه	همگان	بپسنديدند«	)بيهقی،	1383:	52(.	در	مراسم	تعزيت	خليفه	
هم	آمده	است:	»و	بازارها	در	ببستند	و	مردم	و	اصناف	رعيت	فوج	فوج	می	آمدند	و	سه	

روز	برين	جمله	بود«	)بيهقی،	1383:	293(.
در	ش��اهنامه	ی	فردوس�ی	بر	اساس	اعتقاد	قدما،	چهل	روز	اول	عزا،	به	ويژه	

هفته	ی	اول	آن	مهم	تلقی	شده	است11.

از مسائل مطرح در خصوص ازدواج در تاریخ بیهقی، اغلب تأثیر 
فوق العاده ی اوضاع سیاسی بر ازدواج دختران امرا و حکام است در 
این ازدواج ها جنبه ی سیاسی قضیه بیش از نظام اجتماعی آن ملموس 
است. امیر جهت استحکام حکومت خود با حکام همسایه، روابط 
خویشاوندی برقرار می کند؛ دختر یا خواهری از آِن خود را به عقد 
طرف مقابل درمی آورد و دختر یا خواهر او را به همسری می گیرد

سوروسوگدرتاریخبيهقیومقایسهیآنباافغانستانامروزی
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	د:	امانت	گذاشتن	در	قبر	
خاک	س��پاری	اموات	در	بين	مس��لمانان	ش��بيه	هم	اس��ت	مگر	در	پاره	ای	جزئيات	كه	
تفاوت	هايی	وجود	دارد.	مثال	در	اغلب	نقاط	افغانستان	حضور	زنان	در	هنگام	خاک	سپاری	
ناپسند	شمرده	می	شود	و	اين	كار	را	امری	مردانه	می	دانند.	بنابراين	بعد	از	شست		و	شوی	
مرده،	زنان	به	خانه	ی	متوفی	می	روند	و	عمل	دفن	را	مردان	بر	عهده	می	گيرند.	گرچه	در	
تاريخ	بيهقی	هم	از	حضور	زنان	در	مراسم	خاک	سپاری	يادی	نشده،	اما	اين	موضوع،	دليل	

قاطعی	برای	عدم	حضور	زنان	در	مراسم	تدفين	نيست.
از	نمونه	های	خاک	سپاری	اموات،	قراردادن	او	به	صورت	امانت	در	خاک	است12.	بيهقی	از	
مرگ	بونصر	مشکان	در	هرات	و	امانت	گذاشتن	او	در	قبر	چنين	ياد	می	كند:	»رباطی	بود	
نزديک	آن	دو	گور	كه	بونصر	آن	را	گفته	بود	كه	كاشكی	سوم	ايشان	شدی،	وی	را	در	آن	
رباط	گور	كردند	و	روزی	بيست	بماند	پس	به	غزنين	آوردند	و	در	رباطی	كه	به	لشكری	

ساخته	بود	در	باغش	دفن	كردند«	)بيهقی،	1383:	564(.
ه:	خيرات	برای	اموات	

از	جمله	رس��وم	رايج	در	اغلب	فرهنگ	ها،	دادن	خيرات	برای	اموات	اس��ت	كه	در	دين	
اسالم	تأكيد	زيادی	بر	آن	شده	است.	در	فرهنگ	عامه	ی	خراسان	نيز	به	وفور	اين	مسأله	
آمده	اس��ت،	باالخص	چهل	روز	اول،	شب	های	جمعه،	شب	برات،	و	يک	شب	قبل	از	
اعياد	كه	»ش��ب	اموات«	ناميده	می	شود،	حضور	در	قبرس��تان	از	بهترين	مواقع	دادن	
خيرات	محس��وب	می		ش��ود.	»و	نماز	ديگر	بار	نداد	و	ديگر	روز	هم	بار	نداد	و	برنشست	
و	بر	جانب	سپس��ت	زار	به	باغ	فيروزی	رفت	و	تربت	پدر	را	رضی	اهلل	عنه	زيارت	كرد	و	
بگريست	و	آن	قوم	را	كه	بر	سر	تربت	بودند	بيست	هزار	درم	فرمود«	)بيهقی،	1383:	
263(.	و	در	ديدار	از	مقبره	ی	امير	سبکتگين	می	نويسد:	»به	افغان	شال	درآمد	و	به	تربت	
امير	عادل،	سبکتگين	رضی	اهلل	عنه	فرود	آمد	و	زيارت	كرد	و	مردم	تربت	را	ده	هزار	درم	

فرمود«	)بيهقی،	1383:	264(.
از	ديگر	مواردی	كه	در	مراسم	عزاداری	بدان	ها	توجه	می	شود	و	در	تاريخ	بيهقی	به	آن	ها	
اشاره	شده،	می	توان	از	تجليل	از	اموات	توسط	دوستان،	آشنايان	و...،	عرض	تسليت	به	
صورت	غيرحضوری،	صبر	در	عزا	و	وصيت	كردن	نام	برد.	بيهقی	در	چندين	مورد	از	مرگ	
افراد	چه	زيردستان	و	چه	بزرگان	ياد	كرده	است.	در	پاره	ای	از	مواقع،	بر	خفت	دنيا	و	عروج	

به	آخرت	صحه	می	گذارد	و	نيكی	در	دنيا	را	ذخيره	و	ره	توشه	آخرت	می	داند.
از	انواع	مرگ	كه	در	تاريخ	بيهقی	ذكر	ش��ده	می	توان	به	اين	موارد	اشاره	كرد:	مرگ	در	
حالت	معمولی،	مرگ	در	بستر	بيماری،	مرگ	مشكوک	به	قتل،	مرگ	در	زندان،	مرگ	
در	س��فر،	مرگ	بر	باالی	دار،	مرگ	در	جنگ،	مرگ	بر	اثر	معالجه	ی	نادرس��ت	و	مرگ	

افراد	جوان.

نتيجه
دقت	در	تاريخ	گذش��تگان	و	بررسی	آداب	و	س��نن	آنان	و	تطابق	آن	با	روزگار	
فعلی	بيانگر	آن	است	كه	روال	تأثيرپذيری	از	تحوالت	تاريخی	در	فرهنگ	عامه	
معموال	كند	اس��ت	و	آن	چه	در	عرف	مطرح	می	ش��ود،	نسل	به	نسل	جای	خود	
را	حفظ	می	كند	چنان	كه	با	وجود	س��پری	ش��دن	هزار	سال	از	دوران	غزنويان،	
آداب	زمان	آن	ها	هنوز	در	حيطه	ی	خراس��ان	بزرگ،	مخصوصا	افغانستان	مورد	
اس��تفاده	قرار	می	گيرد	و	سياس��ت	حكام	منطقه،	تنها	مقدار	اندكی	از	اين	آداب	
و	س��نن	را	در	برخی	از	مناطق	متحول	كرده	اس��ت.	بنابراين	مردم	اين	مرز	و	
بوم	اغلب	مردمی	سنتی	هستند	كه	پايبندی	به	آداب	و	سنن	گذشتگان	خود	را	
حفظ	كرده	اند.	ايش��ان	تابع	فرهنگی	هس��تند	كه	از	هزاران	سال	پيش،	بدان	ها	

به	ارث	رسيده	است.
ش��ايد	بتوان	گفت	پيشينه	ی	تاريخی،	فرهنگ	مش��ترک	و	عنعنات	رايج	در	بين	مردم	
خراسان	بزرگ	موجب	شده	مردم	كشورهای	افغانستان،	ايران	و	تاجيكستان	نسبت	به	

هم	احساس	نزديكی	بيش	تری	داشته	باشند.	

منابع	و	مآخذ
ابدالی،	س��يد	محمدعارف	)1366(.	»ضرب	المثل	های	رايج	و	محلی	افغانس��تان«.	پايان	نامه	ی	كارشناسی	

دانشكده	ی	زبان	و	ادبيات	فارسی،	دانشگاه	فردوسی	مشهد.
الفنس��تون،	مونت	اس��توارت	)1379(.	افغانان.	ترجمه	ی	محمد	آصف	فكرت.	مش��هد:	بنياد	پژوهش	های	

اسالمی،	چاپ	دوم.
بيهقی،	ابوالفضل	محمد	بن	حسين	)1383(.	تاريخ	بيهقی.	تصحيح	دكتر	علی	اكبر	فياض.	به	اهتمام	دكتر	

محمد	جعفر	ياحقی.	مشهد:	دانشگاه	فردوسی،	چاپ	چهارم.
حق	پرست،	ليال	)1385(.	»آيين	تدفين	و	سوگواری	در	شاهنامه	و	اوستا«.	خالصه	ی	مقاالت	انجمن	ترويج	

زبان	و	ادب	فارسی.	دانشگاه	اصفهان.	
شكورزاده،	ابراهيم	)1363(.	عقايد	و	رسوم	مردم	خراسان.	تهران:	انتشارات	سروش،	چاپ	دوم.

فالح	رس��تگار،	گيتی	)1350(.	»آداب	و	رس��وم	و	تش��ريفات	دربار	غزنه	از	خالل	تاريخ	بيهقی«.	يادنامه	ی	
ابوالفضل	بيهقی.	مشهدک	نشر	دانشگاه.

پی	نوشت
1-	در	زبان	رايج	افغانستان	به	معنای	آداب	و	رسوم.

2	-	)بيهقی،	1383:	651	-	639(.

3	-	)بيهقی،	1383:	497	-	495(.
4	-	در	افغانستان	به	عروس	كشان،	شارگشت	يا	شهرگشت	می	گويند.

5	-	ر.ج:	شكورزاده،	1363.
6	-	»آدينه	دهم	جمادی	االولی	امير	فرمود	تا	پس��ر	وزير،	عبدالجبار،	را	خلعت	پوشانيدند	و	در	حال	فرمود	
كه	مال	ضمان	از	باکاليجار	والی	گرگان	ببايد	خواست	و	دختر	او	را	كه	عقِد	نكاح	كرده	بوده	است«	)بيهقی،	

.)356	:1383
7	-	سينی	های	بزرگ	را	مجمع	گويند.

8	-	عوام	به	سيالی	»قرض	ناطلب«	نيز	می	گويند	زيرا	كسی	كه	سيالی	را	دريافت	می	كند،	خود	را	موظف	
می	داند	در	مراسمی	كه	سيالی	دهنده	می	گيرد،	سيالی	خود	را	ادا	كند.

9	-	معموال	خلعتی	مردان	شامل	دستمال	ابريشمی،	پيراهن	و	يا	پارچه	ی	لباسی	است	و	برای	زنان	نيز	پارچه	ی	
لباسی	يا	روسری	و	امثال	آن	داده	می	شود.

10	-	»رنگ	جامه	عزا	در	ش�اهنامه	س��ياه	اس��ت	)در	مرگ	ايرج	و	در	س��وگ	س�ياوش	و	اسفنديار(«	
)حق	پرست،	1385:	ص	5(.

11	-	»منوچهر	يک	هفته	به	سوگواري	نياي	خويش	مي	پردازد:
منوچهر	يک	هفته	با	درد	بود	

دو	چشمش	پر	آب	و	رخش	زرد	بود
تهمتن	با	تمام	شتابي	كه	براي	خون	خواهي	سياوش	از	تورانيان	داشت،	باز	هم	يک	هفته	به	سوگ	او	نشست	

و	دست	به	جنگ	نبرد.
چو	يک	هفته	با	سوگ	بود	و	دژم	

به	هشتم	برآمد	ز	شيپور	دم
يزدگرد،	پسر	بهرام	گور	و	بهرام،	پسر	اورمزد	چهل	روز	به	سوگ	پدر	مي	نشينند:

يزدگرد:	چهل	روز	سوگ	پدر	داشت؛	شاه	بپوشيد	لشكر	كبود	و	سياه
بهرام:	چهل	روز	شد	سوگوار	و	نژند	

پر	از	گرد	و	بيكار	تخت	بلند«	)حق	پرست،	1385:	ص	8(.
12	-	هرگاه	فردي	محل	خاصي	را	جهت	دفن	خود	انتخاب	كند	و	يا	اقوام	او	محلي	دور	از	محل	وفاتش	را	
براي	تدفين	آماده	كنند،	فرد	متوفي	را	به	طور	امانت	در	خاک	قرار	مي	دهند	تا	در	فرصت	مناسب،	به	محل	

اصلي	تدفين	انتقال	يابد.


