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Abstract:
Purpose: To study social, economic, and cultural life of the people of the region though 
the contents of marriage certificates.
Method and Research Design: Data was collected and analyzed from marriage 
certificates held at the Central Archives of Astan Quds Razavi. Marriage certificates 
were divided into three groups: Mohammad Shah and early Naser Al-Din Shah years 
(circa. 1838-1855), Naser Al-Din Shah years (circa. 1856-1890), and later years of the 
Qajarid era (circa. 1890-1925).
Findings and Conclusion: Early marriage certificates are written in plain language. 
Items included in the certificates as mahriyyeh shows that the overall economic 
condition of people was not poor. Certificates of the second period are written in a 
more pedantic style, but show some economic improvements. It seems that marriage 
with people from out of the region had become more common than before. In the 
certificates of the of last period, mention of imported items indicates the expansion of 
trade with western countries as well as further improvement in economic condition of 
people. 
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چڪیده:

تجزیه وتحلیل محتوای نکاح نامه های منطقۀ بیمرغِ 
گناباد در عرص قاجار
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هدف: هدف از پژوهش حارض، تجزیه وتحلیل اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم بیمرِغ 

گناباد با تکیه بر نکاح نامه هاست. بررسی این نکاح نامه ها می تواند در بازمنایی دغدغه های فکری و 

رویکردهای اجتامعی و اقتصادی مردم این منطقه تأثیرگذار باشد.

روش/ رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهش حارض کیفی است. داده ها و شاخص های تحقیق بر پایۀ اسناد 

آرشیوی و منابع کتابخانه ای و براساس منونه گیری هدفمند گردآوری شده است؛ البته از روش تاریخی نیز 

برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شده است.

یافته ها و نتيجه گريی: نکاح نامه های بررسی شده حاوی داده های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتامعی از 

تاریخ یکصدسالۀ منطقه بیمرغ گناباد هستند.

ویژگی مهم پژوهشی این اسناد پوشش دورۀ زمانی یک صدساله است. نکاح نامه های حارض، مستقیم با 

نحوۀ زندگی مردم در این دورۀ تاریخی مرتبط است، درنتیجه اطالعاتی فرهنگی، اقتصادی، و اجتامعی 

از زندگی مردم این منطقه منایان می سازد.

ڪلیدواژه ها: 
اسناد رشعی؛ بیمرغ؛ قاجار؛ نکاح نامه.
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مقدمه
در پژوهش حاضر اسناد شرعی نکاح نامه هاِی دورۀ قاجار از منطقۀ بیمرِغ1 گناباد با استفاده 
از آرشیو اسناد کتابخانۀ آستان قدس رضوی بررسی شد. با تحلیل محتوای این اسناد، 
اّطالعات ارزشمند تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، محلی و... این منطقه استخراج شد. اسناد 
حاضر آیینۀ تمام نمایی از زندگی مردم آن دوره ازجمله سنت های اجتماعی، مناسبات 
اقتصادی و فرهنگی است. هدف از این پژوهش، پرداختن به جنبه هایی از زندگی اجتماعی 
و مذهبی مردم است که به دلیل کمبود و نقصان منابع تاریخی عصر قاجار به آن توجه 
نشده است؛ بنابراین پژوهش حاضر می تواند در شّفاف سازی برخی از زوایای مجهول تاریخ 
آن منطقه تأثیرگذار باشد. دربارۀ نکاح نامه ها، پژوهش های اندکی انجام شده است؛ تنها چند 
مقاله دراین باره تحت موضوع کلی »سندهای ازدواج در عصر قاجار« نگارش شده است. 
برای نمونه علی منتظمی سال 1384 مقاله ای با عنوان »سیری در قباله های ازدواج دورۀ 
قاجار« در فصلنامۀ پیام بهارستان، شمارۀ 51، اسداهلل عبدلی آشتیانی و محمدعلی نورائی 
آشتیانی سال 1389 مقاله ای با عنوان »عقدنامه هایی از روزگار ناصرالدین شاه قاجار...« در 
فصلنامۀ پیام بهارستان، شمارۀ 7، و بهمن بیانی سال 1388 مقاله ای با عنوان »نگاهی به 
یک قبالۀ ازدواج نفیس دورۀ فتحعلی شاه قاجار« در فصلنامۀ پیام بهارستان، شمارۀ 4 منتشر 
کرده اند. البته مقاالت مورداشاره تنها ارتباط موضوعی با پژوهش حاضر دارند. عالوه بر 
مقاله های مذکور، زهرا علی زادۀ بیرجندی، ابوالفضل عسکری فر، سیده کلثوم کاظمی و 
محمدرضا سروش در سال 1385 کتابی با عنوان نگرشی بر مهرنامه های عصر قاجار در 
بیرجند نگارش کرده اند و به شیوۀ توصیفی به موضوع ازدواج و سایر مراسم مرتبط با آن 
پرداخته اند. مقاله ها و کتاب مذکور نکاتی مهم از ویژگی های نکاح نامه های عصر قاجار را 

ارائه می دهند.
بیش از پنجاه نکاح نامه از منطقۀ بیمرغ گناباد در آستان قدس رضوی موجود است؛ 

ولی تاکنون پژوهشی دربارۀ این اسناد انجام نشده است.
نکاح نامه های دورۀ قاجار در زمرۀ اسناد حقوقی به شمار می روند و ازنظر مذهبی، 
اقتصادی، و اجتماعی اهمیتی ویژه دارند. اسناد بررسی شده در این مقاله حاوی داده های 
مهمی از جامعۀ بیمرغ در دورۀ قاجارند. باتوجه به مطالب پیش گفته پرسش اصلی پژوهش 

حاضر را این گونه می توان مطرح کرد:
اسناد نکاح نامه های منطقۀ بیمرغ گناباد از چه ارزشی برخوردارند؟

یا این که؛ نکاح نامه های بیمرغ گناباد حاوی چه نوع داده های فرهنگی، اجتماعی و 
تاریخی ای از دورۀ قاجار هستند؟

بـه  نویسنـــدگان  را  »بیمـــرغ«  واژۀ   .1

صورت های گوناگون ثبت کرده اند. این واژه 

در بعضی از کتــــاب ها »بیمورقـــو« و در 

برخــی دیگر بی مرغ و بیمرغ آمده است 

که هرکدام معنایی متفاوت دارد. روستای 

گناباد  پس کلوت  دهستان  مرکز  بیمرغ 

شهرستان  مرکز  کیلومرتی  در 28  و  است 

پیشینه ای  روستا  این  شده است.  واقع 

بیش از 2000 سال دارد. »بویمرغ از دیگر 

کیلومرت  دوازده  که  است  گناباد  قریه های 

تا شوراب فاصله دارد و بیش تر آب اراضی 

آن وقف آستانۀ مقدس رضوی است و به 

یکی  که  می شود  منقسم  سهم  چهارده 

ِملکی و بقیه وقف است« )مجتبوی، 1374، 

ص190(. سایکس در سفرنامۀ خود از بیمرغ 

یاد می کند و می نویسد: »پس از طی چند 

ریگستان به بیمرغ رسیدیم که آن نقطه و 

جنگل و اکرث دهات دیگر این ناحیه وقف 

آستان قدس مشهد است. خط سیر ما اینک 

تقریباً به سمت مغرب ادامه داشته و بعداز 

قطع چند دره و ماهوری که مستور از ریگ 

بود، منظرۀ بدیع زیبای جلگۀ گناباد و اولین 

قریه در 16 مایلی بیمرغ پدیدار شد و طولی 

نکشید که به بیدخت رسیدیم« )سایکس، 

1363، ج1، ص37(.

عباس پناهی 
     فتانه پاسبان حضرتی
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با توجه پرسش های مطرح شده، این فرضیه را می توان مطرح کرد که نکاح نامه های 
مذکور چون در عصر قاجار تنظیم شده اند، بازگوکنندۀ بافت فکری، فرهنگی، شیوه های 

تولید و اوضاع اجتماعی و اقتصادی بیمرغ گناباد در آن دوره اند.
 بنا بر این فرضیه و باتوجه به این که گزارش های تاریخی و آرشیوی اندکی از بخش ها 
و مناطق کوچک در دست است، اسناد حاضر می توانند سندی روشن از زندگی اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی مردم این پهنه باشند.
تعداد نکاح نامه های بررسی شده از منطقۀ بیمرغ گناباد 56 برگ است ولی به دلیل 
مشابهت های محتوایی درنهایت 13 نکاح نامه بررسی شده اند. هدف از استنساخ این اسناد، 
تحلیل محتوایی داده های مردم شناختی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی موجود 
در این نکاح نامه ها است که درواقع آینه ای تمام نما از زندگی مردم این منطقه در عصر 
قاجار است. این اسناد هرچند ارزش حقوقی خود را ازدست داده اند، ولی به دلیل نمایاندن 
تحوالت فکری و اجتماعی دوران پیشین اهمیت تاریخی فراوانی دارند )منتظمی، 1384، 

ص76(.

اهمیت نکاح نامه های بیمرغ
بیُمرغ یکی از مناطق دوردست گناباد است، ازاین رو در منابع تاریخی و جغرافیایی عصر 
قاجار نمی توان اطالعات تاریخی و اجتماعی زیادی از آن به دست آورد. بر این مبنا اسناد 
آرشیوی ازجمله نکاح نامه ها، اهمیتی فراوان در بررسی تحوالت این منطقه دارند. این 
نکاح نامه ها به دلیل آن که اسنادی رسمی از پیوندهای خانوادگی هستند، دربردارندۀ داده های 

مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم این سامان اند.
امروزه اسناد تاریخی یکی از منابع مهم در پژوهش های تاریخی و مردم شناسی اند. 
با بررسی و تحلیل جامعه شناختی و مردم شناختی این اسناد می توان پاسخ بخش بزرگی 
از پرسش ها و فرضیات ازجمله ثبات یا عدم ثبات رفتارهای اجتماعی و اقتصادی دورۀ 
موردبحث را به دست آورد. نکاح نامه های بررسی شده مربوط به یک دورۀ نودساله از 
عصر قاجار در منطقۀ بیمرغ گناباد است و ازنظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد. 
اسناد نکاح نامه درواقع توافقی است بین زوج و زوجه برای رسمی کردن و حقوقی کردن 
ازدواج که در حدود 15 تا 20 سطر خالصه و به دوراز لّفاظی و با رعایت حقوق طرفین، 
دست نویس شده است و ازلحاظ شکل ظاهری و محتوا قابل تأمل و بررسی است. این 
نکاح نامه ها، گزارش هایی جالب از اوضاع اقتصادی مردم منطقۀ بیمرغ گناباد ارائه می دهند 
)حجازی، 1392، ص184(. از شیوه های قومی و فرهنگی ازدواج در منطقۀ بیمرغ گزارشی 

تجزیه وتحلیل محتوای
 نکاح نامه های منطقۀ بیمرغِ ...



38
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  110

در سفرنامه ها نیامده است، ولی باتوجه به گزارش های سیاحان مبنی بر عدم تغییر مراسم 
و سنت های ازدواج در ایران عصر قاجار، به نظر نمی رسد در این منطقه نیز در این دوره 

تغییراتی چشم گیر در این سنت روی داده باشد.

ارزش اطاعاتی نکاح نامه های بیمرغ
موّرخ در پژوهش های تاریخی با استفاده از اسناد، تاریخ را بازسازی می کند. جهانگیر 
قائم مقامی دربارۀ اهمیت اسناد در تحلیل های تاریخی و اجتماعی می نویسد: »اوراق و 
اسنادی که دربارۀ امور زندگی و تحکیم روابط میان مردم و اجتماع به وجود آمده، حاکی 
از روابط مالی و اقتصادی و حقوقی مردم با یکدیگر است و خود به دو گروه اسناد مالی، 
و اسناد حقوقی و قضائی قابل تقسیم است. اسناد حقوقی و قضایی دسته ای از اسناد است 
که عالمان دینی در دورۀ قاجار با هدف شرعی کردن بیع، قرارداد و معامله، ازدواج یا طالق 
می نوشتند؛ مانند وصیت نامه ها، گواهی های فوت و تولد، وکالت نامه ها، قبالجات نکاح 
و طالق، ضمانت نامه ها، و استشهادنامه ها؛ به این اسناد در دورۀ قاجار »اوراق صریحه« 

گفته اند« )قائم مقامی، 1350، صص 43-42(.
آستان قدس رضوی  اسناد  و  آرشیو  مرکز  در  پژوهش  این  در  بررسی شده  اسناد 
)ساکماق( نگه داری می شود و شامل 56 برگ سند شرعی ازدواج و طالق است که به دو 
دسته تقسیم بندی می شود. دستۀ اول شامل نکاح نامه هایی از سال 1253ق تا سال 1344ق 
است و دستۀ دوم 4 عدد طالق نامه است؛ طالق نامه ها در پژوهش حاضر بررسی نشده اند.
مطالب عمدۀ عقد نکاح شامل تحمیدیه، نام زوجین، نام و نشان پدر همراه با القاب 
و عناوین و سپس موارد ِصداق از مهم ترین بخش های این اسناد است. تاریخ عقد نکاح، 
آوردن نام شواهد و مهر و امضای آن ها، و اختتامیه )آرزوی خوشبختی برای زوجین( از 
بخش های دیگر این اسناد است. در بعضی موارد نکاح نامه ها شامل برگۀ ضمیمه و شرایط 

ضمن عقد نیز هستند.
شناخته شدۀ  شیوۀ  شش  قالب  در  بررسی شده،  اسناد  این  از  هیچ یک  متأسفانه 
خوش نویسی1 نگاشته نشده اند؛ ولی باتوجه به استفاده از خط خوش در نگارش نکاح نامه ها 
و شباهت شیوۀ نگارش کاتبان، شاید بتوان این شیوۀ نگارش را خط تعلیق دیوانی نامید؛ 

عالوه براین، در متن اسناد غلط های امالیی فراوانی هم به چشم می خورد.

شکل ظاهری و محتوای اسناد نکاح نامه
زمرۀ  در  و  ازدواج  به  رسمیت بخشیدن  برای  است  پیمان نامه ای  عقدنامه،  یا  نکاح نامه 

از  که  ِسّته  اقام  یا  1. خط های شش گانه 

آن ها به عنوان خطوط اصول هم نام برده 

می شود، شش خط اصلی در خوش نویسی 

کشورهای  متامی  در  که  هستند  اسامی 

اسامی ازجمله ایران رواج داشته اند و هنوز 

هم اغلب آن ها مورداستفاده خوش نویسان 

و  قواعد  خطوط  این  از  هریک  هستند. 

را  خطوط  این  ابداع  دارند.  معینی  نظم 

داده اند. خطوط  نسبت  وزیر  ابن مقلۀ  به 

ق، ریحان، ُثلث،  شش گانه عبارت اند از: ُمَحقَّ

نسخ، رِقاع، توقیع. وجه متایز این شش خط با 

یکدیگر، در شکل حروف و کلامت و نسبت 

سطح و دور )حرکت های مستقیم یا منحنی( 

خطوط  این  هم چنین  است.  یکدیگر  با 

خوش نویسی  اصلی  قواعد  جزئیات  در 

-معروف به اصول دوازده گانۀ خوش نویسی- 

تفاوت هایی دارند.

عباس پناهی 
     فتانه پاسبان حضرتی
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اسناد حقوقی محسوب می شود. عقدنامه ها ازحیث ظاهر و محتوا متنوع اند. عقدنامه های 
بررسی شده در این پژوهش ازنظر ترکیب بندی، خط و ابعاد تفاوت هایی اندک باهم دارند. 
متن عقدنامه ها از بخش های مختلف تشکیل شده است که به طور کلی شامل: نام خداوند، 
تحمیدیه، پیش نوشتار و معرفی زوجین، اقالم مهریه، دعای خاتمه، تاریخ و مهر و امضاء 

است.
ِصداق نامه سندی شرعی است که حاوی ارکان ازدواج است. این سند با عناوین 
دیگری مانند قباله، نکاحیه، قبالۀ مناکحه، نکاح نامه، عقدنامه، عقدنامچه، عقدنامۀ ازدواج، 
مهرنامه، سند ازدواج، قباله، قبالۀ زناشویی نیز نامیده می شود. عقدنامه ها ازنظر تاریخی 
دربردارندۀ میزان ارزش پول ملی، نام پادشاهان، میزان مهریه و میزان اعتبار اجتماعی بانوان 
در آن دوره اند. نام محله ها، کوچه ها، اصطالحات محلی و نیز نام امالکی مانند خانه، باغ یا 
مِلک مزروعی و حدود جغرافیایی آن از نکات دیگری است که در عقدنامه ها به آن ها اشاره 
می شود. در کنار عقدنامه ها، نامۀ شاهدان با مهر و نمونۀ دستخط شان هم دیده می شود 

)عبدلی آشتیانی و نورائی آشتیانی، 1389، س2، ش7، ص84(.

مهریه )ِصداق(
باتوجه به مهرنامچه های دورۀ قاجار، مالحظه می شود که مهریه به عنوان سنتی اجتماعی در 
پاسخ به نیاز فطری زن به حمایت های اجتماعی و اقتصادی نقشی مهم در تعدیل روابط میان 
زن و مرد ایفا می کرده است. کاالهای اشاره شده در نکاح نامه اغلب وسایل ضروری زندگی، 
طال و نقره جات، آب و زمین مزروعی و گاهی یک یا چند دانگ از خانه را شامل می شود. 
این ملزومات در زمان خود ارزش مادی داشته و می توانسته است به عنوان وثیقه ای دربرابر حق 
طالق مرد استفاده شود تا عالوه بر ناپسندبودن طالق در آن دوره، مانعی اقتصادی نیز در برابر 
ارادۀ مردان برای طالق وجود داشته باشد؛ هم چنین زن درصورت طالق می توانسته است با 

این حمایت مالی مدت زمانی مشکالت ناشی از طالق را جبران کند.
اصلی ترین بخش نکاح نامه های بررسی شده، »ِصداق« است که معموالً اقالم آن بین پنج 
تا یازده عدد است و در بین اسناد حاضر فقط در یک سند، اقالم آن دو عدد یاد شده است 
)ساکماق، 121652/23(. برخی از مهریه های ثبت شده در زمان قاجار در این منطقه شامل: 
طالجات، نقره جات، پول نقد، قطعه زمین، گوسفند، بز، شتر، فرش، مس، رخت خریدنی 
و... است که بعداز ذکر و تعیین قیمت، به ُمهر و امضاِی شاهدان عقد رسیده است. مهریه یا 
صداق به معنای هدیه ای است که داماد هنگام عقد ازدواج پرداخت آن را به عروس تعهد 
می کند. جهیزیه در فرهنگ ازدواج در ایران نشانۀ قدرت اقتصادی زن و سبب تقویت زندگی 

تجزیه وتحلیل محتوای
 نکاح نامه های منطقۀ بیمرغِ ...
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مشترکش در آینده است )مهرآبادی، 1379، ص183(.
»صداق« در بیش تر نکاح نامه های بررسی شده، شامل وجه نقد هم هست. این وجه 
نقد یا تماماً برعهدۀ زوج است و یا بخشی از آن برعهدۀ مادر زوج )والدۀ ناکح( است. در 
بیش تر موارد، واژۀ »نقداً« آمده است که نشانۀ الزام زوج به پرداخت نقدی وجه است. وجه 
نقد ذکرشده در اسناد بررسی شده بین چهار تا صدوهشت تومان خراسانی متغیر است. این 
افزایش مهریه از چهار تا صدوهشت تومان خراسانی )پول رایج عصر( به شکل نامحسوس 

و تدریجی طی دوره ای طوالنی انجام شده است.
صداق در سند شمارۀ 1 )1253ق( هفت تومان در عوض اشیاء ... است و پول نقد 
بر ذمۀ زوج ندارد )ساکماق، 121583/1(. در سند شمارۀ 6 )1276ق: بیست وسه سال 
بعداز سند شمارۀ 1( صداق دوازده تومان خراسانی است )ساکماق، 121600/1(. در سال 
1292ق بیست وپنج تومان خراسانی در مهریه آمده است و نقد بر ذمۀ ناکح چهار تومان 
است )ساکماق، 121615/1( و سال 1302ق )ده سال بعد( صداق چهل تومان خراسانی 
است )ساکماق، 121644/3(. البته دوباره صداق در سال های بعدی با مقدار کمتر هم 

آمده است که نشان دهندۀ تفاوت بنیۀ اقتصادی خانواده هاست.

تجزیه وتحلیل اقام مهریه
ازنظر مقدار مهریه تفاوت زیادی در نکاح نامه های بررسی شده دیده نمی شود؛ ولی براساس 
موقعیت و توانایی اقتصادی خانوادۀ داماد، فرازوفرودهای مالی در نکاح نامه ها دیده می شود. 
در برخی از اسناد عالوه بر اقالم و وجه نقد، یک یا چند دانگ منزل موروثی یا خانه و 

سراچه به عنوان مهریه به عروس تعلق گرفته است.
اقالم جهیزیه و مهریه تقریباً در اغلب نکاح نامه ها شباهت های زیادی باهم دارند و 

فقط در جزئیات و تعداد، تفاوت هایی دیده می شود:
- گوسفنِد ضائِنۀ1 و مِعزیۀ2ِ باِلنِتاج3، بالمناصفه از یک رأس تا بیست رأس مهر قرار 

گرفته است.
- مس از دو من تا ده من متغیر است که معموالً با قید »بوزن جنابد« آمده است. این 

»من« در منطقۀ جنابد )گناباد( مرسوم بوده است.
- یکی دیگر از اقالم مهریه، فرش است که در طول سال های بررسی شده ازلحاظ 
جنس و بافت تغییراتی در آن دیده می شود. برای نمونه در سند شمارۀ 1 )1253ق( 
)ساکماق، 121583/1( »فرش عن پالس و نمد« مهریه قرار گرفته و بیست سال بعد 
)1273ق( در سند شمارۀ 3 )ساکماق، 121596/5( آمده است: »فروش عن گلیم و نمد« 

1.  ضائنۀ: گوسفند ماده که هامن میش است؛ 

خاف ماعزۀ )بز ماده(. ضائن یعنی گوسفند 

نر؛ قوچ؛ ستور پشم دار؛ خاف ماعز )بز نر(

أِْن  ضَّ خاف  بز،  اِ(  )ع  زا[  ]ِم  ِمعزٰی.    .2

)میش(. )منتهی االرب( )از اقرب املوارد(. نوع 

بز و گلۀ بز. )ناظم االطباء(. ِمعزٰیۀ احتامالً بز 

ماده باشد.

3.  نتاج: نسل و بچه. بانتاج: بدون بچه؛ 

یعنی گوسفند و بزی که نزاییده است و بچه 

به دنبال خود ندارد.

عباس پناهی 
     فتانه پاسبان حضرتی
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و در سند شمارۀ 13 )ساکماق، 121606/1( مربوط به سال 1283ق »فرش ده من قالین 
و نمد« آمده است و این جنسیت در سال ها و سندهای مختلف متغیر است. گاه فرش 
براساس )من( واحد وزن سنجیده شده است و گاه براساس مساحت آمده است: »فرش 
یک اطاق« )ساکماق، 121615/1(. می توان گفت که فرش از اقالم ضروری در مهریه بوده 
و در همۀ سندها ذکر شده است؛ به جز سند شمارۀ 46 مربوط به سال 1318ق )ساکماق، 
121652/23( که کمترین اقالم صداق )تنها دو عدد( را دارد شامل: »عوامل فردی سه 

تومان رایج و مس بوزن جنابد سه من سه تومان رایج«.
- شتر یکی دیگر از اقالم صداق است که در چندین سند آمده است. ازآنجاکه منطقۀ 
خشک و وسیع بیمرغ در بخش کویری خراسان واقع شده، محل مناسبی برای نگه داری 
و پرورش شتر بوده است. مزیت های چهارگانۀ شتر شامل پشم، کرک و موی، شیر، و 
گوشت ارزان قیمت است؛ هم چنین پوست این حیوان نیز یکی از مزیت های اقتصادی اش 

محسوب می شود.
از دالیل دیگر قراردادن شتر برای صداق تأثیرپذیرفتن از فرهنگ عربی-اسالمی 
است. مهریه در عربستان پیش از اسالم یکی از شروط اجتناب ناپذیر نکاح بوده است. هنگام 
به دنیاآمدن دختری در قبیله، اقوام و نزدیکان با این جمله به خانوادۀ دختر تبریک می گفتند: 
»هنیا لک1 النافجه«: )نافجه2 بر تو فرخنده باد(. نافجه در لغت به معنای فزونی است و 
هم چنین به شتری هم گفته می شود که هنگام ازدواج ازسوی خانوادۀ داماد به عروس 
پیشکش می شده است و بنابر رسم، این هدیه نیز عالوه بر مقدار مهریه به پدر و اولیای 
دختر تعلق می گرفت. این شتر به گلۀ شتران پدر و قبیلۀ دختر افزوده می شد و خود دختر 
در این مرکب و هم چنین مال پرداخت شده بابت مهریه و هدیه ازدواج سهمی نداشت 

)نیشابوری، 1378، ج2، ص368(.
مفیدبودن شتر یکی از دالیل صداق قراردادن آن بوده است. مثاًل شتر لوک )شتر 
بارکش( یا شتر عروانه3 )ماده شتر شیرده( را صداق قرار می دادند تا برای زن عایدی و 

منفعت داشته باشد.
- طال و نقره جات از دیگر موارد صداق است که با واحد اندازه گیری مثقال می آید 

برای مثال: »طال به مثاقیل شرع 2 مثقال« )ساکماق، 121590/1(.
- میاه یا آب همان آب قنات است که در اسناد بررسی شده نخستین بار در سند شمارۀ 
8 در سال 1279ق )ساکماق، 121603/1( آمده است: »میاه از مزرعۀ سویه، یک طاقه 
مع الملحقات؛ میاه از مزرعۀ نودۀ پشتک، شش فنجان4؛ میاه از مزرعۀ شوراب، شش فنجان«
همان طورکه اشاره شد، میاه با واحد اندازه گیری »فنجان« و یک بار هم با معیار »طاقه«1 

1.  هنیئا لک )جملۀ اسمی دعایی(: گوارا باد 

بر تو؛ نوِش جان؛ گوارای وجود

بدان جهت  گویند  نافجه  را هم  2. دخرت 

که مال پدر را به مهر خود افزون گرداند. 

)منتهی االرب( )آنندراج(. دخرت که صداق او 

بر مال پدر می افزاید. )از معجم منت اللغۀ(. 

در میان تازیان به روزگار جاهلیت معمول 

بود که چون کسی صاحب دخرتی می شد 

به او می گفتند هنیئاً لک النافجۀ، ای املعظم 

و  مال  افزون کنندۀ  ترا  باد  مبارک  مالک؛ 

خواسته. )از منتهی االرب(. یعنی کسی که 

آن  می کند  افزون  و  را  تو  مال  کند  بزرگ 

را زیرا می گیری مهر آن را و بر مال خود 

می افزائی. )ناظم االطباء( )از منتهی االرب( 

)از اقرب املوارد(.

3.  اروانه: نوعی شرت ماده.

در  حقابه  اندازه گیری  واحد  نوعی   .4

کشاورزی.
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در متن یکی از نکاح نامه ها آمده است. آب قنات و مزرعه در اسناد بررسی شده مکرراً 
به عنوان یکی از اقالم اصلی مهریه آمده است؛ این موضوع نشان دهندۀ اهمیت آب در مناطق 

کویری است چون آب عامل تداوم حیات و کشت وکار است.
باتوجه به نظریۀ کارکردگرایی، همۀ پدیده های اجتماعی کارکردها و پیامدهای خاص 
خود را دارند. یکی از کارکردهای اجتماعی مهریه، تضمین اقتصادی برای زن و درنتیجه 
افزایش امنیت ازدواج و جلوگیری از طالق است. با درنظرگرفتن نقش کارکردی مهریه در 
نکاح نامه های بررسی شده این نکته برداشت می شود که مهریه در آن زمان بیش تر بخشی 
از مایحتاج روزمرۀ زندگی و هم چنین ضامن همبستگی خانواده بوده است، ازاین رو اغلب 
شامل ظروف مسی، رختخواب، رخت خریدنی و... بوده است؛ ولی بخشی از آن ازجمله 

دام هایی مانند شتر، و بز و میش عایدی هم داشته است تا به اقتصاد خانواده کمک کند.
یکی از خصوصیات مهریه در این دوره، درنظرگرفتن توان مالی زوج یا خانوادۀ او 
در پرداخت مهریه بوده است. به دلیل وجود پشتوانۀ حقوقی برای مهریه، مرد و خانوادۀ او 

برای پرداخت آن بدون احتمال هرگونه بخشش، متعهد بوده اند.
صداق یا مهریه امروزه بیش تر ارزشی نمادین دارد و باور عمومی به آن به شکل »کی 
داده و کی گرفته؟« نگاه می کند و گاه آن قدر نمادین است که مرد، خود را به پرداخت آن 
متعهد نمی داند و برای پرداخت آن رغبتی نشان نمی دهد. در نکاح نامه های بررسی شده، 
مهریه کاماًل عندالمطالبه و دارای ارزشی مادی و اقتصادی بوده و مرد به پرداخت سریع آن 
متعهد بوده است. یکی از ویژگی کارکردگرایی مهریه ایجاد نوعی بیمۀ اجتماعی و احساس 
امنیت برای زن است. امکان ازدواج مجدد برای زنان دورۀ قاجار پس از طالق یا فوت 
همسر بسیار محدودتر از مردان بوده است؛ براین اساس و باتوجه به نداشتن تمکن مالْی 
وضعیت نامساعدی بعداز جدایی برای زنان ایجاد می شده است. ازاین رو بخشی از صداق 
را دام، آب مزرعه و قنات و ... قرار می داده اند تا پس از جدایی جنبۀ حمایتی و اقتصادی 

برای زنان داشته باشد تا بتوانند به زندگی ادامه دهند.2
براساس نظریۀ مبادله )فایده گرا(، انسان ها همواره به دنبال راه هایی برای رسیدن به هدف 
خود هستند؛ ازاین رو برای سنت ها و آیین های بلندمدتی مانند ازدواج هم، به دنبال ساختن 
نظامی حقوقی و مبادالتی بوده اند؛ بنابراین براساس سنت، شرع، و شأن اجتماعی، شرایطی 
متعادل را برای ثبت ازدواج تعیین و تدوین کرده اند و سال ها براساس تعهد به آن قوانین، 
سنت ازدواج و صداق را اجرا کرده اند و هر دو طرف ازدواج )زوجین و خانواده هایشان( برای 
گرفتن منافع از یکدیگر هزینه هایی را متحمل شده و سود و هزینۀ خود را محاسبه کرده اند. 

تعیین مهریه و مقدار آن را می توان در همین راستا بررسی و تجزیه وتحلیل کرد.

در  هامن طورکه  طاق  طاق:   = طاقه   .1

فرهنگ لغت هم آمده است به معنای تکی 

است در مقابل جفت.

منظور از طاق »تکی« در اینجا نصف یک 

شبانه روز است یعنی 12 ساعت؛ یک شبانه 

ساعته   12 طاق  دو  به  ساعت(   24( روز 

تقسیم می شود که یکی طاق شب و دیگری 

طاق روز است و مجموع این دو تکی )طاق 

را  )جفت(  شبانه روز  روز(  طاق  و  شب 

به وجود می آورد.

2. مهریه در نظام حقوقی اساْم نقدی است 

و باید هنگام عقد پرداخت شود. در صدر 

به عنوان  مرد هرچه  که  بود  معمول  اسام 

مهر متعهد می شد، نقد بپردازد. مهر در آن 

زمان به شکل هدیه ای برای جلب رضایت زن 

و احرتام به خانواده اْو تقدیم می شد. صداق 

قاجار  نکاح نامه های دورۀ  از  بخش مهمی 

است و بیشرت هم عنداملطالبه بوده است. 

بسیار کهن و ریشه دار  از سنت های  یکی 

در روابط خانوادگی این است که مرد هنگام 

می شده است  قائل  مهر  زن  برای  ازدواج 

)مطهری، 1357، صص 223-225(. مهر در 

نکاح نامه های بررسی شده، رکنی برای عقد 

نکاح و یا رشط صحت آن تلقی منی شود؛ 

مهر نه جزئی از عقد است و نه رشطی برای 

عقد، ولی تعهدی مالی در نکاح است. قوانین 

اقتصادی  استقال  زن  به  اسام  اقتصادی 

داده است و مرد حق هیچ گونه بهره برداری 

اقتصادی از زن را ندارد؛ این موضوع در آیۀ 

32 سورۀ نساء آمده است: »للرجال نصیب 

عام اکتسبوا و للنساء نصیب مام اکتسنب« 

»مردان را ازآنچه کسب می کنند و به دست 

می آورند بهره ای است و زنان را ازآنچه کسب 

می کنند و به دست می آورند بهره ای است.« 

این آیه هامن طورکه مردان را در نتایج کار و 

فعالیتشان ذی حق دانسته زنان را نیز درنتیجۀ 

کار و فعالیتشان ذی حق دانسته است.

عباس پناهی 
     فتانه پاسبان حضرتی
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سال )ھ.ق(وجه نقدقیمت صداق

71253 تومان خراسانی

11265 تومان وجه نقد

21273 تومان نقد

151274 تومان نقد

31275 تومان

31276 توماندوازده تومان

31278 تومان

41279 تومان

11279 تومان

81280 تومان

41282 تومان

81284 تومان و نیم

11285 تومان

31288 تومان

41289 تومان

101290 تومان

51291 تومان

41292 تومان25 تومان

101294 تومانسی تومان خراسانی

301295 تومان

301295 تومان

301296 تومان

71297 تومان

   

جدول 1
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51298 تومان

1300ذکر نشده

31303 تومان

171304 تومان4 تومان

51306 تومان15 تومان

41308 تومان

21311 تومان41 تومان

51312 تومان45 تومان

51313 تومان25 تومان خراسانی

51314 تومان42 تومان

321315 تومان

41316 تومان40 تومان خراسانی

11317 تومان90 تومان رایج خزانۀ جدیدالرضب مظفرالدین شاهی

101318 تومان

121319 تومان35 تومان

61320 تومان30 تومان خراسانی

311326 تومان خراسانی

201328 تومان خراسانی

601332 تومان خراسانی

851336 تومان خراسانی

721339 تومان خراسانی

21342 تومان30 تومان خراسانی

1081344 تومان خراسانی

سال )ھ.ق(وجه نقدقیمت صداق
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ویژگی های گویشی و نوشتاری واژه ها در نکاح نامه ها
یکی از ویژگی های نکاح نامه های بررسی شده، اصطالحات و واژگان محلی به کاررفته در 
آن هاست که امروزه می توان از آن به عنوان بخشی از گنجینۀ گویش منطقۀ بیمرغ گناباد 

یاد کرد.
ازنظر زبان شناسی، واژگان به کاررفته در نکاح نامه ها نشان می دهد که در آن دوره 
هنوز گویش این منطقه با فارسی کهن زیاد فاصله نگرفته بوده است. فارسی دری یکی 
از زیرشاخه های زبان های هندواروپایی است که به مرورزمان تحِت تأثیرِ سلطۀ اعراب، 
بسیاری از واژه ها و نام های عربی به آن وارد شده است؛ بااین حال، نفوذ واژگان عربی در 
ادبیات محاوره ای کمتر دیده می شود، ولی در اسناد نوشتاری بعضاً برای نشان دادن نوعی 
ادب و احترام به دین و تظاهر به آن، و خودنمایی کاتبان و مالیان در تسلط بر اطالعات 

شرعی و هم چنین به رخ کشیدن سطح سواد بیش تر از الفاظ عربی استفاده شده است.
در کنار اهمیت زبان نوشتاری به کاررفته در نکاح نامه های حاضر، نقاط ضعفی نیز در 

نگارش این اسناد وجود دارد:
1. استفادۀ فراوان از واژه های عربی )القاب، عناوین و نام های عربی( همانند: ناکح، 

منکوح، منکوحین، مزرعه، خلف، بنت، ولد و... ؛
2. وجود اشتباهات امالیی متعدد، نظیر خوانه به جای خانه و واژۀ طالغ به جای طالق.

3. سرهم نوشتن کلمات، مانند: بوزن، یکتومان، بصداق؛
4. آوردن زنجیره ای از صفات برای زوجه مانند: »ُحّرۀ1 عاقلۀ بالغۀ باکرۀ رشیده«؛

« در باالی آن، مانند: بدراباد، اب، طالاالت،  5. نوشتن حرف »آ« بدون عالمت »
نقره االت؛

6.استفاده نکردن از عالئم سجاوندی همانند ویرگول، نقطه و خط فاصله و... .

عناوین و صفات
بعضی از عناوین و صفات به کاررفته در اسناد بررسی شده واژگان و اصطالحاتی است 
که بیش تر در آن دوره برای اعضای خانواده به کار می رفته و جزء ادبیات عصر قاجار 
بوده است. برخی از این عناوین عبارت اند از: ولد، خلف، و ساالر برای مردان و بنت، و 
صبیه برای زنان. بیش تر این عناوین ریشۀ عربی دارند و در گذشته کاربرد بیش تری در زبان 
فارسی داشته اند. هم چنین صفاتی هم چون عاقل و بالغ برای مردان و ُحّره و عاقله و بالغه 
و باکره و عفیفه و رشیده برای بانوان به کار رفته اند. صفات بانوان به ویژه نشانگر موقعیت 
اجتماعی و مادی و معنوی آن هاست و ذکر آن ها در سند نوعی رسمیت بخشیدن به آن 

1.  ُحرّه /horre/: زن آزاده؛ عنوانی برای زنان و 

دخرتان پادشاهان؛ زن بزرگ و رشیف.

تجزیه وتحلیل محتوای
 نکاح نامه های منطقۀ بیمرغِ ...
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صفت است. باکره )دوشیزه؛ عذراء( به معنای دختری است که هنوز ازدواج نکرده است. 
ازلحاظ شرع اسالم بکارت دختر اهمیت ویژه ای دارد و ذکر این صفت )باکره( در سند 
نکاح نامه مهر تأییدی است بر باکره بودن )شوهرنکردن( دختر منکوحه. برخی از القاب هم 

مانند رشیده، ُحّره، و عفیفه مطابق رسم و برای حفظ شئونات به کار می رفته است.

نسبت های خانوادگی و خویشاوندی
فرد در جوامع سنتی همیشه در دایرۀ خانواده، داخل محوطۀ خویشاوندان و در شبکۀ 
پیچیده قبیله قرار دارد و به منزلۀ حلقۀ زنجیری است که جدا از تبار و خانواده اش نیست. 
عروس و داماد در ازدواج )مهم ترین تصمیم زندگی( –البته تا این اواخر- اکثراً مطیع 
تصمیمات خانواده بوده اند و هویت فرد در مجموعۀ خانواده تظاهر می کرده است و درواقع 
در ازدواج دو فرد، دو خانواده بوده اند که با یکدیگر وصلت می کرده اند )روح االمینی، 

1391، ص163(.
نظام خویشاوندی در مطالعات مردم شناسی اهمیت دارد. این نظام عبارت است از 
مجموعۀ هماهنگ و متعارف زندگی اجتماعی عده ای از افراد که با یکدیگر خویشاوندی 
سببی یا نسبی دارند و اصطالحاتی را شامل می شود که برای مخاطب قراردادن یکدیگر به کار 
می گیرند )روح االمینی، 1391، صص 165-166(. در اسناد بررسی شده، القاب و عناوین 
به کاررفته گویای نسبت های خانوادگی در جامعه ای کاماًل سنتی و وابسته است؛ مانند »الناکح 
عبداهلل خلف میرحسن و منکوحه خانم جان بنت میرلطف علی« )ساکماق، 121622/3(؛ آمدن 

نام پدر ناکح و منکوحه در این جا نشان دهندۀ نظام خویشاوندی نسبی است.

عناوین و صفات زنانعناوین و صفات مردان

صبیهولد

ُحرّهساالر

بنتخلف

عاقلهعاقل

بالغهبالغ

املسمی )املسامۀ(ستوده خصلت

باکرهصاحیت شعار

عفیفه

رشیده

عفت و عصمت پناه
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تجزیه وتحلیل اسامی زوج و زوجه در نکاح نامه ها
نام ها در گذر زمان براساس آیین و رسوم و اعتقادات و آرمان های جامعه تغییر می کنند و 
بعضی از اسامی کاربرد خود را حفظ می کنند و برخی ازدست می دهند. در گذشته برای 
نام گذاری فرزند در خانواده های ایرانی، آیینی خاص و سنتی اجرا می کردند؛ به طوری که 
روزی را برای تعیین نام نوزاد اختصاص می دادند و با نام خدا و با رعایت شرع اسالم 
نوزاد را با نام نیکو متبرک می کردند. با تجزیه وتحلیل نام های استفاده شده در نکاح نامه ها 
می توان به نتایج جامعه شناختی و مردم شناختی متعددی دست یافت. از بررسی نام های این 
اسناد می توان به این نتیجه رسید که مذهب نخستین عامل تعیین کننده نام مردان بوده است. 
ازآنجاکه شرع اسالم بر جامعه حاکم بوده است، نام های محمد و علی و ترکیبات آن 
)مثل غالم علی، محمدرضا( بیش ترین نام زوج و فاطمه و ترکیبات آن، و نساء )به معنای 
خانم در زبان عربی( بیشترین نام زوجه هستند. پس از تأثیر عامل مذهبی، تأثیر حکومت 
نیز می تواند یکی از عوامل تعیین کننده در این موضوع بوده باشد. یکی از نکات مهم و 
قابل تأمل در نام های به کاررفته در نکاح نامه های بررسی شده این است که نام تمام مردان از 
اسامی اسالمی و شیعی است؛ ولی در نام زنان از نام های کهن ایرانی هم استفاده شده است. 
باتوجه به عدم انتخاب نام های ایرانی برای پسران، دشوار می توان نتیجه گرفت که انتخاب 
نام دختران برگرفته از آگاهی های فرهنگی و هویت ملی بوده باشد و به نظر می رسد که 
فراوانی برخی نام های ایرانی در منطقه و عالقه به نام های یادشده سبب گزینش این نام های 

ایرانی برای دختران بوده است.

سال )ھ.ق(تعدادزنتعدادمرد

11253نساء1علی

11265فاطمه1غامرضا

11273حبیبه2علی اکرب

21274خیرالنساء3علی

31275نساء1محمد

11276معصومه2محمد

21278زینب- فاطمه2لطفعلی- علی

11279شهربانو1حسنعلی

41279نساء3محمد

11280ماه1مختار

51282ماه نساء4سفرعلی

   

جدول 3

فراوانی نام ها براساس نکاح نامه های بیمرغ
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ِحرَف و مشاغل
در اسناد بررسی شده در بخش معرفی زوج و زوجین نکاح نامه، گاه بعداز نام و نسب 
زوجین، شغل پدرشان هم به عنوان نام خانوادگی و معرفی نسب آن ها آمده است. از مشاغل 
ذکرشده در این اسناد می توان به نجار، عصار، نمدمال، خیاط، چوب دار، بّزاز، کشاورز، 
دامدار، و خراط اشاره کرد. خیلی از ِحَرف و مشاغل در این اسناد ذکر نشده اند و ضعف 
اقتصادی علت این کاهش تنوع مشاغل بوده است و علت این ضعف اقتصادی هم بیشتر 

بدرفتاری حاکمان با مردم خرده پا به ویژه رعیت بوده است.

سال )ھ.ق(تعدادزنتعدادمرد

11283خدیجه5علی اکرب

11284گل چهره1شاه دوست

11285بیگم6علی اکرب

21286خدیجه7علی اکرب

11287ماه جان4محمد

11288گلستان85محمدعلی

61289خیرالنساء6محمد

21290شهربانو9علی حسین

1291--1رمضان

1296جهان1رمضان

1321هام10محمد

   

   

ادامۀ جدول 3

جدول 4

فراوانی نام ها براساس نکاح نامه های بیمرغ

 حرف و مشاغل ذکرشده در نکاح نامه ها

جنسیتتعدادِحرَف و مشاغل

مرد9دامدار

مرد8نجار

مرد7کشاورز

مرد6خراط

مرد6مندمال

مرد5چوب دار

مرد4خیاط

مرد3بزّاز

مرد3عصار

عباس پناهی 
     فتانه پاسبان حضرتی
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نتیجه گیری
اسناد اطالعات زیاد و درنتیجه اهمیت زیادی هم، در مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، 
و اقتصادی دارند. قدیمی ترین سند نکاح نامۀ بررسی شده در این پژوهش مربوط به حدود 
دویست سال پیش و جدیدترین آن مربوط به حدود صدسال پیش است. وجه مشترک این 
نکاح نامه ها نحوۀ کتابت آن هاست. شیوۀ نگارش نکاح نامه ها یک دست است؛ به طوری که از 
قدیمی ترین سند تا جدیدترین آن، تفاوت چندانی در ظاهر و محتوا ندارند؛ بنابراین امکان 

دارد نگارش آن ها در طول این دوره در دست یک خاندان بوده باشد.
این نکاح نامه ها ازلحاظ تغییرات اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی منطقۀ بیمرغ به سه 

دورۀ زمانی تقسیم می شوند:
1. دورۀ اول )1253-1283ق(: در اسناد این دوره که مربوط به پادشاهی محمدشاه 
تأثیر تجارت خارجی و ورود محصوالت  ناصرالدین شاه قاجار است،  ابتدای دورۀ  و 
خارجی بر جامعه کمتر دیده می شود. برای نمونه، طالجات و نقره جات هنوز به طور 
رسمی جزو اقالم ضروری مهریه قرار نگرفته اند؛ درحالی که در سال های پایانی دورۀ قاجار 
کاالهای یادشده از اقالم ضروری مهریه اند. در این اسناد، القاب و عناوین برای ناکح و 
منکوحه به صورت تشریفاتی و برجسته به کار گرفته نشده است که گویای سادگی در بیان 
است. هم چنین باتوجه به نوع اقالم مهریه، به نظر می رسد که وضع اقتصادی خانواده ها 
خوب نبوده است، به صورتی که فرش درخواستی در مهریه معموالً از نمد و پالس است؛ 
درحالی که در دوره های بعدی گلیم و قالیچه است. در این دوره برای ِصداق قیمت تعیین 
نشده است، که می تواند گویای اعتماد بیش تر و ساده گرفتن سنت های اجتماعی باشد. 
قیمت اقالم درخواستی در مهریه روی هم رفته بین 7 تا 12 تومان خراسانی است. این 

موضوع نشان می دهد که تغییرات اجتماعی چندانی در این منطقه ایجاد نشده است.
و  قاجار  ناصرالدین شاه  پادشاهی  اوج  سال های  )1283-1313ق(:  دوم  دورۀ   .2
سفرهای فرنگی او و گسترش ارتباطات و آمدن روزنامه و به دنبال آن تحوالت گستردۀ 
اجتماعی است. تحول در شکل ظاهری، نوشتار، و محتوای اسناد این دوره مشهود است. 
سند مربوط به سال 1314ق برای اولین بار با بسم اهلل ... شروع می شود و در بیش تر اسناد، 
القاب و عناوین عربی بیش تر از گذشته به چشم می خورد که گویای زیادشدن تشریفات و 
اضافه شدن خودنمایی در اسناد است. در بعضی اسناد این دوره بعداز نام ناکح و منکوحه نام 
دِه یا روستای محل سکونت آن ها هم آمده است که نشان دهندۀ ازدواج های برون منطقه ای 
است. ِصداق در این دوره افزایش یافته است که گویای بهبود اوضاع اقتصادی مردم این 

منطقه است و قیمت آن از 10 تا 45 تومان رایج خراسانی متفاوت است.
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3. دورۀ سوم )1313-1344ق(: دورۀ سوم سال های پایانی دورۀ قاجار است. در این 
دوره تأثیرات فرنگ -که از دورۀ ناصرالدین شاه وارد کشور شده است- به مناطق دورتری 
هم چون بیمرغ هم رسیده است که نمونۀ آن، اضافه شدن رخِت فرنگی به اقالم مهریه 
است. در این دوره قیمت ِصداق رشد چشم گیری داشته است و از 45 تومان به 108 تومان 
خراسانی رسیده است. زیادشدن اقالم مهریه و افزایش وجه نقد درخواستی می تواند گویای 

رشد اقتصادی این منطقه در این دوره باشد.
صداق )مهریه( در نکاح نامه های بررسی شده با مهریه های امروزی تفاوت زیادی دارد. 
یکی از این تفاوت ها نوع اقالم مهریه است. امروزه یکی از ضروریات اقالم مهریه، ذکر 
آینه شمعدان و قرآن است، ولی در اسناد بررسی شده یک نمونه هم آینه شمعدان و قرآن 

ذکر نشده است.
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