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اندیشهوتفکِرجاودانۀشاعرسرزمینمشاملودرشعرزیبای:
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد...
درهمـهسـالهایمعاشـرتوهمراهـیبـامـردمفرهیختـۀدامغـان،فرهیختگانـیرا

کـوه،باصالبـتواعتبـارآنبـودهوهسـتند. کـهمصداقـیاز دیـدهامومیشناسـم
کـوهباشـمتـاآغـاززندگـیامبـادردمشـترکیخـوبگیـردو کوشـیدهامسـنگیاز ومـن
کههمۀعمرشریفشان کهریشـهدرخواسـِتمشترِکمردمیداشتهباشد عجینشـود
کویـریعنـی راپـایاعتباربخشـیبـهادب،هنـر،تاریـخوفرهنـگایرانزمیـنوحاشـیۀ

کردهانـد. دامغـانبـزرگ
کـوه،مهمانـمشـد؛ وقتـیمصطفـیسـعیدیآمـوزگارادب،معلـمطبیعـتوراهبلـِد
گردشـگری صاحبخانهشـدباآنهمهعکسوتوصیفوحرفوحدیثاز»جاذبههای
کـهنامـۀمهـِر کـوهبازنگشـتهبـودم دامغـان«و»قلعههـاوقلههـایدامغـان«؛هنـوزاز
گشـودموباچشـماشـتیاقخواندم زندهیاداسـتادمحمدعلیطاهریارابادسـِتارادت
کـه:پنجـاهسـالاسـتاشـتیاقادیبـاندامغـانرادراینعمـِرپنجروزهیکباردیگرناشـر
کردیم،منهمانسنگ کتاب»تاریخششهزارسالهدامغان«رارونمایی باشووقتی

کـهدرِدانسـانبـودنداشـت. کوهـیآغـازمیشـدبـاسـتیغهایبلنـد بـودم،امـادرمـن
نکوداشتیدرراهبودوبنایپاسداشِتمردیازجنِسبزرگمنشیراداشتیمودوباره
همانذوِقژرفواشتیاِقداغسراغمآمدوحاصلششد»ازشریفیهتاسربلندی«و
روایتیمکتوبازداستانرشدوسربلندیاستادمیرزابابامطهرینژاددرخودداشت

کمترینپاسخگوییبهمهراستادبود. گردی، کهبهپاسسالهاشا
گلدستههایاذانراسخاوتمندانه یادمهستیکروزوقتیمنارۀمسجدتاریخانه،

شر
ه نا

دم
مق



گوِشجانمردمنیایشوطاعتاهدامیکرد،مردیازجنسهمانمنارهوهمان به
اذان،دستنوشـتههایشوعکسهـایقیمتـِیعهـدعتیـقرانشـانمدادومـرابـردتـا
دورسـویمدرسـۀحشـمتیهوروزهاینخستوزیریمصدقومندوبارهسنگیشدم
کـهمیکوشـیددرِدانسـانبـودنرابـاخـودداشـتهباشـد،پـسبیمحابـا کـوه برآمـدهاز
اشـتیاقمرابرایصورتبخشـیدنبهاینهمهسـیرتزیبانشـاندادموحاصلششـد
کتـاب»پژوهشـگرانتاریـخوفرهنـگایالـتقومـس«ونـامشـریِفتاریخپـژوهوادیـب

کتابشـد. شـهرمرحمـتاهللنجاتـیذیـلآنزینتبخش
کـه بانـوِی زالل اندیـش و دسـت بـه قلـم و پـر از ایمـان و عشـق بـه وطـن و  و امـروز 
کتابـش »مـروری  تاریـخ و فرهنـگ غنـی آن، سـرکار خانـم عالیـه کشـاورز دامغانـی بـا 
که در برگیرندۀ خاطرات، شـعرها، تعاریف، آسانوها،سـنن  بر فرهنگ عامه دامغان« 
کنـار مـا ایسـتاده و بـه آن  و آداب مـردم شـریف دامغـان وروسـتاهای آن اسـت، در 
که  کویر یاری رسـان اسـت؛ آمده اسـت  صالبِت ماندگار و جاودانۀ ادب و هنِر خطۀ 

کند: دوبـاره یـادآوری 
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد.

رضا هوشمند



من اجدادی  خانه  من  شهر  یاد هر خاطره اش موجب این شادی مندامغان 
بسیار دارم  خاطره  کهن  شهر  این  بنویسم سخنی چند از این شهر و دیاربهر 

گرامی! خوانندگان عزیز و 
کهمیدانید،هراسـتانویاشهرسـتانیآدابورسـومخاِصاقلیمخودرا همانطور
که داردوایـنآداب،همـانسـنتها،عقایـد،ضربالمثلهـاواعتقـاداتخاصیاسـت
گذشـتزمان،هنوزهمبهآنمعتقدهسـتندوازاینمیان،آدابورسـومماه باوجود
مبارِکرمضان،مراسـمعروسـیهاوتشـریفاتنوروزازجایگاهومنزلتخاصیبرخوردار

بودهوهست.
گذشته گفتهنمانددرعصرتکنولوژیوامکاناتامروزی،آنآدابورسوموعقاید نا
گرمـایخـاصتـاحـدی کمرنـگشـدهوبـاامکانـاتوتشـریفاتفعلـی،آنشـوروحـالو

بهفراموشـیسـپردهشـدهاست.
کهمشتاقدانستنآداب بااینوصف،ازآنجاییکهجوانانخوشذوِقنسلجدید
گذشـتگان،عقاید،لهجههـا،ضربالمثلها گذشـتهوطریقـۀزندگی ورسـومقرنهـای
کـهآنچـهازهفتـادسـال ودرواقـعسـنتهایپیشـینیانهسـتند،مـرابـرآنداشـت
گذشـتهبـهخاطـردارم،بـهرشـتۀتحریـردرآورموبـهخواننـدگانخـوشذوقدامغانـیو

کنم. پژوهشـگرانفرهنـگعامـهتقدیـم

عالیه کشاورز دامغانی

ف
مؤل

مه 
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 وصف دامغان

بـــا نســـیم صبحگاهـــی در ســـرای دامغـــان 
شـــاد می گـــردی تـــو از آب و هـــوای دامغـــان

شـــهر صـــد دروازه می گوینـــد بـــه ایـــن شـــهر 
کهـــن بهر هر دروازه اش باشـــد نـــوای دامغان

کویـــر توابـــع در  گستـــــــــرده دارد در  دامنـــی 
یبـــا روح فـــزای دامغـــان دامنـــی سرســـبز و ز

یـــه در چشـــمه علـــی آن بنـــای عهـــد قاجار
یـــک نمایـــی هســـت از فروهمـــای دامغان

کهن اسکان شدند پادشاهانی در این شهر 
دامغـــان دلگشـــای  منظـــره  بدیـــدن  چـــون 

بعد از چشمه علی آن چشمه دیباج را دیدنی
باشـــــــــــــــد درون دره هـــــــــــای دامغـــــــــــــــــــان

چشمه آب رندان کالنشانشمه گیو تنگه هم
دامغـــان دره هـــای  درون  باشـــد  دیدنـــی 

دشـــت بو باشـــد به تو دروار فضایی لنشین
کنار چشـــمه های دامغان دلنشـــین باشـــد 

گردکـــــــــوه قلعـــه تپـــه حصار کـــــــــــوه  ســـرخ 
دامغـــان برج  هـــای  کـــوه  منصـــور  بنگریـــد 

برج و بارو های قل پایین مایان دیدنیســـت
درب آن باشـــد نشـــان از ســـال های دامغان 
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را یخانـــه  تار و  آن قدیمـــی مســـجد جامـــع 
دامغـــان  نمـــای  آن  بینـــی  یـــخ  تار دل  در 

شـــهر عشـــق و شـــاعری و شـــاعران نامـــدار 
دامغـــان  جغرافیـــای  در  باشـــد  نامشـــان 

ایتالیـــا تـــا  رفتـــه  هـــم  کبـــری  ا پســـته های 
یســـت صادرات پســـته های دامغان  افتخار

انتهـــا تـــا  ابتـــدا  از  مـــا  شـــهر  از  یـــد  بگذر
دامغـــان  پربهـــای  پســـته های  ببینـــی  تـــا 

بهتریـــن انجیـــر و زردآلـــو و انگورهـــای ناب
هـــر چه خواهـــی در میـــان باغ هـــای دامغان 

که این هم مشـــتی از خروار بود گفتا  عالیـــه 
عاشـــــقانه مـــن ســـــــرودم از بــــــــرای دامغان 

 مراسم خواستگاری و ازدواج در دامغان

یـااسـتانآدابورسـومخـاصخـودرادارد.مراسـمخواسـتگاریو هـرشهرسـتان
عروسـیدرشـهردامغـانوتوابـعآننیـزازایـنقاعـدهمسـتثنانیسـت.

گذشـته،دربعضـیشهرسـتانهامـنجملهدامغان،دختـرانتاکالس درسـالهای
ابتدایـی،درمنـزل گذرانـدندورۀ از بـهتحصیـلبودنـدوبعـد ابتدایـیمجـاز ششـم
کنـارمـادربـهآشـپزیوخانـهداریوتمریـنمسـئولیتپذیریمشـغول میماندنـدودر
کارهـایهنـرینیـزهنرهایـیهمچـونبافتنـیو بـه میشـدند.بعضـیعالقهمنـدان

گلـدوزیراازنزدیـکانودوسـتانآمـوزشمیدیدنـد.
کـهدختران کلۀخواسـتگارانپیدامیشـد،چرا کمکـمسـرو حـدودچهـاردهسـالگی،
درایـنسـنوسـالوپسـرانحـدودهجـدهتـابیسـتودوسـالگیازدواجمیکردنـدکـه
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حاصـلایـنازدواجهـاچندیـنبچـۀقـدونیمقـدبود.
کـموبیـشیکدیگـررامیشـناختند،امـاهیـچگاهدختـرو بـاوجـوداینکـهخانوادههـا
دختـرانبـهتنهایـیدررفـتوآمـدبیـرون پسـرازنزدیـکهمدیگـررانمیدیدنـدواصـواًل
ازخانـهمحـدودبودنـد؛ازایـنجهـتخانوادۀپسـر،دخترموردنظرراشناسـاییمیکرد
کـهازنزدیـکاو ومـادریـاخواهـردامـادبیخبـربـهبهانـهایبـهمنـزلدختـرمیرفتنـد
خانـوادۀ کننـد. مشـاهده را او اجتماعـی و اخالقـی برخـورد طریقـۀ و کـرده برانـداز را
میدانسـتندآمـدنآنهـابـرایچیسـت،امـابـهرویخـودنمیآوردنـدو دختـرمعمـواًل
گفتوگـوی ازمهمـاناسـتقبالمیکردنـد.مهمانهـاهـمیـکسـاعتیمینشسـتندو
کـردهو معمولـیصـورتمیگرفـتومجـددًابـانـگاهبـهقـدوبـاالیدختـرخداحافظـی

گـردختـرمـوردپسـندقـرارمیگرفـت،دامـادهـمندیـدهقبـولمیکـرد. میرفتنـد.ا
گـرخانـوادهایتصمیـمرفتـنبـهخانـۀدیگـریرا آنزمـاندرخانههـاتلفـننبـودوا
کـهخانـوادۀپسـر)درصـورت داشـت،پیغـاممیدادنـدودررسـوماتخواسـتگاریبـود
کهجهتامرخیرمزاحمشـوند موافـقبـودن(هفتـۀبعـدباپیامـی،اجازهمیخواسـتند
میپذیرفتنـدمـادروخواهـردامـادرسـمًابـهمهمانـیرفتـهو وخانـواۀدختـرنیـزمعمـواًل
کنندوباتعریفوتمجیدازخصوصیاتاخالقی،رفتاری مسئلۀخواستگاریرامطرح
کـهشـبیرابـهاتفـاقپـدردامـادبـه کاردامـاد،اجـازهمیخواسـتند وتوضیـحدرمـورد
مـادردختربدونمشـورتپدر،مطلبـیراعنواننمیکرد خواسـتگاریبیاینـدومعمـواًل
ودرجـوابمیگفـتبـامشـورتپـدردختـربعـدًاجـوابمیدهیـم؛مهمانانهـمبانگاه

کـردهومیرفتنـد. مشـتاقانهبـهدختـر،خداحافظـی
خواستگارچندروزبعدجوابمیخواستوخانوادۀدخترنیزباتحقیقوپرسوجو

کهبیایند. درموردخانوادۀپسر،درصورتتأیید،رضایتمیدادند
درادامه،خواستگاربههمراهپدر،مادروبزرگفامیِلنزدیکبهمنزلدخترمیرفت
کـهدختـرتـازمـانعقـددرحضوردامـادوآقایانظاهرنمیشـد،مگر وایـندرحالـیبـود
کـهدختـراجـازه اینکـهپیـشازآن،بیـندوخانـوادهرفـتوآمـدخانوادگـیبـودهباشـد
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کنـد؛درغیـراینصـورتمحدودیتوجودداشـت.البتهبعضی داشـتهباشـدمعاشـرت
کنارپنجره،خواسـتگاروخانوادۀاورایواشـکینگاه خواهرانباشـیطنتازالیدرهاو

میکردنـدوخبـرمیدادند.
شـبخواسـتگاریرسـمینیـزپـدردامـادازپـدرومـادردختـربـرایشبنشـینیدر

کننـد. منزلشـاندعـوتمیکرنـدتـادوخانـوادهآشـناییبیشـتریپیـدا
کـردنحرفهـاوقـولوقرارهـا درادامـۀارتباطهـایخانوادگـی،شـبیراجهـتتمـام
انتخـابمیکردنـد.آنشـب،پـدرومـادردامـادوبـزرگفامیـلآنهـابـهمنـزلعـروس
رفتـهوقـرارمهریـهوخریـدوبرنامههـایدیگـررابرنامهریـزیمیکردنـد.درآنشـب،
اینکـهخواسـتههایخانـوادۀ بـرای بـود وفرصـتمناسـبی خواسـتگاریعلنـیشـده

عـروسبیـانشـود.
کهدرهمینزمانمشخصمیشد؛مثاًلدرخانوادهای مهریۀعروسازمواردیبود
گـرملـکیـاباغـینداشـتندنقـدیدهتـا عیانـیدویـاسـهدانـگازملـکپـدریدامـادوا
بیسـتهـزارتومـانبـهعـالوهیـکجلـدقرآنمهـرمیکردند.بعضـیخانوادههـامبلغیرا
کمکهزینۀجهیزیۀعروسمیکردند.درآنشـبقراِر که بهعنوانشـیربهامیگرفتند
گوشـوارهوچنـدقطعـه گذاشـتهمیشـد.بسـتگیبـهبودجـۀدامـاد،انگشـتر، خریـدهـم
کفـش، طـالویـکتـوپپارچـۀسـفیدملمـلیـاتتـرون،چنـددسـتلبـاس،یـکجفـت
کـهجهـتمراسـمنامـزدیوعقـد کلـهقنـد چنـدقالـبصابـون،چنـدبسـتهحنـا،چنـد
اسـتفادهمیشـد،لبـاسعـروسووسـایلآرایـش،آینـهشـمعدان،قـرآن،نبـات،چنـد

کـهبـرایمراسـمشـیرینیخورانوعقـدمصرفداشـت. جعبـهشـیرینیخانگـی
کفــشوســایروســایلعــروسودامــاد،بــاهمراهــیچنــدخانــمازدو خریــدلبــاسو
خانــوادهوبــدونحضــوردامــادانجــاممیشــدودرشــبیمعیــن،وســایلخریــداری
شــدهبــاتشــریفاتخــاص)میگفتنــدســفیدیمیبرنــد(بــهمنــزلعــروسبــردهمیشــد.
عــروس منــزل در شــیرینیخوران کــهجهــت بــود مراســممخصــوصخانمهــا  ایــن

انجاممیشد.
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کـدامازوسـایلخریـداریشـدهرابـاتزئیـنویـژهدرَطَبقهـای خانـوادۀدامـاد،هـر
کـهبـه گاهـیتعـدادطبقهـا مخصـوصقـراردادهوآنرابـاپارچـهالـوانمیپوشـاندند؛
کـهجوانـانفامیـلدامـاد آنخونچـهنیـزمیگفتنـدبـهبیسـتعـددوبیشـترمیرسـید،
آنهارارویسـرقراردادهوبانواختن،خواندنوشـادی،پیادهازمنزلدامادبهمنزل
عـروسمیبردنـدودرحالیکـهمهمانـاندورتـادوراتاقـیبـزرگنشسـتهبودنـد؛وسـط
کـردهبودنـدتـاجوانهاواردشـوندوبهترتیبخونچههایآینهقرآن،آینه اتـاقراخالـی
شمعدان،نباتوتوپپارچهسفیدوشالراازباالیاتاقمیچیدندوبعدازپذیرایی

بـاشـربتوشـیرینی،آقایـان،اتـاقراتـرکمیکردنـدوادامـهمراسـمزنانـهبود.
سـپسیـکخانـمخوشصـداوباسـروزبـانشـروعبـهنشـاندادنسـفیدیمیکـرد.
اجنـاسداخـلطبـقرادانهدانـهبلنـدمیکـردوبـهخانمهانشـانمـیدادوهمراهانش
هدیههـایدیـدهشـدهرابـهاتـاقدیگـرمنتقـلمیکردنـد.پـسازنشـاندادنآخریـن
خونچـه،یـکصندلـیبـاالیاتـاققـراردادهوعـروسرابـاچـادرسـفیدیمیآوردنـدو
بـادسـتزدنوشـادیورقـصاورارویصندلـیمینشـاندندومـادریـابـزرگفامیـِل
داماد،ابتداشـالسـفیدرابهسـرعروسانداختهوسـپسانگشـتریرابهدسـتعروس

میکـردوبـاپاشـیدننقـلبـرسـرعـروسوسـازورقـِصفـراوانآنشـبمیگذشـت.
چنـدروزبعـد،درحالیکـههنـوزعـروسودامـادبـایکدیگـرصحبـتنکردهانـد،مراسـم
کـتو کـهعبـارتبـوداز روزعقـدتعییـنمیشـد.قبـلازعقـد،خریـدخانـوادۀعـروس
کفـش،چنـددسـتلبـاس،چنـدعـددپیراهـنولبـاسراحتـیمنـزل،وسـایل شـلوار،
کامـلاصـالحبـهانضمـامعطـروادکلـنرادرچمدانـیبـزرگقـرار کامـلحمـام،وسـایل
گلمحمـدیدِرچمـدانرابسـتهوبـرایافـرادخانـوادۀ دادهوبـاپاشـیدننقـلوبـرگ
کـردهودرچمـداندیگـریقـراردادهوبـه کادو کـدامیـکقـوارهپارچـه دامـادهـمهـر

عنـوانخلعـتبـاچمـداندامـادبـرایخانـوادۀدامـادمیفرسـتادند.
کـردهوطبـقمعمولآینهشـمعدان، درروزعقـد،اتـاقعقـدراخانـوادۀعـروستزئیـن
گل،ظـرفعسـل،ظـرفبـاداموپسـته،انـواعشـیرینیوحلقـهوانگشـتر قـرآن،نبـات،
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بـود.بسـتگاندرجـۀیـک،دوطـرفرادعـوتمیکردنـدوطبـقمعمـول،دوصندلـی
پارچـۀسـفید بـا را آن روی و قـرارمیدادنـد دامـاد و عـروس بـرای عقـد بـاالیسـفرۀ
کهازخانم میپوشاندندومهماناندورتادورسفرهعقدمینشستند،ازرسوماتبود

مطلقـهدعـوتنمیشـد،چـونبدُیمـنمیدانسـتند.
بـاالی و اتـاقمجـاورمنتظـرخوانـدنخطبـۀعقـدمینشسـتند آقایـاندر و دامـاد
سـرعـروسنیـز،چنـدخانـِمجـواِنمتأهـلپارچـۀتزئیـنشـدۀسـفیدیرانگـهداشـتهو
گفتـه دونفـرهـممشـغولسـاییدنقنـددرپارچـۀسـفیدوسـوزنزدنبودنـد.البتـهنا
گـرهنداشـت؛یـکنفـرسـوزنرادرپارچـۀسـفیدبـردهو کـهبـهسـوزنبـود نگـذارمنخـی
بیـرونمـیآورد،بعضیهـاهـمبـاشـیطنتمیگفتنـد:چیمـیدوزی؟اوبلنـدمیگفت:
زبـاندشـمن،زبـانمادرشـوهر؛میگفتنـد:چـیمیسـایی؟قندسـابمیگفـت:قنـد

خوشـبختی.پـسازلحظـهایسـکوت،خوانـدنخطبـۀعقـدشـروعمیشـد.
کـردهوچنـدآیـهایرامیخوانـد،بـهخوانـدنخطبـههم عـروسدرحالیکـهقـرآنرابـاز
گرفتـن کـهصـدایخطبهخـوانازاتـاقمجـاورمیآمـد،پـساز گـوشمیکـرد.بـارسـوم
زیـرلفظـی،عـروسبلـهرامیگفـت.بـاشـادِیمهمانهـا،دامـادهـمدراتـاقمردانـهبلـهرا
میگفـتوبـاتبریـکگفتـنبـهدامـاد،بـرادریـامحرمعـروسدفترعقـدرامیآوردتـاعروس
کنـد.درهمیـنحـال،دامـادراباشـادیتااتاقعقدهمراهیمیکردنـد.دامادابتدا امضـا
کنـارشمینشسـتومـادردامـاد،حلقـهیـا کنـارزدهوسـپسدر چـادرراازصـورتعـروس
گرفتـه،دامادآنرادردسـتعـروسمیکرد.عروسهممتقاباًل انگشـتریراجلـویدامـاد
گردنعروسمیانداخت. گردنبندرابر گوشوارهو کارراانجاممیداد.مادرداماد همین
درآنزمـان،موقـععقـدکادویاطرافیـانمرسـومنبـودوفقـطپـدرومادرعـروسوداماد،

سـکهیاپـولهدیـهمیدادند.
دامـادابتـداشـمعهاراخامـوشمیکـردوسـپسظـرفعسـلرابـهدسـتمیگرفـتو
کاررامیکـرد.پساز بـاانگشـتبـهدهـانعـروسمیگذاشـت.متقابـاًلعروسهـمهمیـن
پذیرایـیازمهمانـانبـاشـیرینی،مهمانـاناتـاقراتـرکمیکردنـد،مخصوصـًااتـاقعقـدرا


