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اشاره

کتاب حاضر به تهیۀ یک سلسله از جزئیات فرهنگ معنوی عامیانۀ دری زبانان 
افغانستان اختصاص دارد. مباحث عمده ای که در این کتاب مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته اند، ش��امل مباحت مربوط به تجلیل از نوروز و آیین های نوروزی، 
استقبال از ماه مبارک رمضان و عید فطر، مراسم عروسی، عقاید و اعتقادات مردم 
دربارۀ رویدادهای گوناگون طبیعت و جمیعت، بازی های ملی و شگون هاست.

کتاب بر اس��اس مطالعات میدانی س��ال های 1961-1965 و 1986-1981 
مؤلف در ش��هر جالل آباد والیت ننگرهار و شهر کابل و مصاحبه با مردم آگاه 
و خبره از طبقه های گوناگون کش��ور افغانستان گردآوردی و تألیف شده است. 
کت��اب با زبان ادبی تاجیكی نگارش یافته و برای طیف وس��یعی از خوانندگان، 
مردم شناس��ان، مورخ��ان، ادبیات شناس��ان، کارمن��دان حوزۀ فرهن��گ و هنر، 

فولكلورشناسان و دیگر اقشار فرهنگ دوست و ادب پرور توصیه می شود.





پیش  گفتار

»آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان«،

تصویری از داد و ستد فرهنگی

ادبی��ات عامیانه )فولكلور(، بازنمایی غنای فرهنگی ملت هاس��ت؛ و داش��ته های 
معنوی، فرهنگ توده، هویت ملی، آداب و رس��وم، طرز زندگی و کنش و منش 
مردم را در یک جمع بازتاب می دهد. در حقیقت ادبیات عامیانه، میراث معنوی 
گذش��تگان و نمایان گر زوایای زندگی مردمان یک عصر اس��ت و به چگونگی 
نوع فكر و برخورد آنان در مواجهه با نظام طبیعت و دش��واری ها، رویكرد ها، 

رفتار ها و زندگی اجتماعی آنان می پردازد.
ادبیات ش��فاهی و فرهنگ مردم، دو بخش از ادبیات عامیانه اند که دانایی و 
خرد جمعی یک ملت را در تقابل با خیر و شر بازتاب می دهد و نشانگر خرد 
و درایت و طرز فكر مردمان یک عصر اس��ت. به زبان دیگر، ادبیات عامیانه، 
مجموعه ای از اس��طوره ها، باورها، برخوردها و تفسیرهایی اند که در یک متن 

تاریخی شكل گرفته و شناسۀ یک ملت و یک کشور به شمار می روند.
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مجاورت جغرافیایی و مجاورت فرهنگی و س��ایر قرابت های زبانی و دینی 
میان کشورهای افغانستان، تاجیكستان، ایران، ازبكستان و ترکمنستان سبب شده 

است که ادبیات عامیانۀ این کشورها به طرز شگفتی آوری شبیه هم باشند.
کت��اب »آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانس��تان« که به قلم نویس��نده و 
پژوهش��گر توانمند تاجیكستان، داکتر علوم، پروفیسور داداجان عابدوف نوشته 
ش��ده اس��ت، آیینه ای در برابر این مشابهت هاست. این کتاب از چند جهت قابل 

تأمل و دقت است:
نخس��ت، نش��انه ای از عالقه، محبت و اش��تیاق مردم تاجیكستان به زند گی 
باش��ند گان افغانستان اس��ت. دوم، توانمندی مؤلف را در جمع آوری فاکت ها در 
می��دان تحقیق و نحوۀ پردازش آنها نش��ان می دهد. س��وم، در ماندگاری آداب، 
رسوم و باورها، ثبت تاریخی و غنای فرهنگی مردم افغانستان را یاری می رساند. 
و چهارم، نزدیكی رسم و رواج ها میان دو کشور افغانستان و تاجیكستان را واضح 
می س��ازد. با اینكه کت��اب »آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانس��تان« با روش 
ادبیات تطبیقی نگارش نیافته اس��ت، اما با همین اش��اره های گذرای نویس��نده، 
خواننده به مش��ابهت ها و همس��انی های فرهنگیی پی می برد که در یک حوزۀ 
تمدنی بزرگ از بلخ تا نیشابور و شیراز و از سمرقند تا هرات و کابل و خجند، 
در درازنای س��ده ها به وجود آمده اند و به بالندگی رسیده و به عنوان بخشی از 

فرهنگ، نسل به نسل نگهداری شده اند.
پس از خواندن این کتاب، دریافتم که نویسنده به صورت عمیقی با فرهنگ 
ش��فاهی و باورهای مرسوم و گاه خرافی و همچنان با منابع تحقیقی نویسندگان 
افغان و رس��انه های افغانس��تان آشنایی گس��ترده ای دارد و با بهره گیری از منابع 
معتبر تحقیقی نویس��ندگان افغان در مورد ادبیات عامیانه، و نیز تحقیق میدانی، 
اث��ر قابل اعتنا و شایس��ته ای ارائه کرده اس��ت. همچنان در ای��ن کتاب، با لهجۀ 
ش��یرین تاجیكی از شماری واژه های کهن فارسی که امروز در افغانستان مهجور 
شده اند و یا هم به معناهای دیگری به کار می روند، استفاده شده است. واژه هایی 
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چون »پزندگان، کافت و کاو، محنتی و گردکان« امروز در افغانس��تان اس��تفاده 
نمی شوند.

داکت��ر عابدوف با پرداختن به جش��ن نوروز ، ماه رمضان ، طوی )عروس��ی(، 
بازی ها، شگون ها و تمام آیین ها و مراسم مرتبط به این موضوعات، بخش بزرگ 
فرهنگ ش��فاهی و رفتاری فارسی زبانان افغانستان را تشریح کرده و توضیح داده 
اس��ت. او با دقت بی نظیری در مورد مراسم و جشن هایی چون جهنده باال، جشن 
گل س��رخ، جشن دهقان، میلۀ سمنک، میلۀ س��خی، میلۀ شهید، میلۀ نهال شانی، 
میلۀ تخت صفر، میلۀ چارشنبه سوری، میلۀ چارشنبۀ اول سال، میلۀ امام شش نور 
و پل ماالن، خواستگاری، ش��ب حنا، تخت جمعی، شال اندازی، نام گذاری، شب 
ش��ش، نذر بی بی، مشكل گشا و... و همچنان عادات و باورها و نشانه شناسی های 
عقیدتی و گاه خرافی که در بین مردم مروج است، معلومات ارائه کرده است.

یك��ی دیگ��ر از ویژگی ه��ای این کت��اب، پرداختن به جش��ن ها و مراس��م 
فراموش ش��ده اس��ت. نویسنده در این کتاب از جش��ن هایی که امروز از آنها نام 
و نش��انی نمانده است و یا به ندرت در بخش هایی از افغانستان برگزار می شود، 
به تفصیل یاد کرده و در ارائۀ نام ها و جای ها و جزئیات میله ها و جش��ن ها از 
دقت بیش��تری کار گرفته است. جشن ش��اطران، میلۀ باغ لطیف، میلۀ داربازی، 
میلۀ جبه، میلۀ َمندوی، میلۀ رمضانی، چاش��تی نمودن، الس��گری و کارنامه های 
چاپ اندازان افغانس��تان در این کتاب با تبحر به تصویر کش��یده ش��ده اند. کتاب 
»آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانس��تان« گران سنگ دیگری است بر بلندای 

کاخ بلند تمدن مشترک مردم منطقۀ ما.
از میان نویس��ند گان و پژوهشگران افغان، کسانی چون عبدالقیوم قویم، پویا 
فاریابی، شاه علی اکبر شهرستانی، اسد اهلل شعور، عنایت اهلل شهرانی، فیض اهلل ایماق، 
لطیف پدرام، نصر الدین سلجوقی، یاسین فرخاری، داکتر عبداالحمد جاوید، رازق 
رویین، محمد اعظم سیس��تانی، محمد حس��ین یمین، پاییز حنیفی، نیالب رحیمی، 
ش��مس الدین ظریف صدیقی، داکتر سید عسكر موسوی، داکتر حفیظ اهلل شریعتی 
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)س��حر(، جواد خاوری و عده ای دیگر در راستای ادبیات عامیانه تحقیق کرده و 
کارهای قابل قبولی ارائه کرده اند.

ناگفت��ه نباید گذاش��ت که ش��مار دیگری از نویس��ندگان و پژوهش��گران 
تاجیكس��تان نیز در زمینۀ ادبیات عامیانۀ افغانس��تان کار های قابل اعتنایی ارائه 
کرده اند. ط��ور مثال کتاب تحقیقی »نمونه های فولكلور دری زبانان افغانس��تان« 
نوش��تۀ پروفیس��ور داکتر روشن رحمان، استاد دانش��گاه دولتی تاجیكستان، که 
در س��ه جلد در س��ال 1985 در کابل نش��ر ش��ده اند، یكی از نمونه های خوب 
اس��ت. جلد اول آن به نام »افس��انه های دری« نزدیک به 40 افس��انه را احتوا 
می کند. جلد دوم، دوبیتی ها و رباعیات را ثبت کرده اس��ت و جلد س��وم، شامل 
2400 ضرب المثل اس��ت. داکتر روش��ن رحمان همچنان اثر دیگری دارد به به 
نام »افس��انه های دری« که ش��امل 90 افسانه است و در 622 صفحه در ایران به 
نش��ر رسیده اس��ت. و یا هم »س��نگین نارمتف« که کتاب »فولكلور دری زبانان 

افغانستان« را در سال 1974 به نشر رسانده است.
داکت��ر دادا ج��ان عابدوف کاره��ای گس��ترده ای در زمینۀ ادبی��ات عامیانۀ 
فارسی زبانان در ازبكستان و ترکمنستان نیز دارد. مقاله هایی هم از او در راستای 
ارائۀ »نمونه هایی از فولكلور تاجیكان افغان« و »فولكلور بخارا« قبل بر این در 
افغانستان به نشر رسیده اند. او همچنان کتاب لندی های پشتو را که توسط رحیم 

الهام منظوم شده است، به خط سریلیک برگردان کرده است.
داد و س��تد پوی��ای فرهنگ��ی در کش��ورهای منطق��ه، یك��ی از مؤلفه ه��ای 
همكاری ه��ای منطق��ه ای و همگرایی می��ان مردمان این ح��وزۀ جغرافیایی که 
میراث دار یک تمدن بزرگ باستانی اند، است. افغانستان همكاری های اقتصادی، 
سیاس��ی و فرهنگی میان کشورهای منطقه را یک اصل مهم در برقراری ثبات، 
امنیت، صلح، پیشرفت و توسعۀ پایدار تمام کشورهای منطقه می داند و یكی از 
پالیسی های سیاست خارجی آن بر همین پایه استوار است. از آنجایی که کشف 
و شناسایی پیش زمینه ها و ش��ناخت ریشه ها و آبشخورهای مشترک تاریخی و 
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فرهنگی، زمینه های همكاری های امنیتی و اقتصادی را آسان می سازد، دیپلماسی 
همكاری ه��ای فرهنگی یكی از ابزار های اصل��ی تضمین منافع ملت ها در خارج 
از مرزهای سیاس��ی آنهاست. به زبان دیگر، سیاست فعال فرهنگی روش مند در 
منطقه، پیش زمینۀ خوبی برای همكاری های امنیتی و اقتصادی است. این در حالی 
اس��ت که امنیت و ثبات در هر یک از کش��ور های قلب آس��یا، متضمن ثبات و 

امنیت در آن دیگری است.
تجرب��ۀ منطقه گرایی در کش��ورهای اروپای ش��مالی زیر مجموعۀ نوردیک 
)Nordic(، یكی از تجربه های موفق در س��اخت های منطقه گرایی جدید است. 

در مجموعۀ نوردیک از تمام کشورهای عضو، چه در رابطه با بحران اقتصادی 
و رکود بانک ها در آیس��لند و چه در تورم و مش��كالت ناشی از اشتغال و چه 
در مهم ترین وجه آن یعنی در راستای منافع عمومی این کشورها در سازمان های 
بین المللی و پیمان های مهم امنیتی و اقتصادی به شدت حمایت می شود. به همین 
دلیل اس��ت که با ایجاد چارچوبی که متضمن منافع کشورهای همسایه در یک 
حوزۀ جغرافیایی است، می توان به اهداف گسترده تر انسانی، سیاسی، اقتصادی و 

صلح پایدار نایل شد.
افغانس��تان با اس��تقاده از تجارب کش��ورهای دیگر در عرصۀ همكاری های 
منطق��ه ای و الگو ب��رداری از مدل ه��ای موفق و تجارب بومی می کوش��د که در 
تعامالت جدید همكاری های منطقوی با کنش��گری و پویایی در راستای استقرار 
صلح پایدار، حفظ محیط زیس��ت، بهس��ازی اقتصادی و داد و ستد بیشتر فرهنگی 
فعال باشد. چنانچه پروسۀ استانبول � قلب آسیا نمونۀ خوبی از ابتكار افغانستان 

در ساحت همكاری های منطقه ای است.
کنش ه��ای فرهنگی � تاریخی در دینامیزم همكاری های منطقه ای به منظور 
فرهنگ سازی و اعتماد سازی و برجسته سازی همسانی ها و همگونی های فرهنگی 
در منطقه، یكی از ابزار های دیپلماتیک و کارا اس��ت. تأکید روی مش��ترکات 
زبانی، فرهنگی و دینی و همچنان نش��ر و پخش آفریده های نویسندگان، شاعران 
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و فرهنگیان و معرفی کلیات فرهنگی کش��ورها در منطقه کار بخردانه ای است 
که »انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان« بدان دست یازیده است.

با اینكه فارس��ی زبانان تاجیكس��تان با تغیر رسم الخط فارسی به سریلیک و 
ادغام تعداد زیاد واژه های زبان روسی در نوشتار و گویش، اندکی از فارسی زبانان 
کش��ورهای افغانس��تان و ایران فاصله گرفته اند؛ اما در سالیان پسین کوشش های 
گس��ترده ای صورت گرفته است تا با آموزش دوبارۀ رسم الخط فارسی و رجوع 
به ادبیات کالسیک که آبشخور زبان امروز فارسی در منطقه است، این فاصله 
کوتاه تر شود. بدون شک، انتشار کتاب هایی از این دست، در نزدیكی، تساهل و 

حفظ ارزش های مشترک، خیلی مفید و مثمر واقع می شود.
نش��ر این کت��اب ارزش��مند را به داکت��ر دادا ج��ان عابدوف، داکت��ر بهرام 
امیر احمدیان، انس��تیتوت مطالعات اس��تراتیژیک افغانس��تان و مخاطبان ستوده 

تبریک می گویم.

منیژه باختری
سفیر و نمایندۀ فوق العادۀ جمهوری اسالمی 

افغانستان در اسلو
یازدهم قوس سال 1393 هجری خورشیدی



یادداشت مترجم

در بهار س��ال 1392 فرصتی دس��ت داد تا برای انجام مطالعاتی در تاجیكس��تان 
اقامت داش��ته باش��م. در دوره ای که در شهر زیبای دوش��نبه به مطالعات علمی 
اش��تغال داش��تم، در زمان فراغت، مطالعاتی فرهنگی انج��ام می دادم. در یكی از 
روزهای��ی که برای دیدار از دوس��ت مردم ش��ناس خود به ن��ام روزی احمد به 
»انس��تیتوت زبان، ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی« به نام رودکی، وابسته به 
آکادمی علم های جمهوری تاجیكس��تان رفته بودم، عالوه بر اینكه این دوس��ت 
دانش��مندم چندین کتاب منتشر ش��دۀ خود را به من هدیه داد، از کتاب فروش��ی 
انس��تیتوت نیز چندین جلد کتاب خری��داری کردم که یكی از آنها همین کتاب 
بود که نظرم را جلب کرد. مطالعۀ آن را در دورۀ اقامت در تاجیكس��تان آغاز 
کردم. محتوای کتاب بس��یار زیبا بود، به ویژه آنكه از چند جهت آن را درخور 
انتشار یافتم. با خود اندیشیدم که ما ایرانی ها نمی توانیم از آثار مكتوب برادران 
هم زب��ان تاجیک خود بهره ببریم؛ زیرا آنها با الفبایی دیگر )الفبای س��یریلیک 
برگرفته از الفبای روس��ی که از سوی شوروی ها و سپس روس ها بدان ها تحمیل 
و الفبای نیاکان را فراموش کردند( می نویسند که ما به آن آشنایی نداریم؛ و آنها 
نیز در برابر، یارای خواندن کتاب های فارسی زبان را به سبب ناآشنایی با الفبای 
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ما ندارند. دیگر اینكه در افغانس��تان نیز براداران افغان همانند ایرانی ها ارتباط 
ادبی و علمی از روی آثار مكتوب با الفبای تاجیكی ندارند.

خواندن این کتاب تأثیری ش��گرف بر من داش��ت. زیرا دریافتم که آداب و 
رس��وم نیاکان ما در این حوزه ها به چه میزان ژرف، انسانی، خدایی و ارزشمند 
اس��ت که ما از آن آگاهی نداریم و بس��یاری از آنها در معرض فراموش��ی قرار 
گرفته اس��ت. بر آن شدم تا این اثر ارزشمند را به الفبای فارسی برگردانم تا هم 
ب��رادران و خواهران ایرانی من و هم هم زبانان ما در افغانس��تان از آن بهره مند 
ش��وند که با نش��ر این کتاب هم ما با آداب و رس��وم برداران مس��لمان خود در 
افغانس��تان آشنا می ش��ویم و هم بر این مهم آگاهی می یابیم که یک مردم شناس 
تاجیک، کمر همت بس��ته و میراث معنوی گران بهای دری زبانان افغانس��تان را 
گرد آوری کرده و پژوهشی سترگ انجام داده است که از هر نظر دارای ارزش 
بسیار است. اگرچه برادران پشتون ما در افغانستان نیز می توانند از آن بهره مند 
شوند، زیرا آبشخور تمدنی همۀ مردمانی که با زبان های ایرانی سخن می گویند، 
از پش��تون و پامی��ری و کرد و بلوچ و فارس، همه با ه��م برادرند و تنها برخی 
ویژگی های زبانی ما را از هم دور ساخته است. ولی ما همه هم دل هستیم و در 

درازنای تاریخ با هم بوده ایم و با هم نیز خواهیم بود.
دریغم آمد که این کار س��ترگ را به حال خ��ود وانهم. من از دورۀ جوانی 
با متون تاجیكی آش��نایی داشتم و در سال های دهۀ 70 سدۀ بیستم میالدی گاهی 
ژورنال ادبی »صدای ش��رق« را )با الفبای س��یریلیک، چاپ دوش��نبه( در تهران 
می خوان��دم. به همین جهت بود که برگردان این کتاب را به زبان فارس��ی آغاز 
کردم. بخشی از آن را در شهر دوشنبه کار کردم. از آنجا که به ایران برگشتم، 
مدتی به یونان رفتم. بخشی از آن را نیز در شهرهای آتن و تسالونیک یونان کار 
کردم. به ایران که برگش��تم، مدتی این مثنوی تأخیر ش��د. به علت مشغلۀ زیاد، 
مدتی کار متوقف ش��د. در ماه اکتبر 2013 برای انجام تحقیقاتی به س��یبری در 
روس��یه رفتم. در آن هوای سرد و ش��ب های طوالنی، بهترین فرصت برای اتمام 
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کار دست داد. سرانجام در شهرک دانشگاهی »آکادمگوروداک« در سییری این 
مهم را به پایان رساندم.

در برگردان این کتاب س��عی کردم همان اصطالحات و واژگان اصیل دری 
و تاجیكی با انش��ای تاجیكی مؤلف را همان طور حفظ کنم. می توانستم متن را 
به زبان فارسی امروزی تغییر دهم؛ دریغم آمد که برادران ایرانی و افغان از این 
خزینۀ گران بهای لغات و اصطالحات اصیل که برخی از آنها در حال فراموشی 
اس��ت، آگاهی نیابند. ممكن اس��ت برخی بر من خرده بگیرند که چرا انش��ای 
مت��ن را ویراس��تاری نكردم. ولی همان گونه که گفته آم��د و خواهند دریافت، 
برخی واژگان زیبا و اصیلی در این متن یافت می ش��ود که خواننده را برای یافتن 
معادل ه��ای آن در زبان های مح��اورۀ امروز مردم افغانس��تان و ایران به تكاپو 

واخواهد داشت.
اینک این اثر ارزش��مند را به ملت بزرگ و نس��توه افغانس��تان و هم وطنان 
ایران��ی تقدی��م می کنم و بر این باورم که برادران تاجی��ک ما اصل کتاب را به 
زب��ان تاجیكی )با الفبای س��یریلیک( می خوانند. امیدوارم ک��ه این اثر در کنار 
دیگر آثار، در همگرایی ما س��ه کشور همسایه، برادر و هم ریشه و هم فرهنگ 

یاری رسان باشد.

دكتر بهرام امیراحمدیان
استاد دانشگاه

بهار سال 1393 خورشیدی





معرفی مؤلف کتاب

»داداجان عابدوف« در سال 1933 در شهر »کان بادام« والیت »ُسغد« تاجیكستان 
به دنیا آمد. پس از ختم دانشگاه دولتی به نام و. ای. لنین )1955، اکنون دانشگاه 
ملی تاجیكس��تان( و دورۀ آسپیرانتوری انس��تیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی 
آکادمی علم های تاجیكستان )1961(، برای کار به شعبۀ فولكلور همان مؤسسۀ 
علم��ی دعوت می ش��ود. س��ال 1972 تحت عنوان »افس��انه های هجوی معیش��ی 
تاجیكی« رسالۀ نامزدی دفاع می کند. او سال های 1961-1965 و 1986-1981 
در افغانستان به حیث ترجمان زبان های روسی و دری ایفای وظیفه کرده است. 
بعد از بازگش��ت به تاجیكس��تان کار را در ش��عبۀ فولكلور انس��تیتوت زبان و 
ادبیات به نام رودک��ی در وظیفه های خادم کالن علمی، خادم پیش بری علمی و 
س��رخادم علمی دوام می دهد و بر اس��اس مواد فراوان گردآورده اش به پژوهش 

فولكلور تاجیكان افغانستان می پردازد.
داداج��ان عاب��دوف تقریبًا 60 س��ال از عم��ر خوی��ش را در راه گرد آوری، 
حفظ، نش��ر و طبع و تحقیق و ترتیب ایجادیات شفاهی تاجیكان جمهوری های 
تاجیكس��تان و افغانس��تان صرف کرده اس��ت. با سعی و کوش��ش او رساله های 
»افس��انه های هجوی معیش��ی تاجیك��ی« )1973(، »رمضان و س��نت های آن در 
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افغانس��تان« )1998(، »س��رودهای موس��می تاجیكان افغانس��تان« )در سه جلد، 
2000، 2001، 2001(، »هف��ت داس��تان عاش��قانۀ مردم��ی« )2004(، »تحقیق 
س��رودهای موسمی تاجیكان افغانستان« )2009(، »هفت پیر سخن سرا در نقل و 
روایت ها« )2010(، »رسوم و عقاید مردم دری زبان افغانستان« )2011(، »نظری 
به لطیفه های تاجیكی« )2013(، نگارش بیش از 250 مورد مقاله و مجموعه های 
علم��ی و علمی � ترویجی از قبیل »س��خنی از دهانی« )با همكاری س. فتح اهلل یف 
)1972(، »حكیم ممتاز« )1981(، »پدیده ها از آفریده های بدیعی مردم دری زبان 
افغانستان« )1984(، »چل آچا و چل بچه« )1986(، »خوشه هایی از شوخی های 
مردم« )1987(، »نمونه هایی از فولكلور تاجیكان افغانستان« )1988(، »فولكلور 
بخارا« )1993(، »هفت عالمه« )1994(، »بهار نو مبارک باد« )1993(، »خروس 
خوش ص��دای من« )1999(، »آوای دل ها« )1999(، »س��رودهای طوی عروس��ی 
تاجی��كان افغانس��تان« )2001(، »برگ س��بز« )روایت ها دربارۀ ناصر خس��رو، 
2003(، »حكیم ممتاز در قصه های دل نواز« )روایت ها در بارۀ ابن س��ینا، 2005(، 
»حكایه ها در بارۀ عبدالرحمان جامی« )2007(، »حكایه ها از روزگار س��لطان 
عارفان و پیر عاش��قان« )روایت ها در بارۀ جالل الدین رومی ، 2007(، »خنده های 
ش��یرین« )2008(، »گلدس��تۀ ترانه ها« )2008(، »پیران سخن در قصه های کهن« 
)2009(، »مش��تی از خروار لط��ف لطی��ف« )2010(، »ضرب المثل و مقاله های 
دری زبانان افغانستان« )2011(، »هزل های شیرین و شوخی های نمكین« )2011( 
و غیره به طبع رس��انده اند. چن��دی از این کتاب ها در ایران و افغانس��تان چاپ 

شده اند.
د. عابدوف یك��ی از مؤلفان کلیات علمی � آکادمیك��ی لطیفه های تاجیكی 
است که سال 2007 از طرف نشریات »دانش« از سوی خوانندگان مورد استقبال 

قرار گرفته است.
داداج��ان عابدوف در چندین س��مپوزیوم و کنفرانس ه��ای بین المللی و ملی 
ش��هرهای لنینگراد )1969(، کابل )1984(، و دوش��نبه )1998، 2008، 2009، 



معرفیمؤلفکتاب 23

2010، 2011، 2012، 2013( با سخنرانی ها و گزارش های علمی شرکت کرده 
است. نامبرده در پرورش متخصصان عرصه های علمی فولكلور شناسی نیز سهمی 
ارزنده دارد که دو نفر آنها � حسین رسایی و محمود اکرامی � شهروندان ایران و 
افغانستان هستند. د. عابدوف همچنین مؤسس بایگانی فولكلور ایران و افغانستان 
در ش��عبۀ فولكلور تاجیک و تهیه کنندگی مجموعه های افسانه ها و لطیفه های 
تاجیك��ی برای خوانندگان ایرانی اس��ت. او در س��ال 2000 در موضوع »تحقیق 
سرودهای موس��می تاجیكان افغانستان« از رسالۀ دکتری خود دفاع کرده است. 
موصوف سال 2010 برای کتاب »تحقیق سرودهای موسمی تاجیكان افغانستان« 

سزاوار دریافت جایزه به نام آکادمیک محمد عاصمی دانسته شده است.





مقدمه

در این نوش��تار که به خدمت خوانندگان ارجمند لطفًا تقدیم می ش��ود، دربارۀ 
فرهنگ عامیانۀ مردم افغانستان سخن رفته است. معلوم است که هر قوم یا ملتی، 
فرهنگ عامیانۀ خود را دارد و یقینًا با اس��تفاده از فیض و برکت دس��تاورد های 
آن، عمر به س��ر می برد. فرهن��گ هر قومی آیینۀ تمام نم��ای زندگی همان قوم 
اس��ت؛ درختی اس��ت پربار و ثمر بخش. فرهنگ قومی، سرچشمۀ جاویدانی را 
می ماند که آن هم زمان با نهادهای دیگر اجتماعی، همیشه در جریان دگرگونی، 
تكامل و بارآوری بوده و است. این فرهنگ مهم ترین جنبه های حیات صاحبان 
و پدیدآورندگان خود را فرامی گیرد، که در این باره می توان از ش��یوۀ زندگی، 
رس��م و آیین، طرز تفكر، علم و دانش، اعتقادات، عواطف، داشته ها و امثال اینها 
نام برد. از اینجاس��ت که بس��یاری از س��یما های تابناک ادبیات، هنر و دانش به 
فرهنگ غنی عامیانه رو  آورده، از آن سود جستند. خصوصًا اگر شاعری توانسته 
اس��ت کامیابی خویش را در جامعه ای به اثبات رس��اند یا نویسنده ای قدرت آن 
را داشته باشد، حتمًا به فرهنگ عامیانۀ مردم خود مراجعه کرده، از انگاره ها، 
دریافت ها و باور و اعتقادات آن اس��تفادۀ شایانی به عمل آورده است. ما امروز 
هم حكیم ابوالقاس��م فردوس��ی توسی را دوس��ت می داریم و احترامش می کنیم، 
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برای آنكه او هزار سال پیش تر بر اساس سوژه های قومی � اساطیری و افسانه ها، 
»شاهنامه« )این عظیم ترین شاه اثر بی گزند و جاویدان( را به وجود آورده است؛ 
و حكیم فردوسی، کتاب بزرگ خویش را با استفاده از اساطیر و افسانه ها وقف 
کارنمایی های انسان هایی کرده است که آنها از بین مردم برخاسته اند. مثاًل رستم 
مظهر همۀ دالوران و رادمردان شكس��ت ناپذیر اس��ت که ب��ا مردم، آمیختگی، 
ارتباط��ات و نزدیكی داش��ته اند و همیش��ه به نفع مردم کار و پی��كار کرده اند. 
ش��عرهای حافظ، س��عدی، ناصر خس��رو، جالل الدین بلخی رومی، آفرینش های 
استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم الهوتی، میرزا تورسون زاده، میرسعید میرشكر 
و دیگ��ران، همه از عواطف، احساس��ات و ذوق عام��ه، از فرهنگ مردم مایه 
گرفته اند و از چشمۀ خشک نشوندۀ آن آب خورده، سیراب و سرشار شده اند و 

از این رو آنها دل پذیر، زیبا و جالب می باشند.
دالی��ل اثبات می کنند که مردم افغانس��تان نی��ز دارای فرهنگ غنی عامیانۀ 
خاص خویش بوده، جنبه های مختلف این پدیدۀ ذهنی خدا داد را طی س��ده های 
دور و دراز تاریخ از نسلی به نسلی انتقال داده و تحریر و تكمیل کرده، همچون 
یک هستی ارزشمند معنوی و به عنوان یک هستی افتخارات ملی در شكل های 
مختلف نهادهای قابل پذیرش با غرور و سربلندی تا امروز حفظ کرده اند و آن 

را همیشه گرامی داشته اند.
توس��ط این فرهنگ و این ثروت گران بهای معنوی، مردم افغانستان نه فقط 
زندگی راس��تین خوی��ش را پیش می برن��د و برای آرامی و آس��ودگی آن تالش 
می ورزند و رعایت مقررات اخالقی سنت ش��ان را نگاه می دارند، بلكه به سوی 
تحكیم دوستی و برادری با باشندگان کشورهای دیگر و شناخت ابعاد گوناگون 
تمدن آنها راه می یابند. اهمیت این فرهنگ خصوصًا در بابت خودشناسی، درک 
اصالت ملی و شناخت سنت های قدیمی مردم افغانستان خیلی کالن است که در 
رابطه با پرورش جوانان امروز کشور، می تواند نقش مهمی داشته باشد. بنابراین 
ارج گذاری و گرامی داش��تن این فرهنگ که میراث ارزش��مند نیاکان و حفظ و 
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تكمیل زمینه های آن، از وظایف مقدس هر فرد وطن دوست افغانستانی محسوب 
می ش��ود. اجرای این وظیفه بر دوش دانش��مندان و فرهنگیان کشور نسبتًا بیشتر 

خواهد بود.
خوشبختانه در افغانس��تان طی50-60 سال اخیر در مورد شناخت فرهنگ 
عامیان��ۀ مردم این کش��ور و معرفی جنبه های گوناگون آن گام  های شایس��ته ای 
برداش��ته ش��ده  اس��ت. خصوص��ًا در بابت گ��ردآوری، طبع و نش��ر و تحقیق و 
بررس��ی آث��ار فولكلوری ک��ه بخش مهم فرهن��گ عامیانۀ مردم افغانس��تان را 
تش��كیل می دهد، کارهای زیادی انجام پذیرفته اند. در این راه خصوصًاٌ خدمات 
دانش��مندان و فرهنگیان و س��ایر عالقه مندان ادبیات ش��فاهی این کش��ور چون 
احم��د جاوی��د، احمد قیوم قوی��م، محمد ناصر نصیب، پایی��ز حنیفی، عنایت اهلل 
ش��هرانی، ش��مس الدین ظریفی صدیقی، پویا فاریابی، رازق روئین، اسداهلل شعور، 
نیالب رحیمی، محمدحس��ین یمین، محمد شفیق وجدان، محمد اعظم سیستانی و 
دیگران قابل مالحظه اس��ت. نش��ر کارهایی که از جانب اش��خاص یاد شده چه 
در مورد تهیۀ نمونه های آثار فولكلوری و چه در بابت نوش��تن مقاله های علمی 
و علمی � ترویجی دربارۀ ژانرهای فولكلور به س��امان رس��یده اند، اساسًا توسط 
مجله و روزنامه های »فولكلور«، »فرهنگ خلق«، »فرهنگ مردم«، »فرهنگ«، 

»جووندن«، »آواز«، »انیس« و »هیواد« به وقوع پیوسته است.
چ��اپ مقدار زیادی از نمونه های نظم م��ردم دری در بعضی اثرهای علمی � 
پژوهش��ی عالمان افغانستانی نیز صورت گرفته است. در این باره از دو اثری که 
یكی »مفاهمۀ ش��فاهی و سیر تاریخی آن در افغانس��تان« )مؤلف: اسداله شعور، 
کابل، سال 1367( و دیگری »مردم شناسی سیستان« )مؤلف: محمد اعظم سیستانی، 

کابل، 1367( عنوان دارد، می توان نام برد.
در ادامۀ 5-6 دهۀ یاد شده، دربارۀ گردآوری و نشر و طبع نمونه های فولكلور 
افغانستان، پژوهشگران و فرهنگیان کشورهای خارجی نیز شرکت ورزیده اند. 
در این امر خصوصًا س��هم دانشمندان تاجیک چون »ن. معصومی«، »م. خالف«، 



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان28

»س. نارمتف«، »س. فتح اهلل یف«، »ر. رحمانی«، و »د. عابدوف« قابل ذکر اس��ت. 
با سعی و تالش ایشان طی سال  های گوناگون، تعدادی آثار نظمی و نثری شفاهی 
دری جمع آوری ش��ده، توس��ط چند مجموعۀ فولكلوری با حجم های گوناگون، 
از قبی��ل »نمونه های فولكلوری دری زبانان افغانس��تان« )1974(، »نمونه هایی از 
فولكلور تاجیكان افغانس��تان« )1988(، »گلبرگ ها« )1922(، »بهار نو مبارک 
ب��اد« )1999(، »آوای دل  ه��ا«)1999(، »ضرب المث��ل و مقاله ه��ای دری زبانان 

افغانستان« )2011( و مانند آنها در دوشنبه به طبع رسیده اند.
ع��الوه بر ای��ن، نمونه های فولكل��ور دری جمهوری م��ا از طریق مجله های 
»صدای شرق«، »فیروزه«، »فرهنگ« و روزنامه های »ادبیات و صنعت«، »صدای 
مردم«، »آموزگار«، »جوانان تاجیكستان« و دیگر رسانه های گروهی نیز بسیار 
چاپ ش��ده اند. اما با وجود همۀ اینها، کارهایی که در بخش جمع آوری، نش��ر 
و طبع و تحقیق آثار ادبیات ش��فاهی دری زبان افغانستان چه در داخل و چه در 
بیرون از آن انجام یافته اند، هنوز خیلی اندک اند. هنوز نمونه های هیچ کدام از 

ژانرهای فولكلور این کشور به اندازۀ کافی گرد نیامده اند.
گ��ردآوری و چاپ فكاهی و لطیفه ها به طور کلی کافی نیس��ت. به طوری 
که مشاهده می ش��ود، در میان مردم افغانستان دربارۀ مزارها، جای  های مقدس، 
محل ها، گذرها، کوه  ها، ش��خصیت های مش��هور تاریخی، علما و ادبا، قهرمانان 
و دربارۀ حیوانات، جرم های آس��مانی )ماه، خورش��ید، س��تارگان و امثال آنها( 
نی��ز روایت ها گس��ترش زیادی دارند، که ای��ن آثار نیز از نظ��ر محققان خیلی 
دور مانده اند. صنعت موس��یقی و جنبه های هنری مردمی، از قبیل آثار نمایشی، 
زاچه بازی، مسخره بازی، و نظیر آنها که از جزئیات مهم فرهنگ عوام اند، تقریبًا 
شناخته نش��ده اند. امروز در پیوند با رویداد های سیاس��ی و اجتماعی افغانستان، 
نمونه های تازۀ آثار فولكلوری � فرهنگی به وجود آمده اند که دربارۀ آنها هنوز 

معلوماتی ارائه نشده است.
مجموعۀ حاضر که به مطالعۀ ش��ما خوانندگان محترم پیشكش می شود، به 
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تحلیل و بررسی نمونه های چندی از جزئیات و جنبه های فرهنگ عامیانۀ مردم 
دری زبان افغانس��تان اختصاص دارد. در مجموعۀ رس��م و آیین ها، اعتقاد و باور 
و پنداش��ت  ها جایگاه اساسی را اش��غال می کند که ما آنها را از روی مضمون و 

مندرجات، مقصد، وظیفه و طرز اجراشان به باب  های زیرین جدا کردیم:
ب��اب یك��م: تجلیل از نوروز عالم افروز نام گذاری ش��ده اس��ت. در این باب 
دربارۀ نوروز، همچنین عید عموم مردم، عید بهار، عید پیشانی سال، روز مبارک 
و طرز و اصول  های جش��ن گیری آن دربارۀ پیدایش و قدمت این پدیدۀ فرهنگی 
س��خن می رود. دایر نمودن صحنه های فرح بخش رقص و سرود، روی آوردن مردم 
ب��ه خیر و دعا، عیادت از بیماران و برجامان��دگان و آرزوهای نیک کردن در 
حق دیگران و آبادی مكان و آرامی کش��ورمان از ویژگی  های روز نخستین سال 

است. دعا کردن از ویژگی های جشن نوروز است.
ب��اب دوم: میله های نوروز ن��ام دارد. در این باب معمول ترین میلۀ مراس��م 
»َجهنده باال«، یا »جش��ن گل س��رخ«، »میلۀ ش��اطرها«، میله های »قولبه کش��ی«، 
»س��منک«، »باغ لطیف«، »دار بازی«، »جبه«، »مندوی«، »ش��هید«، »نهال شانی«، 
»تخت صفر«، »چارشنبه س��وری«، »چارش��نبۀ اول س��ال«، »امام ش��ش نور و پل 
ماالن« معرفی شده اند که همۀ آنها با استقبال از جشن نوروز و با شرکت فعاالن 
تم��ام طبقات اهالی مملكت افغانس��تان و با ش��ور و هلهله و ب��ا طنطنه برگزار 

می شوند.
تحلیل و بررسی مضمون و مندرجات، هدف، اهمیت و محل و طرز ترتیب 

برگزاری هر کدام از این میله ها و مراسم در این باب گرد آمده است.
باب س��ُیم: به م��اه مبارک رمضان و س��نت های آن اختصاص یافته اس��ت. 
مس��ائلی که در این باب معرفی ش��ده اند، عبارت اند از: یكم، ستایش ماه شریف 
رمض��ان همچون ماه خدا، ماه طاعت و عبادات، ماه پاکی و آزادگی، راس��تی و 
راست کاری، ماه خدایی و خیرات و ایام خجستۀ روزه و نماز. دوُیم، نشان دادن 
مس��ألۀ گرامی داشت و ارج گذاری و استقبال گرم و صمیمانۀ مردم افغانستان از 
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ماه رمضان و رس��م و آیین های آن. س��ُیم، ابراز عقیده دربارۀ طرز برگزاری عید 
فطر و مناس��بت  های مردم مس��لمان نس��بت به این عید مذهبی. چهارم، معرفی 
ویژگی  ه��ای »میل��ۀ رمضانی« و مس��ائلی چند در ای��ن زمینه. و پنج��م، تحلیل 

سرودهای مربوط ماه رمضان.
باب چهارم: به طوی عروس��ی مردم دری زبان افغانس��تان اختصاص دارد. در 
این باب دربارۀ ویژگی  های عمدۀ طوی مذکور س��خن رفته است. تأکید می شود 
که این طوی از مرکب ترین، طوالنی ترین، پرمصرف ترین و در عین حال یكی از 
پسنده ترین جشن های شادی آور و فرح بخش در افغانستان است که هدفش به هم 
پیوس��تن سرنوش��ت دو جوان بالِغ پسر و دختر و هدایت آنان به راه دور و دراز 

زندگی مشترک زناشویی است.
ب��اب پنجم: مس��ائل مربوط به عقاید و رس��م و آیین ه��ای گوناگون را در 
بر می گیرد: »عروس و طفل نوزاد«، »نام گذاری نوزاد«، »مراس��م ش��ب شش��م«، 
»چله گریز«، »چراغ برای نوزاد«، »تنور و دست عروس«، »نذر بی بی مشكل گشا«، 
»اسپند«، »چاشت نمودن«، »الس«، »پلته چراغ«، »شب یلدا«، »عقیدۀ مردم دربارۀ 
روح های بد«، »پنداشت های مردم دربارۀ باران«، »هواشناسی مردمی« و... چنین 
مس��ائلی در این باب آورده ش��ده اند. در این باب کتاب، دربارۀ هر کدام از این 
رس��م و آیین ها و عقیده ها، خصوصیات، طرز برگ��زاری و مقصد و وظیفۀ آنها 

معلوماتی ارائه شده است.
باب ششم: مربوط به بازی  هاست. گروه بازی  هایی که در باب مذکور بررسی 
ش��ده اند، اینهایند: »برفی«، »بزکشی«، »فال کوزه« و »آتش بازی«. این بازی  ها نیز 
قابل مالحظه ان��د که دربارۀ محتوا، ش��یوۀ برگزاری و اهمی��ت آنها در این باب 

مالحظاتی آورده شده است.
باب هفتم: ش��گون ها را در بر می گیرد. ش��گون در ادبیات شفاهی تاجیكان 
افغانستان یكی از بخش های مهم را در بر می گیرد و از جهت پیدایش به زمان  های 
خیلی قدیم، به دوره هایی برمی گردد که جامعۀ بشری هنوز در زمینه های اولیه 
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رش��د و توسعۀ خود قرار داش��ت. شگون ها، ش��امل عقاید و باورهای خرافاتی 
مردم دربارۀ رویدادهای گوناگون زندگی، از قبیل سعد و نحس، مبارک و شوم، 
سعادت مندی و نكبت، خوشبختی و بدبختی، نیک و بد، خیر و شر، شادی و غم، 

روشنایی و تاریكی مانند آنهاست.
پیداست که انسان جمعیت ابتدایی، به سبب محدودیت جهان بینی خود هنوز 
نمی توانس��ت پدید آمدن حوادث طبیعت را درست، از نقطه نظر علمی و منطقی 
درک و احس��اس کند. او در رابطه با حوادث عالم بیرون، هر گونه عقیده های 
خیالی و غیر واقعی پیدا می کرد. از این رو، وی خصوصیت و عالمت شان را خیر 
و ش��ر پنداشته، زندگی و سرنوشت خود را به آنها وابسته می کرد. مثال اگر وی 
تاریكی را نش��انۀ بدبختی و زوال می دانس��ت، روشنایی را عالمت سعادت مندی 
و نیک بختی تلقی کرده، آن را پرس��تش می کرد؛ چنانكه آفتاب و آتش را منبع 
خدایی دانسته، آن را پرستیده است. انسان جمعیت ابتدایی این چنین عقیده داشت 
که اطراف انس��ان را، یعنی دنیا را قوه هایی فرا گرفته اند که بخش��ی آنها سعد و 
بخش دیگرش��ان نحس اند. اگر پری ها، خواجۀ خضر و غیره داخل قوه های سعد 
شوند، دیو، المستی، جن، اجنه، بال، مادر  آل، مادر آزمای، اذازل، شیطان و مانند 
آنها از جمله قوه های نحس دانس��ته می ش��وند. از جمله عالم حیوانات، نباتات، 
جرم  های آس��مانی و غیره نیز قوه هایی بوده اند که گاه همچون سعد و گاه دیگر 
همچون نحس ش��ناخته می شدند. رعد و برق نیز از جمله قوه های نحس به شمار 

می رفت.
به پنداش��ت مردم، آدمیزاد از قوه های نحس همیش��ه احساس خطر می کرد 
و ب��روز همه گونه حوادث ناگوار مرگ، فقر، قحطی، ناکامی و نامردی، توفان 
و نظیر اینها را محض نتیجۀ اعمال همین قوه ها می دانس��ت. از اینجاس��ت که از 
قوه های نحس، پیوس��ته خود را در ترس و وهم و تش��ویش و اضطراب می دید و 
در مقابل آنها خود را عاجز و ناتوان می شمرد. با وجود این، وی کوشش می کرد 
که خود را از ترس و بیم، ایمن و برای خود تسكین خاطر پیدا کند؛ و قوۀ خود 



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان32

را با قوه های نحس طوری مطابق کند که نتیجۀ آن خیر و سعد باشد.
یقینًا برای انس��ان جمعیت ابتدایی همین ش��گون  ها وس��یلۀ تسكین خاطر و 
مرهم دهندۀ انتظار و ترس و وهم حساب می شد. به سخن دیگر، حوادث طبیعی 
و پیش آمد هایی از قبیل مرگ، قحطی، فقر، زلزله و غیره همیش��ه برای آدمیزاد 
باعث اضطراب، ترس و وهم، هیجان و ناکامی و ناامیدی  ها بوده است و حادثه 
و پیش��امدهای احس��اس شكس��ت و نتیجه های ناگواری به دنبال داشت. چون 
انس��ان ابتدایی هیچ کدام از ای��ن حادثه ها و پیش��امدها را از نقطه نظر علمی و 
منطقی نمی توانس��ت ارزیابی کند؛ ناگزیر به خرافات رو آورده است تا از ترس 

و اضطراب و تشویش و هیجانات رها شده، آرامش و تسكین خاطر پیدا کند.
خالصۀ گفته های باال این است که شگون  ها یا پیشگویی ها در مورد و مواقع 
حس��اس و لحظه هایی که در آنها اعتماد و اطمین��ان به آینده وجود دارد، ایجاد 

می شود.
شگون  ها گذش��ته از اینكه دارای محتوای خرافاتی اند، اکثر اهداف تربیوی 
دارد و ام��روز هم مردم از آنها در این زمینه اس��تفاده می کنند؛ خصوصًا پدران 
و م��ادران که مس��ئولیت بزرگی را در راه تربیۀ فرزندش��ان ب��ه دوش دارند و 
خودش��ان شدیداً نسبت به درست بودن ش��گون  ها معتقد گشته اند؛ از آنها بسیار 
کار می گیرن��د تا اطراف خود را به انجام یک عمل نیک وادار س��ازد؛ و بعضًا 
این تأثیر به حدی ش��دید اس��ت که تا آخر عمر، آثار آن در دماغ باقی می ماند؛ 
چون که می گویند: »اگر کسی باالی لخک )آستانه( دروازه خانه بنشیند، پدرش 

قرض دار می شود«.
در حقیقت این شگون یک مفهوم تریبوی دارد؛ زیرا نشستن در باالی آستان 
خانه، که گذرگاه و س��ر راه اس��ت، ب��رای عابرین مش��كالتی و ممانعتی ایجاد 
می کند و این خود یک عمل دور از آداب است؛ و از طرف دیگر، شاید خطری 
را نیز به خود طفل بار آورد. ممكن اس��ت از وزیدن باد ش��دید، پله های دروازه 
به هم خورده و طفل جراحت بردارد. و یا می گویند: »اگر کسی بعد از گریه با 
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چشمان اشک آلود غذا بخورد، فراموش کار می شود«. واقعًا هم در چنین حال بر 
سر دسترخوان نشستن و با چشمان اشک آلود غذا خوردن همچنان که خویشایند 
نیست، دور از نظافت و آداب نیز است. غذا باید با طبع آرام و خشنودی خورده 

شود تا در بدن تأثیر اندازد.
ب��ا غم و اندوه خوردن تأثیر ناگوار بر صحت می رس��اند. یا اینكه ش��گونی 
اس��ت که در آن گفته می ش��ود: »اگر کف دست کس��ی بخارد، آن کس پول به 
دس��ت می آورد«. این شگون برای یک عده اش��خاص، خصوصًا برای کسانی که 
در زندگی به مش��كالت و اوضاع نامساعد اقتصادی مواجه اند، تسلی بخش بوده، 
آنها را برای تالش و فعالیت بیش��تر در راه بهبود بخش��یدن به زندگی شان وادار 

می سازد.
در اساس تذکرات باال می س��ازد که بگوییم شگون ها دستور خوب اند برای 
دانستن رسم و آیین ها و عقیده و پیشنهادهای مردم دری زبان افغانستان. متأسفانه 
این عنوان ایجادیات ش��فاهی مردمی با مرور زمان از بین رفته است و حاال آنها 
را تنها کم و بیش از دهان اشخاص کالن سال شنیدن ممكن است و بس. جوانان از 

استفادۀ این پدیده های فرهنگی قریب بی بهره اند.

داداجان عابدوف
شهر دوشنبه، سال2011





باب یکم
تجلیل از نوروز عالم افروز1

همین كه برف  ها به آب ش��دن شروع می كند، مردم از فرا رسیدن بهار درك 
می  یابند و برای استقبال آن آمادگی می گیرند. بهار فصل نخستین و زیباترین 
س��ال، ایامی است كه در آن آس��مان نیلگون با باران  های متواتر و پی در پی 
فضا و طبیعت را بیش از پیش معطر و خوشگوار نگاه می دارد. آب دریاها 
و رودها به خروش می آید. پرندگان كه از سردی هوای زمستان به جاهای 
گ��رم پرواز كرده بودند، دوباره به محل پیش��ین خ��ود بازمی گردند. آهنگ 
دل انگی��ز تولّۀ چوپان و صدای س��رود و ترانه های كار و محنت و بهار در 
دامنه كوه و دره ها، دش��ت و وادی ه��ا و صحراهای پهناور طنین می اندازد. 

1. داداجان عابدوف، رسوم و عقیدۀ مردم دری زبان افغانستان، آکادمی علم های جمهوری 
تاجیکستان، انستیتوت زبان، ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی به نام رودکی، دوشنبه، 
س��ال 2011، ص 14-44، )به زبان تاجیکی با الفبای س��یریلیک(، برگردان دکتر بهرام 

امیر احمدیان، فوریه 2013، تسالونیکی � یونان.
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مرغ��ان خوش الح��ان به نوا درمی آیند. جوانان اولی��ن گل  های بهاری را به 
دلدادگان خود همچون رمز عش��ق پاك و صداقت تقدیم می دارند. مادران 

به فرزندان شان دعای خیر می دهند.
بهار این چنین فرصتی اس��ت كه از صفا و صمیمیت ها، از راس��تی ها و 
درس��تی ها، از محبت بین دوس��تان و از پیوند دل  ها،  از پیوندی كه صافی 
قلب ها را افزایش می بخش��د، س��خنی بر زبان می آورد. بهار ایام مجموعۀ 
ش��ادی  ها و خوشبختی هاس��ت. و از آنچه با خود به ارمغان می آورد، مایۀ 
خوش��ی و شادمانی دوستان می ش��ود. به زعم همه این بهار فصل تالش و 
تپش ها، فصل گل و بلبل و فصل عشق و عاشقی و طراوت و تازگی هاست. 
در همین فصل است كه بناها و طرح  های تازه در زندگی مردم بنیاد و پایدار 
و استوار می شوند، طلب و درخواست ها و آرزوهای انسانی ریشه می گیرد 
و نشو و نما می كند. نه تنها شاعران، نویسندگان، رسامان و دیگر هنرمندان، 
كیفیت بهار را تصویر و وصف كرده اند؛ بلكه تمام انسان  ها َمقدم نیك بهار 
را گرام��ی داش��ته، دل در گرو زیبایی های آن نهاده اند و آن را به س��تایش 
گرفته اند. بهار به عنوان فصل خجستۀ سال در دل سال  ها و سده های دور و 
دراز تاریخ گرامی پنداشته می شود و آن با ذات و كیفیت های عمیق خویش 

می تواند به طور همیشه پذیرفتن و گرامی داشتن باشد.
مردم افغانس��تان نیز همیش��ه و در هر حالتی بهار را گرامی داشته اند و 
فرارس��یدن این عروس س��ال را با شادی و نش��اط پذیرایی كرده اند و در 
سرود و ترانه های خویش با صمیمیت و خشنودی از آن گفتنی های زیادی 

گفته اند: 
وزید از بوستان باز بهاران

رسید آواز خوش از آبشاران
زمیِن باغ شد چون سبز و خرم 

چو بر سبزه رسیده آب باران
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خوشا آن كس كه در فصل بهاران
رود در بوستان همراه یاران)1(

و یا:
مژده كه آمد بهار

سبزه و گل بی شمار
آب فراوان به باغ

گشته روان هر كنار
غوچی و پروانه شد

زنده به بوی بهار
بلبل و آبی كند

غلغله در جویبار
كرده شكوفه به باغ
درخت سیب و انار

كوكوزنان فاخته
نشسته در شاخسار
ز خانه مور و ملخ

گشته روان سوی كار
تو هم بدو پشت كار

خسته ای اگر هوشیار )2(
و اینكه:

بهار آمد، بهار آمد
به دهقان وقت كار آمد

به دوستان گل قطار آمد
بهار نو مبارك باد

بهاران آب غّران شد
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چو بوی مشك باران شد
كمرها جمله بوستان بوستان شد

بهار نو مبارك باد)3(
بهاریه ها سروده هایی اند كه از زبان طبیعت زنده و انسان سالم و فعال و 
از شادمانی و بالیده روحیه های انسانی،  از عشق و از تازگی و صمیمیت های 
آدم��ی، گران بارند. آنها ثابت می كنند و تلقین و تأكید می كنند كه هرچه كه 
برای زندگی انس��ان  و جامعۀ بش��ری ضرور و مفید است، زیبا و خوشایند 
و گوارا پنداشته می شود. این سرودها به عرض می رساند كه ایجادكنندگان 
آنها همیشه و در همه جا خود را وابستۀ طبیعت می دانند و چنین می شمارند 
ك��ه طبیعت ی��ا به عبارت دیگر زمین،  مادر اس��ت كه آنه��ا را می خوراند، 
می پوش��اند و یا خانه و جای و پناهگاه تأمین می كند. از همین سبب است 
كه آنها طبیعت را پرس��تیده اند، دوست داشته اند، از آن ارج گذاری كرده اند 

و آن را به ستایش گرفته اند.
در سرودهای بهاری، بهار داستان زیبایی ها و مظهر مجموعۀ شادمانی ها، 
صمیمیت ه��ا، آرزو و امیدها و پاكی و تازگی هاس��ت ك��ه در آن طبیعت، 
احساس��ات و جامعه هر سه دست اندركار اس��ت؛ یكی به دیگری پیوندی 
عمیق و ناگسستنی دارد. یكی دیگری را حفظ می كند. یكی با دیگری نیرو 

و ُحسن می بخشد و یكی دیگری را سالم نگاه می دارد.
بهاریه ها س��رودهای شادی بخش و نشاط آورند. آنها نه فقط از زیبایی ها 
و نیكی ها، بلكه از عش��ق و محبت و دوس��تی ها و از پیوند دل  ها سخن به 
زب��ان می آورند؛  بلكه این زیبایی ها، این نیكی ها، كه عش��ق و محبت، این 
دوس��تی ها و این پیوند دل  ها را تش��ویق و ترغیب می كنن��د. در دل آدمان 
تخم زیبایی، نیكی و درس��تی و برادری می كارند و در راه از آنها شخصان 
زیبایی پرس��ت، نیك خواه و انسان های دلنواز و بشردوست به وی رسانیدن 

مساعدت می كنند.
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اولین روز بهار به نام نوروز یاد می ش��ود كه آن را در اكثر ممالك قطعۀ 
آس��یایی، از جمله در افغانس��تان ب��ه مثابۀ یكی از بزرگ تری��ن و زیباترین 
جشن های باستانی ملی و یادگار ارزشمند تمدن باشكوه آریائیان هر سال با 
حش��مت خاصی عید می كنند و در تجلیل آن نمایندگان تمام طبقات اهالی 
مملكت، از خردساالن سر كرده تا موی سفیدان بدون تفرقات جنسی سهم 

می گیرند .)4(
آری،  نوروز عید است؛  عید سر سال، عید بهار،  عید مبدأ احیا و رستاخیز 
طبیع��ت، عید آغاز تجدید زندگی گل  ها و بیداری درختان و گیاهان كه از 
گذش��تگان دور، از عهد نخس��تین فرمانروای پیشدادی جمشید )یاما( تا به 
امروز از نسل  ها به نسل  ها گذشته و پاسداری شده، هویت ملی و فرهنگی 
خوی��ش را حفظ كرده، می آید. یعنی نوروز عیدروزی اس��ت كه با آمدآمد 
آن نطفۀ حیات در روی زمین جوالن می زند و به حركت می درآید. از این 
رو، نوروز را می توان عید س��رآغاز مهم ترین تحوالت س��ال نامید. به قول 
دانشمند ایرانی دكتر شریعتی »نوروز، عیدی است كه دست مردم را از زیر 
سقف ها، درهای بس��ته،  فضای خفه، الی دیوارهای بلند شهر و خانه ها به 
دامن آزاد و بی كرانۀ طبیعت می كش��د؛ طبیعتی كه گرم از بهار، روش��ن از 
آفت��اب، لرزان از هیجان، آفرینش و آفری��دن،  زیبا از هنرمندی باد و باران، 
آراسته و باشكوه از جوانی و سبزه ها و معطر از بوی باران، بوی پونه، بوی 

خاك است«.)5(
دربارۀ اس��تقبال از بهار و جش��ن گرفتن ایام فرارسی آن نوروز در بین 
مردمان كشورهای گوناگون جهان، نقل و روایت، افسانه و اساطیر فراوانی 
موج��ود اس��ت. این نقل و روایت ها، افس��انه ها و اس��اطیر غالب��ًا به عصر 
كشاورزی تعلق می گیرد و ضمنًا به عرض می رساند كه در عصر كشاورزی 
گردش فصل  های سال مانند زمین، آب، گیاه ها و امثال اینها در زندگی بشر 
اهمیتی مخصوص پیدا می كند. خصوصًا، فرا رس��یدن فصل بهار برای مردم 
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كشاورزی مهم ترین تحوالت سال محسوب می شود. از این رو انسان عصر 
كش��اورزی آمدن بهار را نه فقط با خشنودی استقبال می گرفت، بلكه آن را 
در قالب افس��انه ها و نقل ها و روایت ها، وصف و ترنم می كرد. مثاًل بنا به 
اس��اطیر یونان قدیم »دیمتر � الهۀ كشاورزی، یعنی خدای خاك و زمین به 
نام پرس��فونه دختری دارد. زئوس � خدای خدایان وصال پرس��فونا را به 
 هایدی��س � خدای زیرزمین و دوزخ وعده می دهد. یك روز كه پرس��فونه 
در گلزاری به آرامی گل می چید،  ناگهان زمین باز می ش��ود و هایدیس در 
ب��االی ارابه خوی��ش از دل ظلمت بیرون می آید و پرس��فونه را به آغوش 
گرفته، با خود به زیر خاك می برد. دیمتر كه از دور صدای نالۀ دخترش را 
شنیده بود، به جستجوی او می برآید؛ اما دختر را نمی یابد. در این هنگام در 
سراس��ر كرۀ زمین تمام گیاهان از روییدن بازمی مانند؛ قحط سالی شدیدی 
برای مردم پدید می آید. از این رویداد، دل زئوس به آدمان می سوزد و قاصد 
می فرستد كه پرسفونه را از هایدیس بازگیرند تا گیاه ها به روییدن آغاز كنند 
و قحط س��الی از روی زمین برداشته شود. در نتیجه، پرسفونه بازمی گردد و 
به دیمتر نزد خدایان التجا می كند. آنگاه خدایان رضایت می دهند تا نباتات 
از نو برویند و بار آورند. اما دیمتر الهۀ خاك و زمین و دخترش پرس��فونه 
به شرطی می توانند برای همیشه در كنار یكدیگر باشند كه پرسفونه هنگام 
اقامت خویش در زیر زمین چیزی نخورده باش��د. متأسفانه هایدیس هنگام 
جدایی او را واداشته بود كه دانۀ اناری را بخورد. به همین جهت پرسفونه 
از طرف پدرش محكوم می ش��ود و مجبور می ش��ود كه در س��ال، سه ماه 
ك��وه آلی، مقبرۀ خدایان را ترك گوید و به زیر زمین برود و به ش��وهرش 
هایدیس بپیوندد. در این س��ه ماه، در روی زمین زمستان و یخبندان حكم 
می راند و با دوباره از دل خاك بیرون آمدن پرسفونه، از او بهار فرا می رسد. 

مردم یونان آمدن بهار را جشن می گیرند و به شادی می نشینند.«)7(
در این اساطیر اوالً، وابستگی زندگی انسان  های عصر كشاورزی و عالم 
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نباتات به یكدیگر انعكاس یافته اس��ت. ثانیًا، به زبان اس��اطیری بیان شده 
اس��ت كه پایان یافتن زمستان و فرا رس��یدن بهار و بارآوری مجدد طبیعت 
چگونه به وقوع پیوس��ته است. در اساطیر، پرسفونه مظهر همان دانه است 
كه س��ه ماه زمستان خود را د ر زیر خاك پنهان می دارد؛ هایدیس پرسفونه 
را به زیر زمین می برد )یعنی دانه كش��ت می ش��ود(؛ الهۀ كشاورزی خشم 
می كند و گیاهان را از روییدن و بارآوری باز می دارد )زمستان فرا می رسد(. 
اما چون پرس��فونه در دل خاك انار خورده اس��ت )یعنی دانه تغذیه كرده 
اس��ت( دگرگونی می پذیرد )یعنی به گیاه تبدیل می یابد( و ناچار است كه 
س��ه ماه سال، موسم س��رما را در زیر زمین گذراند و به صورت ریشه در 
خاك بماند. وقتی كه دانه از دل خاك بیرون می آید، بهار نیز فرا می رس��د و 

باعث خشنودی مردم كشاورز می شود.
اساطیر دیگر، منسوب به بابل قدیم است كه آن مضمونًا به اساطیر باال 
بسیار شبیه است. در این اس��اطیر آمده است كه »ایناایشتار، حاكم آسمان، 
الهۀ زاینده )افزایش( به تموز، رب النوع عالم ُرستنی عاشق می شود. روزهای 
گرم شدید تابستان به تموز، عذاب و شكنجه بار می آورد و تموز از گرمی 
می می��رد و به حكمرانی نرگال، خ��دای جنگ و مرگ می رود. هیچ  كس و 
هیچ رب النوع نمی تواند جرأت كند و به دنیای زیر زمین داخل ش��ود. هر 
كس كه آنجا وارد می ش��ود، دیگر برنمی گردد. اما ایناایشتار )الهۀ زاینده و 
محصول داری( با جس��ارت این قانون را زیر پا گذاشته،  به دنیای زیر زمین 
رو م��ی آورد. با امر ن��رگال، او را به زندانی تاری��ك می اندازند. رب  النوع 
مرگ س��عی می كن��د كه او را از بین بب��رد. هنگام زندانی بودن اینا ایش��تار، 
طبیع��ت به خواب زمس��تانی می رود؛ حیات از زندگان��ی توقف می كند و 
از ش��ادی و نش��اط آثاری باقی نمی ماند. رب  النوع  ها دست و پا می شوند و 
آنه��ا به رب  النوع عق��ل )حكمت( مراجعت می كنند. ب��ا تأكید رب النوع ها 
نرگال مجبور می شود كه ایناایشتار و تموز را از زندان آزاد كند. تموز زنده 
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می ش��ود و به معشوقۀ خود وصل می شود. طبیعت باز بیدار می شود.  گل  ها 
و درخت ها ش��كوفه می دهد و طبیعت لباس سبز می پوشد. مردم به ساز و 

طرب می پردازند و آمدن بهار را عید می كنند.)8(
در این اساطیر، همۀ تحوالتی كه در طول سال، خاصتًا در تغییر موسم ها 
روی می دهد، در سیمای تموز )رب النوع عالم رستنی( انعكاس گرفته است. 
مثاًل در فصل بهار، بیدار ش��دن طبیعت و روییدن تمام رستنی ها،  زنده شدن 
تموز و در فصل تابستان باردادن بسیاری از رستنی ها و تدریجًا از بین رفتن 
آنه��ا در فصل خزان، عذاب كش��یدن تموز از گرم��ا، رفتن او به  آن دنیا، در 
فصل زمستان برای نجات دادن تموز شكنجه های زیادی را از سر گذراندن 
ایناایش��تار در آن جهان و امثال آنها. این اساطیر نیز به تصویر می رساند كه 
در بابل قدیم هم مردم از بهار به خوشی استقبال به عمل می آوردند و روز 

اول آن را جشن می گرفتند.
مردم افغانس��تان نوروز را نه فقط به عنوان پیش��انی سال و قاصد بهار، 
س��رآغاز زایش ها و فصل پرباری طراوت ها جش��ن می گیرن��د، بلكه آنها 
این چنین نورور را به حیث یك پدیدۀ پیام آور سرس��بزی ها، ش��ادمانی ها، 
زیبایی ها، صمیمیت ها و مظهر یگانگی و هم دلی و هم فكری آدمان نیز عید 
می كنند. به عقیدۀ آنها نوروز به مثابۀ آغاز سال با امیدها و آرزوهای فراوان 
همراه بوده، انسان را به آیندۀ خوشایند و فرح بخش دل بسته می سازد؛ ذوق 
او را نسبت به زندگی و كار و محنت افزون می گرداند. به همین دلیل نوروز 
را ك��ه با نام  های »نوروز عالم افروز«، »نوروز دل افروز«، »نوروز س��لطانی«، 
»نوروز جمش��یدی«، »نوروز جاللی«)9( و امثال آنها نیز معلوم است، لحظۀ  
بدرود با غم  ها، رنج  ها، و اضطراب های س��ال گذش��ته، روز مبارك و روز 
نیك بختی می دانند. آنها چنین می ش��مارند كه دوام س��ال نو هم در طبیعت 
و هم در حیات جامعه رونما می ش��ود، از نوروز منشأ می گیرد و از نوروز 
آغ��از می یابد. به همین دلیل، اینجا مناس��بت ذكر یك روایت مردمی را به 
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مورد می دانیم كه در آن عقیده ه��ای آدمان دربارۀ به نوروز عالقه مند بودن، 
چگونگی وضع هوا و ش��رایط  اقلیمی در دوام س��ال چه تأثیری به حیات 

اقتصادی جامعه رسانیدن آن بازتاب گرفته است:
»یك زمانی بی بی كمپیرك یا بی بی نوروز به بابا بهار دل باخته بوده است. 
محبت و عالقه اش به بابا بهار حد و كنار نداش��ته اس��ت. بنابراین هر سال 
به نزدیك  آمدن بابا بهار برای اس��تقبال او آمادگی می گرفته اس��ت: لحاف و 
دوشك )كورپه و بالش��ت( می دوخته است. مروارید جل می كرده است و 
سر می شس��ته است. هرگاه در آخرهای س��ال )در ماه حوت( برف ببارد، 
 مردم می گفتند: » بی بی كمپیرك برای عروسی اش لحاف و دوشك می دوزد«. 
اگر بارانی ببارد و قطره های آن كالن كالن باشد،  می گفته اند:  »بی بی كمپیرك 
مروارید جل می كند.« و اگر دانه های باران خردخرد و عادی باش��د، آدمان 
عقیده داش��ته اند، كه: »بی بی كمپیرك سر می شوید.« همچنین بی بی كمپیرك 
بهتری��ن لباس  هایش را ب��ه تن كرده و خود را آرای و تارا داده به س��احل 
دریا ]رود[ می رفته اس��ت و در آنجا اول چون پرنده ای زیبا این س��وی و 
آن س��و گردش می كرده اس��ت و بعد باالی قوزی )ارغنونچك( نشسته، به 
الوانچ دادن خود به پیش و عقب آمدن بابا بهار را انتظار می شده است. مردم 
شمال  ماه حوت یا به استقالل، »باد حوتی« را ناشی از همین الوانچ خوردن 
بی بی نوروز می دانس��ته اند. بی بی نوروز كه به دیدار بابا بهار بس��یار اش��تیاق 
داش��ته است، به مجرد دیدن او خود را از باالی قوز پایین می انداخته است 
تا از عقبش برود؛ اما بابابهار به بی بی نوروز توجهی ظاهر نكرده، به راه خود 

ادامه می داده است و این اول هر سال تكرار می یافته است.
می گوین��د ك��ه بی بی نوروز هنگام به پایین انداختن خ��ود از قوز اگر به 
خشكی بیافتد، خشك س��الی فرا رسیده، قیمتی و گرسنگی می شود. و اگر 
در آب بیافتد، برعكس تمام س��ال كاماًل سرسبزی طراوت و شادابی پدید 

می آید.)10(
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از طرف مردم روز مبارك دانسته ش��دن و مورد ارج گذاری قرار گرفتن 
نوروز، چند سبب دیگر هم دارد:

یكم؛ محض در همین روز، خورش��ید از برج دوازده گانه به برج حمل 
انتقال می یابد و حلول می كند و ش��ب و روز برابر می شود و هوا به گرمی 

رو می آورد و باعث نشاط مردم می شود.)11(
دوم؛ در همین روز، یزدان پاك آدم و عالم را آفریده اس��ت. دانش��مند 

ایرانی دكتر شریعتی در این باره می نویسد:
»چه افس��انۀ زیبایی، زیباتر از واقعیت. راس��تی مگر هر كسی احساس 
نمی كند كه نخس��تین روز بهار، گویی نخس��تین آفرینش است. اگر روزی 

خدا جهان را آغاز كرده است، مسلمًا آن روز این نوروز بوده است.
مس��لمًا بهار نخستین فصل و فروردین نخس��تین ماه و نوروز نخستین 
روز آفرین��ش اس��ت. هرگز خدا جهان را و طبیعت را به پاییز یا زمس��تان 
یا تابس��تان آغاز نكرده است. مس��لمًا اولین روز بهار، سبزه ها روییدن آغاز 
كرده اند و رودها رفتن و شكوفه ها سر زدن و جوانه ها شكفتن، یعنی نوروز. 
بی ش��ك روح در این فصل زاده اس��ت و عشق در این روز سر زده است و 
نخس��تین بار، آفتاب در نخستین روز طلوع كرده است و زمان با وی آغاز 

شده است.«)12(
س��وم؛ چندین هزار سال پیش از امروز نخس��تین فرمانروای آریائیان، 
كیومرث تاریخ آریائیان را از همین روز، یعنی از نوروز ش��روع كرده و آن 
را س��رآغاز سال خورشیدی به شمار گرفته است. مثاًل در »نوروزنامۀ« عمر 

خیام در این باره آمده است:
»چون كیومرث اول ملوك عجم به پادشاهی بنشست، خواست كه ایام سال 
و ماه را نام نهد و تاریخ س��ازد، تا مردمان آن را بدانند. بنگریس��ت كه آن روز 
بام��داد آفتاب ب��ه اولین دقیقۀ حمل آمد. موبداِن عجم را گرد كرد و بفرمود كه 

تاریخ از اینجا آغاز كنند. موبدان جمع آمدند و تاریخ نمودند«.)13(
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چهارم؛ عقیده ای نیز موجود اس��ت كه گویا پیدا شدن نوروز به سعی و 
تالش حضرت س��لیمان پیغمبر ارتباط می گرفته باشد. روایتی نقل می كند 
كه روزی حضرت سلیمان انگشتری خود را گم می كند و سلطنت از دست 
او می رود؛ ولی بعد از چهل روز انگش��ترش را می یابد. فره،  پادش��اهی و 
فرمانروایی پیشینه به او دوباره برمی گردد. پادشاهان با او دوست می شوند. 
 مرغان به دورش گرد می آیند. مردم »نوروز آمد« می گویند و آن روز خوش 

را »نوروز« می خوانند و جشن می گیرند.
پنجم؛ در همین روز، یامای ش��هریار جمشید به تخت پادشاهی نشسته 
اس��ت. بنا بر معلومات روایت، جمش��ید تخت زرینی می سازد و دیوان آن 
را برداش��ته با او به آسمان می برآرند. چون در این روز، سر سال نو و روز 
هرمزدی فروردین بود و مردم از رنج و غم آس��وده، عمر به س��ر می بردند، 
این روز را گرامی داشتند و جشن گرفته اند. فردوسی در این باره نیز نوشته 

است:
گران مایه جمشید واال نهاد

كمربسته و دل پر از پند و داد
به فرِّ كیی نرم كرد آهنا

چو خود و زره كرد و هم جوشنا
بیاموختشان رشتن و بافتن

به تور اندرون پود را یافتن
چو آن كارهای وی آمد به جای

ز جای مهین برتر آورد پای
به فرِّ كیانی یكی تخت ساخت

چو مایه بدو گوهر اندر نساخت
كه چون ساختی، دیو برداشتی
ز هامون به گردون برافراشتی
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چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد برِ تخت او
فرو مانده از فّره بخت او

به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو، هرمز فرودین
بر آسوده از رنج تن،  دل ز كین
چنین جشن فرخ از آن روزگار
بماند از چنان خسروی یادگار

روایت دیگری موجود اس��ت كه آن نیز عقیده به جمشید منسوب بودن 
پیدای��ش نوروز را پیش می ران��د. ابلیس لعین گویا بركت را از بین می برد؛ 
 قحطی، خشك س��الی همه  جا را فرا می گی��رد. مردم برای خود یگان چیزی 
خوردنی و پوش��یدنی نمی یابند. حتی باد از وزیدن می ماند. درختان خشك 
می ش��وند و یقین بود كه جهان نیس��ت و نابود شود. خوشبختانه به فرمان 
و راهنمایی یزدان پاك، جمش��ید پدید می آی��د و به طرف ابلیس راه پیش 
می گیرد. وی با ابلیس جنگ كرده، با پیروزی برمی گردد. مردم از بدبختی ها 
رهایی می یابند و می بینند كه از جمش��ید غالب و ظفریاب، نور می براید و 
جواهرات تاج او به اثر نور آفتاب می درخشد. رستنی ها از نو سبز می شوند. 
 طبیعت دوباره  جانی تازه پیدا می كند. این پدیده ها را دیده آدمان می گویند: 

»روز نو، نوروز آمد«.
عمومًا دربارۀ ارتباط داش��تن جشن نوروز با جمشید، روایت های زیادی 
موجود  است. اكثریت دانشمندان چون ابوریحان بیرونی، عمر خیام و دیگران 

كه عاید به نوروز ابراز نظر كرده اند،  این عقیده را پشتیبانی می كنند.
مؤلف كتاب »نوروزنامه« در این باره می گوید:
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»اما سبب نام نهادن نوروز آن بوده است كه چون بدانستند كه آفتاب را 
دو دور بود، یكی آن كه هر سیصد و ش��صت و پنج روز از شبانه روز به اولین 
دقیق��ۀ حمل بازآید،  به همان وقت و روز ك��ه رفته بود،  بدین دقیقه نتواند 
آمدن، چه هر س��ال از مدت همه كم می شود و چون جمشید آن دریافت، 
نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان دیگر، مردمان بدو 

اقتدا كردند...«)14(
ریاض��ی دان و ستاره ش��ناس ب��زرگ ابوریح��ان بیرونی نی��ز در كتاب 
»آثار الباقیه« در این خصوص می نویسد: »این جشن )یعنی جشن نوروز( به 
یادبود روزی برپا گشت كه جمشید به تحكیم دین مزدایی پرداخت؛ چون 
دین صائبیان در دوران فرمانروایی تهمورس معلوم ش��ده بود، جمشید دین 
را تجدید كرد؛ مردم را به بی مرگی، تندرس��تی و به آموزندگی بشارت داد؛ 
برای همه پاك سرشتی و حالل كاری ها تلقین كرد و این كار در نوروز انجام 

یافت و آن روزِ نو خوانده شد و این عید گرفته شد.«)15(
شش��م؛ در همین روز خسروان بر تخت می نشستند و نیازهای مردم را 
برآورده می ساختند. گذشته از این، چند واقعۀ دیگر مذهبی كه باعث سرور 
و شادمانی مسلمانان ش��ده  است، در همین روز اتفاق افتاده اند؛ از قبیل: با 
اجازت خداوند در كوی عرفان، به هم پیوس��تن حضرت آدم و حّوا بعد از 
رانده شدن ش��ان از جنت؛ نجات یافتن كشتی حضرت نوح و همراهانش از 
توفان و بقای نسل انسان بعد از آن؛ بیرون آمدن فرعون و غرق شدن فرعون 
و همراه��ان او به دریا؛ رهایی یافتن حض��رت یونس از دهان نهنگ؛ ظهور 
حضرت امام مهدی و پاك كردن زمین از شرك و ظلم و بی عدالتی؛ انتخاب 
حضرت علی )كرم اهلل وجه( به جانش��ینی حضرت پیغمبر )ص( و نشستن 

او بر مسند خالفت، طوری كه در رباعی زیر در این باره اشاره رفته:
نوروز شد و جمله جهان گشت معطر

از بوی خوش و الله و نسرین و صنوبر
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بر تخت خالفت بنشست آن َشه ابرار
داماد نبی، شیر خدا، ساقی كوثر

به پنداشت مردم، نوروز این چنین فرصتی است برای یاد كردن از گذشته ها، 
فراموش شده ها، اندیشیدن از نیكی ها و بدی  ها، از اشتباهات و غلط ها.

عالوه بر این، نوروز نماد اس��ت؛ نماد پاكی و راس��ت كاری  ها و رهایی 
از بند هرچه كه زش��ت به نظر می رسد. نوروز روز پیروزی است، پیروزی 
نو بر كهنه، نور بر تاریكی، راس��تی بر دروغ. نوروز رمز هستی و پیوستگی 
اس��ت. وی به حیث یك رسم نیك، فرهنگ نس��ل  های امروزی را از یك 
سو به تاریخ و از سوی دیگر به آیندۀ درخشان می پیوندد. با اینها و مراسم 
خاص خود از پیوند یگانگی معنوی مردم افغانستان و از فراز مشخصه های 

تمدن بشری آنها درك می دهند.
ب��ه زعم همه، این نوروز روز مراد،  روز به وصال رس��یدن عاش��قان و 
دلدادگان و روز دعا به ارواح گذش��تگان اس��ت. ه��دف از تجلیل نوروز 
ازبركردن نیروی تازه، قدرت مندی در اراده و ش��روع كردن به كارنمایی ها، 
 تالش  ها و برنامه های آینده است. می توان گفت كه بهترین روز و روزگاری 
كه مردم آرزو می كردند و می كنند،  همین روز و روزگار نوروز بوده است. 
چنانی كه در بیت های زیرین فردوسی همین معنی عمیقًا افاده یافته است:

ابا فّر و با برز و پیروز باد
همه روزگارانش نوروز باد

به هر كار بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو نوروز باد

كه خسرو به هر كار پیروز بود
همه روزگارش چو نوروز بود

همه ساله بخت تو پیروز باد
شبان سیاه بر تو نوروز باد
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م��ردم ب��ه این باورن��د كه اگر هر كس نوروز را با ش��ادی و نش��اط و 
ب��ا پاكی و صف��ا و آزادگی و فراوانی و ناز و نعمت اس��تقبال كند، س��ال 
نو برایش تا آخر، س��ال خوش��ی و س��ال پر فیض و با بركت خواهد ش��د. 
بنابراین آنها به دنبال این عقیده چند روز قبل از جش��ن، در خانه های خود 
آمادگی می گیرند،  در و دیوار اتاق  هایش��ان را از گرد و چنگ پاك می كنند، 
قالین و گلیم و پالس  های فرش��ی خانه هایش��ان را می افشانند،  ظرف  های 
مس��ی )از قبیل دیگ،  پتنوس ]سینی[ و دیگر لوازمات آشپزخانه( را سفید 
می كنند، كاس��ه و پیاله های داغی را دور می اندازند، كاال ]رخت[ می شویند 
و لباس  های نو می دوزند، تا س��ال نو را با خوش��ی بیشتر استقبال كنند. در 
عرف جش��ن نوروز، زنان و دختران به دستانشان حنا می بندند؛ پسران نیز 

كلك هایشان را حنا می كنند.
قبل از فرا رسیدن سال نو بازار رخت و كفش و كاال فروشی،  اسباب  های 
بازی، بازار حنا و بازار س��ودای میوۀ خشك خیلی رونق پیدا می كند و این 

جوش و خروش در سراسر كشور با شكوه خاص گسترده می شود.
هنگام ورود س��ال نو، اهل هر خانواده دس��ترخوان  ها را می گش��ایند؛ 
ظرف  ه��ای مملو از میوه را نزدیك می آورند. كولچه های روغنی، فطیرهای 

شیری و خوراك  هایی از همین قبیل را به روی خوان  ها می گذراند.
مردم، خواِن هفت سین را كه یك دو روز قبل از حلول سال نو از هفت 
نوع مواد خوراكی )سبزی،  س��یر، سركه، سمارق،  سمنك، سیب و سنجد( 
تهیه ش��ده اس��ت،  با نیت نیك  به امید آن كه تا آخر س��ال تن شان سالم و 
رزقش��ان فراوان باش��د و با مقصد این خوش��ی كه تمام سال جمعیت های 
دوستان جمع باشد، استعمال می كنند؛ و محض به همین نیت و آرزوها به 

همسایگان، به خویش و اقربا و دوستانشان می فرستند.)16(
همچنین چهار پنج روز قبل از نوروز، در بس��یاری خانواده ها به افتخار 
س��ال نو از هفت نوع میوۀ خشك چون كش��مش سبز و سرخ، مغز پسته، 
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مغز چارمغز و مغز بادام، نخود،  كِش��ته ]آجیل[ و سنجد با نام »هفت میوه«، 
آب آش��امیدنی تهیه می ش��ود كه از آن، هنگام حلول س��ال نو هر كدام از 
اعضای خانواده در س��ر سفرۀ نوروزی یك پیاله  از نیت ثواب می نوشند و 
از این عمل فال نیك می گیرند؛ از آب مذكور به دوستان و اقاربان خانواده 
كه برای تبریك سال نو می آیند،  نیز به امید خوشی های زندگی در سال نو 

داده می شود.)17(
اكثریت خانواده ها كوشش می كنند كه هنگام حلول سال نو بیدار باشند؛ 
شمع یا چراغ نیز فروزان باشد؛ شیر یا شیر برنج، آرام آرام روی دیگ بجوشد 

تا زندگی خوش و روشن و سفیدرویی را در سال نو نصیب شوند.
صب��ح روز ن��وروز، آدمان بر وقت می خیزند و پ��س از صحبت كوتاه، 
ش��یرینی به ده��ان می كنند و بعداً ب��ه همدیگر آب می پاش��ند و بعد این، 
ب��ا پیروی از آیین نیاكان َگ��رد كدورت  ها از آینۀ دل  ه��ا می زدایند؛  رنج و 
غ��م و اندوه را به كن��ار می نهند و با مقصد پذیرایی از نوروز و س��ال نو، 
لباس  ه��ای تازۀ خود را به تن كرده  با چهره های گش��اده و با دل  های پر از 
شادی و نشاط و سرور گروه گروه به میله جای  ها و جشن كده ها و سیرگاه  ها 
می روند؛ و به خاطر احترام و بزرگداش��ت نوروز و سال نو، میله و مراسم 
عیدانه برپا می كنند؛ به افتخار جشن نوروز و سال نو، كف می زنند، رقص 

می كنند و سرود و ترانه ها می خوانند.
مردم معتقد برآن اند كه ش��خصی كه در جش��ن ن��وروز به طبیعت زیبا 
نظ��ر می افكند، از بوی خوش گل  های بهاری نفس می كش��د و در آغوش 
دشت های س��بز و خرم می رقصد و س��رود می خواند،  دیگر نمی تواند دل 
خود را به خانۀ كینه و دش��منی تبدیل دهد؛ نمی خواهد كس��ی را رنجیده 
و یا باعث آزردگی خاطر دوس��تان شود. ش��اید روی همین عقیده باشد كه 
اكثریت میله و مراس��می كه به نوروز بخشیده می شود،  عادتًا در محله های 
خوش منظ��ره و جای های خوش باد و هوا، در دام��ن كوه  ها، چمنزارها و 
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در آغوش گل  های ش��قایق و الله زارها دایر می ش��ود. آدمان در این میله و 
مراس��م  همدیگر را به عید س��ال نو و بهار نو تبری��ك و تهنیت می گویند؛ 
صمیمی ترین تمنیّات و بهترین آرزوهایشان را به همدیگر،  به یار و دوستان 
و خویش و اقربای خود تقدیم می دارند. در روز جشن، عبارت  های »نوروز 
مبارك«، »هر روز ش��ما نوروز، نوروز ش��ما پی��روز« و امثال اینها قریب از 
دهان هر فرد به گوش می رسد. رادیو و تلویزیون كابل نیز برنامه های خود 
را به جش��ن نوروز مطابق می سازد و توس��ط آنها بیشتر سرود و ترانه های 

نوروزی و پیام  های سال نوی می شنواند.
در ِسیرگاه و میله های شهرهای مركزی مملكت، نمایش نسل  های ذات 
حیوانات اهلی، از جمله  گاو ش��یری، برزه گاو، بوقه، شتر، اسپ، گوسفند، 
ب��ز، مرغ و غیره و قدر گ��ردان  نوع  های بهترین آنها به جایزه های مناس��ب 
مال��ی و مادی نیز از رس��م و رواج  های ملی و از واس��طه های دلخوش��ی 
و س��رگرمی های مردم در نوروز اس��ت. چنین نمایش ه��ا را خصوصًا در 

استادیوم مركزی شهر كابل خیلی باشكوه و باطنطنه برگزار می كنند.
در روزهای جشن نوروز، از همه بیشتر كودكان و نورسان سرخوش و 
مسرور می باش��ند و آنها این عید را با اسپ سواری و چرخ فلك سواری ها، 
گودی پرانی  ه��ا )بادبادك  پرانی ه��ا(، خواندن س��رود ترانه ه��ای نوروزی، 
گل گردانی ها و تماش��ای هر گونه بازی و مس��ابقه های ش��وق آور پذیرایی 
می كنند. در بعضی از میله ها، بچه ها در میدان  ها آتش می افروزند و از باالی 

آن خیز زده، این عبارت  ها را به زبان می آورند:
زردی روی من از تو

سرخی روی تو از من
این عمل، یعنی پریدن از باالی آتش فروزان و به زبان آوردن عبارت  های 
فوق الذكر، روی همین عقیده صورت می گیرد كه با ختم س��ال و افروختن 
آتش در این هنگام، تمام فالكت ها و نحوست هایی كه در طول سال رونما 
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شده بود، از بین برداشته می شود. در میله های نوروزی به جز نغمۀ دسته های 
ساز و سرود و رقص و افروختن آتش ، انواع مختلف بازی  های ملی ورزشی 
از قبیل كش��تی گیری، بزكشی، اس��پ دوانی )پایگه(، نیزه بازی، چوب بازی، 
بیل بازی، داربازی، توپ بازی، چوگان بازی، شمش��یر بازی، سنگ اندازی و 
غیره نیز نمایش داده می ش��ود. به غیر از همۀ این، گاودوانی، ش��ترجنگی، 
بودنه جنگی، س��گ جنگی، مرغ جنگی، كبك جنگ��ی، تخم جنگی و اینها بر 
این مس��ابقه ها مش��غولیت های عنعنوی ملی نیز از واسطه های دلخوشی و 

سرگرمی های مردم در این جشن به شمار می روند.
به مناسبت بزرگداشت نوروز و سال نو اهل تمام كسب ها شایسته ترین 
هنر دستان خود را در میله جای و ِسیرگاه  ها و بازار و كوچه ها مورد فروش 
قرار می دهند. مثاًل نجاران، آهنگران، كوالل  ها ]س��فالگران[، دایره س��ازان، 
گودی سازان )لوختك سازان= عروسك سازان( و بازیچه سازان، اسباب  های 
بازی را كه برای اطراف در طول زمستان در خانه هایشان ساخته اند، در این 
جش��ن به فروش می رسانند. همچنین كولچه پزها، شیرینی پزها، حلواگرها، 
كبابی ها، آشپزها و چایخانه چی ها و پزندگان و كیوان  های ]كدبانوها[ انواع 
دیگر خوراك را، همه با محصول كسب و هنر دستان خود در خدمت مردم 
قرار می دهند. یكی از س��نت های مهم مردم در نوروز، فرستادن »نوروزی« 
و یا تحفه های س��ال نوی است. والدیِن پس��ران و دخترانی كه به هم نامزد 
شده اند، به مناسبت عید نوروز و به خاطر احترام و دلگرمی طرفین از قبیل 
طعام  های لذیذ، نان و كولچه های ش��یری و روغن��ی، لباس یا لباس واری، 
مق��داری پول به حیث عید پولی و دو س��ه خیل ش��یرینی طبق عنعنه های 
ملی به خانۀ همدیگر با نام »نوروزی« تحفه ارس��ال می كنند كه در این كار 

خانوادۀ طرف پسر � داماد سهم بیشتر دارد.
در مورد فرس��تادن تحفۀ نوروزی یك مسألۀ دیگر نیز مطرح است. این 
مسأله از آن عبارت است كه دلداده ها در روزهای جشن نوروز با فرستادن 
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تحف��ۀ نوروزی خ��ود می خواهند در میان رفیقان و هم ساالنش��ان بنازند و 
ش��اد باش��ند و از حرمت و احترام نامزدش��ان و نزدیكان او افتخار كنند؛  با 
لباس  های نو فرستاده ش��ده به دامنۀ كوه  ها به سبزه لگدكنی و به گلگشت ها 

برآیند و غیره.
آن گونه كه فولكورش��ناس اس��داهلل ش��عور تذكر می دهد، در روزهای 
جش��ن نوروز مردم از نق��ل روایت  ها و قصه ها و افس��انه ها نیز اس��تفادۀ 
ش��ایان به عمل می آورند. در این هنگام، بیش��تر اثرهایی مورد استفاده قرار 
می گی��رد كه از یگان جهت، آنها به نوروز ارتباطی داش��ته باش��د. یكی از 
همین گونه اثرها، »نوروز« نام افس��انه ای هجوآمیز بوده اس��ت كه آن را در 
شب های جشن نوروز ریش سفیدان و زنان سالخورده در اكثر عایله ها برای 
خنداندن اعضای عایله ش��ان و سرگرمی و خش��نود كردن آنها به شوق نقل 

می كرده اند.
متن افسانه را ذكر می كنیم:

»م��ردی، زنی احمق و كم عقل داش��ت كه در كاره��ای ابلهانه خود یّكۀ 
روزگار بود. با فرارس��یدن ایام نوروز مرد با هزار خواری و خون جگری یك 
مش��ت پول فراهم آورده و برای جشن نوروز مقداری برنج، سبزی، گوشت، 
هفت میوه و غیره خریده به خانه آورده و به زنش می گفت كه آنها را درست 

نگاه دارد كه برای نوروز آورده است.
زن، یك��ی دو روز كه از آنها مواظبت ك��رد، باألخره حوصله اش به تنگ 
آمد و هزاران دش��نام به نوروز فرستاد كه چرا مواد خوراكی خود را به خانۀ 
آنها فرس��تاده اس��ت. وی كه مقصد شوهرش از نوروز را ندانسته، گمان برده 
بود كه آنها از آن كس��ی اس��ت كه نوروز نام دارد. از این رو زن به باالی بام 

برآمده، با عصبانیت به هر سو فریاد می زد:
� آی نوروز! د قاری )قهری( خدا ش��وی! بیا س��ودایته بوبر كه جای مرا 

تنگ كرده! تا كی زامت هایته )زحمت هایت را( مه )من( بكشوم؟
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مرد چاالكی كه این را بش��نید، به حماقت زن پی برده،  به آن زن گفت كه 
او نوروز اس��ت و برای اخذ )گرفتن( سودای خود آمده؛  زن هم هر چی بود، 
به او داد و خود را از زحمت آن راحت س��اخت. ش��ب كه شوهرش به خانه 

آمد، دید از سودایی كه آورده بود،  اثری دیده نمی شود. از زن پرسید:
� مواد خوراكی نوروز كجاست؟

مرد از زن، جواب شنید:
� آنها را خود نوروز برد.

م��رد كه چندین بار ضررهای كارهای احمقانۀ همس��رش را دیده بود، به 
مقص��د پی ب��رد و از فرط عصبانیت زن را از خانه بی��رون كرد. زن ابله رو به 
صحرا نهاده  از حماقت خود، خوِن دل می خورد. باألخره خس��ته شده، باالی 
سنگی نشست و غرق تفكر بود كه آوازی او را به خود آورد. دید كه گربه ای 
به طرف وی می نگرد و »میو میو« می كند. زن گمان برد كه ش��وهرش گربه را 

نزد وی فرستاده تا به خانه اش بازگرداند. او برآشفته گفت: 
� ب��رو گم ش��و! خاك َد )در( س��رت! آقایت روان ك��ده؟ دیگه نفر قت 
)قحط( بود كه تو زوال شده را پشت من روان كده؟ به خودا اگه )اگر( بوروم. 

بورو! رنگته َد )در( گور كن!
یك دو ساعت بعد س��گی كه از آنجا می گذشت، خیره خیره به طرف زن 
دوید. زن این بار نیز گمان كرد كه س��گ نیز عقب وی آمده اس��ت. با همان 

عصبانیت به سگ گفت:
� بورو، رنگ��ت َد )در( گور! كوكچوجا را پیش تر روان كرده بود، حالی 
كته ترش را روان كده؟ بورو برش بگو تا خودش نیاید، مه )من(  دیگه َد )در( 

عمری خود َد )در( خانش نمی آیم.
نزدیكی های چاشت بود كه مركب تشنه و گرسنه از راه می گذشت. چون 
نزدیك زن رسید، شروع كرد به هنگ زدن. این بار زن با ناز و نزاكت گفت: 

� بیچاره! حالی باز تو را روان كد كه به زور گریه مرا ببری؟ مه )من( كو 
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گفتم، به خدا، كه اگه )اگر( خودش نیاید، تا قیامت از اینجا شور بخورم!
آفتاب آهسته آهسته َد عقب كوه می نشست كه از دور اشتری پیدا شد. اشتر 
كه از قافلۀ ش��اهی عقب مان��ده و راه را گم كرده بود،  با بار پر از جواهرات 

سوی زن آمده، به طرف وی لب می جنباند. زن جانب شتر دید و گفت:
� چش��مای آقایت بترك��ه كه خودش نیامده. َد »میومی��و«ی گربه نرفتوم؛ 
َد »گوگ��و« ی س��گ نرفتوم؛ َد »هنگ هن��گ« خر نرفتوم؛ چ��ی كونوم  زور تو 

گردن دراز را نداروم.
این را گفت و باالی شتر سوار شده، جانب خانه حركت كرد. شب هنگام 
چون ش��وهرش بیرون آمد، دید كه زنش با اش��تری پر از جواهرات در عقب 

در ایستاده و می گوید:
� پیَش��كه روان كدی، نیامدوم؛ س��گه روان ك��دی، نیامدوم؛ خر را روان 

كدی، نیامدوم؛ اما زور این گردن درازه نداشتوم، اینه قتیش آمدوم.
ش��وهر دید كه زن این بار با باری از جواهرات آمده اس��ت، او را با بار 
جواهرات به خانه برد و ش��تر را از محلۀ خود بیرون كرد. همان  طوری كه از 
حركت زن خود بسیار خسارت دیده بود، این بار توسط این حماقت ثروتمند 

شد.«)18(
كج فهمی زن س��اده لوح یعنی جش��ن نوروز را به عوض نام ش��خصی 
فهمی��دن، در بنی��اد پیدای��ش این افس��انه نقش اساس��ی بازی��ده و باعث 

به وجود آمدن خندۀ به ذوق و فرح بخش شده است.
به مناسب فرا رس��یدن جشن نوروز و سال نو مردم همچنین به عیادت 
بیم��اران می روند؛  به آدمان نیازمند صدقه می دهند؛ در خانه هایش��ان آدمان 
را دع��وت كرده، به آنها خیر و خدایی می كنند. در روزهای جش��ن نوروز 
آدمان گناهان  همدیگر را می بخشند؛ جویبارها را پاك می كنند و به كارهای 

صحرایی آغاز می كنند.
ن��وروز را در اكثری��ت ش��هر و ناحیه ها و دهات افغانس��تان با نام  های 
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»جش��ن نهال شانی«، »جشن دهقان« و »میلۀ قولبه كشی« تجلیل می كنند؛ كه 
مراد از آن، تأمین سرس��بزی و آبادانی كش��ور و دع��وت دهقانان به كار و 

فعالیت های كشاورزی است.
عمومًا مردم افغانستان نوروز را كه مهم ترین جزء از فرهنگ گذشتگان مان 
اس��ت، ارج می گذارند و عزی��ز و گرامی می دارند و فرارس��یدن آن را در 

سراسر مملكت شان صمیمانه و با طنطنه پذیرایی می كنند.
نوروز جش��ن طرب و س��رور، فراوانی ناز و نعم��ت و نیت آرزوهای 
نیك اس��ت. در نوروز خصوصًا »جشن گل سرخ« كه در شهر مزار شریف 
دایر می شود و آن با اشتراك نمایندگان اهالی والیت ها و شهر و ناحیه های 
اساسی افغانس��تان چهل روز ادامه می یابد؛ خیلی با شكوه و شور و هلهله 

می گذرد.
یك جهت خاص نوروز این اس��ت كه در روزهای جشن گیری آن، هر 
كس می خواهد و امید می كند كه س��ال نو، برایش س��ال پرفیض و بابركت 
باش��د و آن با خوش��ی آغاز یافته،  با خوشی به پایان برسد. از این رو، وی 
س��عی می كند و كوش��ش به خرج می دهد كه با افتخار در جشن نوروز هر 
هنری دارد، به كار ببرد؛ برقصد، س��رود بخواند، به آدمان نیكی كند و... به 
این وس��یله وی این چنین می خواهد در پذیرایی شایسته و افزودن شكوه و 

جالل این جشن، سهم گیر و تأثیر گذار باشد.
ن��وروز را در گذش��ته های دور، از جمله در دورۀ ساس��انیان نیز مردم 
بی��ش از دیگر جش��ن ها گرامی می داش��تند. در آن ایام، آن روز دس��ت از 
كار می كش��یدند و به آبادی و ترفه و سرگرمی های گوناگون می پرداختند، 

می رقصیدند، سرود می خواندند و غیره.
این عید خصوصًا در دربار باشكوه و ارج گذاری فراوان برگزار می شد. 
این چنین رس��م بود كه در این روز مردم برای اب��راز تبریكات نوروزی به 
دربار پادش��اه می آمدند و طرز ابراز این تبریكات در چنین ش��كل صورت 
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می گرفت: شخصی كه چهره ای زیبا و نام دل پسندی داشت و به نكورویی 
معروف بود، به نزد پادش��اه می آمد. پادش��اه می پرسید كه: »تو كیستی و از 
كجا آمده ای و به كجا می روی و چه كس��ی تو را به اینجا آورده است و با 
چه آمده ای و با خود چه داری؟« آن زیباروی نكو نام خوش س��خن پاس��خ 
می دهد كه: »از س��وی س��عادت و بركت می آیم و به جایی كه صداقت و 
بركت دار آن اس��ت، می روم. پیروز نامی مرا به اینجا فرس��تاده است و نامم 

خجسته است. با سال نو آمده ام.«
از ای��ن گفته ها پیداس��ت كه مردم ایرانی اص��ل )چه خاص و چه عام( 
مقدم مبارك نوروز را همیش��ه با دل گشاد، خاطر بالیده و ابراز تبریكات و 
تمنیات نیك نس��بت به همدیگر پذیرا می شده اند؛ و این پدیدۀ خجسته  پی 

را سرآغاز روزگار با سعادت خویش می دانسته اند.
بازت��اب حادثه ای به افتخار جش��ن ن��وروز در دربار پادش��اه  رفتن و 
تبری��كات و تهنیت خویش را به او به ارمغان آوردن موبدان در مثال زیرین 

باز هم روشن تر به چشم می رسد.
»در می��ان دژی ك��ه حصارهای��ش ب��ا بیرق های بزرگ و شلش��له های 
رنگارنگ زینت یافته اس��ت،  ش��هریار عجم بر سر تخت نشسته؛  او در تن 
جامه ای زربافت و در س��ر تاج مرّصع )زری��ن( دارد. گرداگردش چند تن 
از نزدی��كان و ندیمانش ایس��تاده اند. در بیرون دژ، بر كنار س��فره ای فاخر 
شهریار را انتظارند تا نوروز را به او تبریك و تهنیت گویند و از او، نیایش 
گیرن��د. در نزد آنها روی خوان نوروزی جام زرین می، انگش��تری، درم و 
دینار خسروانی، یك دسته خوید نورسته و شمشیر و تیر و كمان، دوات و 
قلم و... اس��ت. قدح ها پر از شیر تازه و قاب  ها انباشته  از خوردنی ها، كوزۀ 
نقره ای پر از آب سرد آشامیدنی، كه آن را دختران دوشیزه از زیر آسیاب  ها 
آورده ان��د. در گردن كوزه، قالده ای به زنجیر زرین، و بر زنجیر، مهره هایی 

زبرجدین را آذین كرده اند.
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فرصتی از بین می گذرد و ش��هریار در آستانۀ دروازه دژ نمایان می شود 
و فریاد مردم به فضا می پیچد.

شهریار:
� مبارك باد روز نوتان و نوروزتان!

چند تن به یك آواز: 
� بر شهریار بهروز باد و روزگارش نوروز باد!

شهریار:
� از آب های كوزه به جام  های خود بریزید.

همه به نوبت از كوزه به قدح های خود آب می ریزند. شهریار طبق رسم 
نوروزی از آب كوزه بر روی خویش می پاشد كه آب نشانۀ پاكی و روشنی 

است. دیگران نیز این عمل را تكرار می كنند.
شهریار:

� كامیابی و گشایش به كسی باد كه در آغاز سال، خویش را پاك سازد 
و به راستی بپیوندد.

همه به یك صدا: 
� چنین باد!

شهریار:
� انوش��ه باد روان كس��ی كه در نوروز افالسی ها را می زداید؛ نحوست 
را دور می اندازد و تمام س��ال را با خرد و نیك اندیشی و منش نیك سپری 

می كند.
همه یك جای:

� چنین باد!
و یك تن از حاضران كبوتری سفید را به شهریار می دهد.

شهریار:
� این پرده را به نشانۀ  آزادی و صلح رها می كنم و برای سالی كه آغاز 
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كرده ایم، صلح، آزادی و نیكویی می طلبم.
همه به یك آواز:

� نكویی از آن ما و كشور ما باد!
شهریار:

� كس��انی كه به فرمان ش��هریاران گردن نمی نهن��د، بدمنش، بدگفتار و 
بدكردارند.

یك تن از حاضران:
منش نیكو، گفتار نیكو، و كردار نیكو جاویدان باد!

شهریار:
وصیت من به ش��ما این اس��ت كه دش��ت ها را س��بز و خرم سازید و 
زمین های خش��كیده را به جنگل زار تبدیل دهید؛ مرزهای كش��ت گندم را 
اف��زون گردانید؛ درخت فراوان بنش��انید؛ جویبارها را پاك كاری كنید و بر 
س��رزمین وجدانتان نی��ز تخم محبت و نیكی بكارید و نهال دوس��تی را با 
مهربان��ی و صداقت آبیاری  كنید. دلی را نرنجانید و اگر از كس��ی رنجیده 
باش��ید،  از گناهش گذرید و راه آش��تی را پیش گیرید. همچنان به عیادت 
بیماران روید؛  به آدمان نیازمند و برجامانده كمك رسانید؛ بر خیر و خدای 
بیشتر رو آورید؛ گذشتگان را به یاد آرید و از نیكی ها و بدی  ها، از اشتباهات 
و غلط ها اندیش��ه كنید؛ و از هرچه كه زشت به نظر می رسد، خود را كناره 
گیرید. اكنون جام های ش��یر را بلند كنید و بنوش��ید. خش��نودی و سعادت 

همیشه نصیبتان باد.
همه جام ها را بلند می كنند. یك تن از حاضران:

� ش��اها! انوشه )ش��راب انگوری( خور به جام یاما و دیر زی با خوی 
همت بلند و نكوكاری و ورزش و داد و راس��تی نگاه دار. سرت سبز باد و 
جوانی ات چون خوید )س��بزه، گیاه تر و تازه(، اسپت كامگار پیروز و تیغت 
روش��ن و كاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شكار و كارت راست 
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چون تیر، بر تخت با درم و دینار باش��د! سرایت آباد، رزقت فراخ،  روحت 
بالیده، زندگی ات زیاد، روزت میمون و مبارك باد!

همه به یك صدا:
چنین باد و جاویدان باد!«)18(

در مثال باال كه یك صحنۀ جالب تئاتری را به یاد می آورد، یقینًا محیط 
اصلی نوروز، یعنی واقعًا هم روز شادی و سرور،  روز مبارك، روز تبریك 
و تهنیت، روز خیر و سعادت، فراوانی ناز و نعمت و لحظۀ افاده كنندۀ آرزو 
و امیدهای نیك انسانی پنداشته شدن این جشن فرخندۀ باستانی باری دیگر 

تأكید و تلقین شده است.
این اث��ر پرمایه كه از كتاب »نوروزنامۀ« حكیم عمر خیام منش��أ گرفته 
اس��ت، دربارۀ برگزاری جش��ن ن��وروز در دوره های قدیم و شایس��تگی 
ویژگی های آن از دلیل  های پرارزش محس��وب می شود. مثال مذكور نشان 
می دهد كه در جشن نوروز، پادشاهان نیز عنایت و دعا و نیایش خویش را 

از آدمان نیك رای و نیك منش دریغ نمی داشته اند.
باید گفت كه در تش��كیل و تدویر جش��ن نوروز و میله و محفل های 
مربوط آن، س��رودها نقش مهم می بازد. در جشن نوروز بیشتر سرودهایی 
خوانده و شنیده می شود كه آنها در بیان مردم با نام  »ترانه های نوروزی« و یا 
»نوروزی ها« معلوم و مشهورند. نوروزی ها كه یك گروه علی حدۀ سرود های 
مردمی را در ادبیات شفاهی دری زبانان افغانستان تشكیل می دهد، از جملۀ 
چنین پدیده های فولكلوری به ش��مار می رود كه آنها را مردم زحمتكش به 
حیث یك نوع دس��تاوردهای ارزشمند معنوی و فرهنگی خویش به نوروز 
ب��ه ارمغان آورده اند. این ارمغان فرهنگی، از س��رودهایی عبارت اند كه در 
روزهای جش��ن نوروز در اج��رای هنرمندان و آوازخوان  های مس��لكی و 
غیر مسلكی از تمام گوشه و كنار مملكت، ساعت های دراز طی چند روز به 
گوش می رس��د. نمونه های این گونه سرودها را در روزهای جشن از طریق 
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برنامه های عیدانۀ رادیو و تلویزیون كابل نیز تكرار و تكرار ش��نیدن ممكن 
اس��ت. بعضی از نوروزی های دری را در روزهای جش��ن نوروز بیرون از 

مرز افغانستان نیز می خوانند و می شنوند.
به واسطۀ سرودها، آدمان در میله جای ها ِسیرگاه ها، در محفل های عیدانه، 
 در جمع آمده های دوس��تان، در مهمانی و نشس��ت های عایلوی همدیگر را 
با عید نوروز و س��ال نو و بهار نو تبریك و تهنیت می گویند؛ صمیمی ترین 
تمنیات و بهترین آرزوهایشان را به همدیگر ابراز می دارند. توسط سرودها 
دختران و پس��ران جوان با ش��یوه های دل آویز افس��انه های عشق های پاك 
و آتش��ین خود را زمزمه می كنند؛ نیازمندی های حیات،  امیدهای س��ركش، 
 آرزوهای خیره و گوناگون و آرمان  های دیرینۀ خویش را در آغوش س��بز 
طبیعت به طبیعی ترین و س��اده ترین ش��یوه بیان می سازند. عالوه بر این، با 
خواندن سرودها جوانان نورس مراسم  گل گردانی تشكیل داده، به مناسبت 
نوروز و سال نو از پدر و مادر و خویش و اقربان خود تحفه ها و »عیدی«ها 
می گیرند. اینك متوجه می ش��ویم به یك س��رود عاش��قانۀ نوروزی كه در 

وصف معشوقه با لطف و جذابیت مخصوص گفته شده است:
پیراهن زردوز

پوشیده ای امروز
در میلۀ نوروز

بر قامت موزون و رسایت مزه می ته
آیم به در تو
گیرم خبر تو
قربان سر تو

هر مهر و وفا، ناز و ادایت مزه می ته
پیراهن زردوز

پوشیده ای امروز
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در میلۀ نوروز
بر قامت موزون و رسایت مزه می ته

با عشوه و تمكین
با خندۀ شیرین

بر عاشق مسكین
ای شوخك دردانه، جفایت مزه می ته

پیراهن زردوز
پوشیده ای امروز

در میلۀ نوروز
بر قامت موزون و رسایت مزه می ته

نوروزی های دری در رابطه با نوروز و تجلیل آن ایجاد شده اند و طبق 
معمول در جریان تدویر جش��ن نوروز خوانده و ش��نیده می شود كه سبب 

چنین نام را به خود گرفتن آنها نیز محض در همین است.
در جشن نوروز نه فقط سرودهایی كه به نوروز مربوط اند، طنین اندازند، 
بلكه یك سلسله س��رود و ترانه هایی كه عمومًا به بهار و سنت های بهاری 
اختصاص داده شده اند و آنها به نام »بهاریه ها« یاد می شود، نیز مورد سرایش 

قرار می گیرند.
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باب دوم
میله  های نوروزی1

در افغانس��تان به افتخار جش��ن نوروزی و بهار، میله ه��ای گوناگونی دایر 
می ش��ود كه تحقیق و بررسی عمده ترین و شایسته ترین ارزش های ادعایی 

از آنها از جانب نگارنده امری واقعی و ضروری پنداشته می شود.

میله یا مراسم جهنده باال
این میله یا مراس��م مردمی كه هر س��ال به مناس��بت جشن نوروز در مركز 
والیت بلخ باس��تان، ش��هر مزارش��ریف به وقوع می پیوندد و آن با نام های 
»جشن گل سرخ« و »میلۀ گل سرخ« نیز معلوم و مشهور است، از مهم ترین 

1. داداجان عابدوف، رسوم و عقیدۀ مردم دری زبان افغانستان، آکادمی علم های جمهوری 
تاجیکستان، انستیتوت زبان، ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی به نام رودکی، دوشنبه، 
س��ال 2011، ص 45-100، )به زبان تاجیکی با الفبای س��یریلیک(، برگردان دکتر بهرام 

امیراحمدیان، تهران، نوروز 1392.



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان66

پدیده های فرهنگی در كشور افغانستان به حساب می آید.
»میل��ۀ جهنده باال« كه با واقعۀ برافراش��تن جهنده )ط��وق یا بیرق( مزار 
حضرت علی بن ابوطالب خلیفۀ چهارم اسالم عبارت می شود، از بزرگ ترین 
و باش��كوه ترین میله های نوروزی در افغانستان است. این مراسم به حیث 

یكی از مشخصه های نوروز در افغانستان نقش مهمی بازی می كند.
مراس��م مذك��ور در س��ال های پی��ش، در زمانی كه صل��ح و آرامی در 
افغانس��تان حكمران بود، خیلی باطنطنه و باش��ور و حال  می گذشت. در آن 
س��ال ها در این جش��ن از تمام نقاط افغانس��تان و ممالك خارجه � ایران، 
پاكس��تان، هندوستان، تاجیكستان )پامیر( و... � میمهانان اشتراك می كردند. 

این عنعنه امروز نیز به قدر امكان ادامه دارد.
لطیف پدرام دربارۀ »جش��ن گل سرخ« سخن رانده و نوشته است: عید 
در كابل و والیات دیگر بعد از »س��یزده بدر« آرام آرام س��بك می ش��ود. از 
تمام والیات به والیت بلخ در شمال رو می كنند تا نوروز را با جشن چهل 
روزۀ معروف به »گل سرخ« )جشن گل سرخ( همچنین تداوم بخشند. مزار 
شریف )مركز والیت بلخ( در جریان این جشن به یكی از پرآمدوشدترین 
شهرهای افغانستان مبدل می شود. به سخن بوسعید »دوست بر دوست، یار 
بر یار« مزار شریف آماده می شود، تا از میهمانان پذیرایی كند. خویشاوندان 
به خانۀ خویشاوندان و دوستان به منزل دوستان می روند. اگر مسافرخانه   ها 
ظرفیت پذیرایی دیگر ندارند، چادر و اگر چادر در اختیار نیست، زیر چادر 

خدا )آسمان( كنار جاده ها و خیابان های شهر.)1(
دربارۀ »جشن گل سرخ« ظریف صدیقی نیز گفته است : »بزرگ ترین و 
ش��كوه مندترین میلۀ صفحات شمال میله یا جشن گل سرخ است«. هزاران 
مرد و زِن آرزومند از سراسر مناطق و محالت به شهر مزار شریف سرازیر 
می ش��وند، تا روز اول بهار در برافراشتن جهندۀ مبارك شاه والیت شركت 
كنند. ای��ن اجتماع عظیم از توده های وس��یع مردم، نمایان گر احساس��ات 
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پرشورشان نس��بت به بزرگ داشت این جشن ملی و باستانی است؛ و پس 
از برافراشته ش��دن علم مبارك، مردم به دشت شادیان می روند تا از مسابقۀ 
پرش��كوه و هیجان بخش بزكشی در روی گل های شقایق سرخ دیدار كنند. 
ش��هر مزار شریف بدین مناسبت آذین می شود. هنرنمایی ها با موسیقی و با 

سازهای محلی طنین خاصی را در شهر مزارشریف ایجاد می كند.«)2(
منابع  كتابی و ش��فاهی ثابت می كند كه پیدایش »مراس��م جهنده باال« با 
كش��ف مزار حضرت علی در عهد س��لطنت تیموریان ك��ه در هرات قرار 
داش��ت و در قریۀ خواجه حیران بلخ )ش��هر مزار ش��ریف حاضر( در قرن 
پانزدهم با ابتكار سلطان حس��ین بایقرا به وقوع پیوس��ته است. چنانچه در 
روایتی آمده اس��ت ك��ه گویا روزی میرزا سلطان حس��ین بایقرا كافت و كاو 
صورت می دهد. در نهایت از درون مزار گمنامی، جس��دی را در می یابند و 
اعالن می كنند كه جس��د مذكور متعلق به حض��رت علی بوده، و زمانی به 

كوشش ابومسلم خراسانی از نجف به بلخ انتقال داده شده است.
سلطان حسین بایقرا با مصلحت وزیر دانشمندش امیرعلی شیرنوایی این 
مزار را متبرك و مقدس دانسته، فرمان می دهد تا در باالی آن مزار گنبدهای 
محتش��م و زیبا اعمار كنند. با پیشنهاد امیر علی ش��یر نوایی، سلطان حسین 
بایقرا این چنین امر می كند كه چون نوروز مصادف با انتخاب حضرت علی 
بر خالفت اسالمی است و برای اینكه همۀ اهل خراسان از موجودیت مرقد 
حضرت ش��اه والیت مآب در بلخ باخبر شوند؛ و از طرف دیگر، آغاز بهار 
اس��ت و مردم بلخ در خواجه حیران در كنار دشت شادیان روی سبزه های 
نورس��ته و گل های شقایق سرخ برای جش��ن گرد می آیند، همه ساله مردم 
شهرها در بلخ جمع می شوند و با برافراشتن جهندۀ حضرت علی، نوروز و 
س��ال نو را جشن بگیرند و برای سعادت ملت و مكان خود دعا كنند. این 

امر را همگان می پذیرند و اجرای آن را برای خود واجب می دانند.
به همین طریق، با كش��ف مرقد حضرت علی در دورۀ اوج ش��كوفایی 
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تمدن تیموریان هرات، قریۀ خواجه حیران به نام مزار شریف و زیارتگاه و 
میله های همه سالۀ مردم افغانستان در نوروز و سال نو تبدیل می یابد و روز 

تا روز آبادتر و زیباتر می شود.
س��ؤالی به میان می آید كه براس��اس كدام عقیده و پیشنهاد ها، افراشتن 
جهندۀ حضرت به نوروز آورده اند و آن را به عنوان »مراس��م جهنده باال« و 
یا »جشن گل سرخ« )یا میلۀ گل سرخ( به تجلیل گرفته اند، كه آن تا امروز 
ادامه دارد و چهل روز تجلیل می گیرند؟ همچنین از چه س��بب باش��د كه 
سازمان دهندگان »مراس��م جهنده باال« نوروز را كه به حیث آغاز سال، عید 
بهار و روز نهال شانی و قولبه كشی و جشن دهقان می شناختند و می شناسند 
و تجلیل می كردند و می كنند، روز دعا كردن به ارواح گذش��تگان و یادبود 

بزرگ مردان دنیای اسالم خوانده اند؟
پاس��خ به این سؤال ها چنین است: تشكیل و تدویر »مراسم جهنده باال« 
تنه��ا به افتخار در عید نوروز به جانش��ینی حضرت محمد مصطفی )ص( 
انتخاب ش��دن حضرت علی و به مناس��بت در همین روز به تخت خالفت 
نشس��تن او و با مقصد آگاه س��اختن مردم از حقیقت وجود آرامگاه ایشان 
در قریۀ خواجه حیران بلخ به وقوع پیوس��ته است. به فكر ما توسط تشكیل 
و برگزاری »مراس��م جهنده باال« س��ازمان دهندگان آن این چنین خواسته اند 
مراسم سنت های نیاكان شان را با پنداشت ها و عقیده های اسالمی شان پیوند 
دهند و حفظ كنند. آنها این كار را همچنین برای ش��روع و انتشار مفكورۀ 
توحید و یكتا پرس��تی و ارج گذاش��تن ش��خصیت و مقام حضرت علی در 
نظر مردم مس��لمان و بسیج س��اختن آنها به طرف مزار ش��ریف، همچنین 
ش��هر امیدواران، احتیاج مندان به جا آورده اند. واقعًا هم س��ازمان یافتن این 
مراس��م آبرو و اعتبار عل��ی را در نظر مردم باز هم بلند برداش��ت؛ و علی 
را ب��ه م��ردم نزدیك تر كرد و م��ردم را به علی. مراس��م مذكور باری دیگر 
به تصویب رس��اند كه مردم مس��لمان علی را همچون ش��خصیتی بزرگ، 
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متبرك، مشكل گش��ا، اولیا، ش��یر خدا و شاه مردان از نزدیك می شناسند. از 
همه مهم ترش س��ازمان دهندگان »مراسم جهنده باال« به واسطۀ تشكیل این 
مراسم معتقد داشتن شكوه و شهامت، عظمت و رونق و جالل جشن نوروز 
و برگ��زاری آیین های آن را كه از عهد جمش��ید باقی مانده اس��ت، افزون 
گردانیده، به همین وسیله به عمر این جشن باستانی تداوم بخشند. بی گمان 
با سازمان دادن مراسم جهنده باال جشن نوروز نیز تجدید شد، و بر شكوه و 
جالل آن افزود؛ توجه و باور و اعتقاد مردم به این جشن زیاد شد. و نهایت 

»جهنده باال« امكان و شهرت بلخ را نیز نگاه داشت.)3(
دانشمند افغانستان، لطیف پدرام دربارۀ تجلیل »جشن گل سرخ« سخن 

رانده و گفته است:
»بلخ از آغاز روزگار آریایی ها تا زمان خراسان اسالمی و عصر سامانیان، 
مركز اصلی برگزاری جشن نوروز بوده است. در روزگار نخستین، خلفای 
اس��المی توجه آنچنان به نوروز نداش��تند. با قیام ابومسلم خراسانی، نفوذ 
برمكیان در دربار خلفا و تشكیل سلسلۀ طاهریان و صفاریان، جشن نوروز 
دوباره رونق یافت. كشف مزار منسوب به امیرالمؤنین در روزگار تیموریان 
هرات در شهر مزار شریف و بنای باشكوهی كه بر آن ساختند، شهر را هم 
از نظ��ر ملی و هم از نظر مذهبی در مركز توجه مردم افغانس��تان قرار داد. 
تاریخ و تقدس در این ش��هر دس��ت در دست هم گذارده اند، تا جشن های 
ملی و مذهبی را در والیت بلخ با شكوه و جالل برگزار كند و خاطره های 

قومی و دینی را تداوم بخشد و زنده نگاه دارد.«)4(
ناگفته نماند كه در مورد تبلیغ و تش��ویق كش��ف مزار حضرت علی و 
بسیج س��اختن مردم مس��لمان به زیارت آن، بعضی از شاعران و فرهنگیان 
ه��رات نقش بازیده ان��د؛ آنها رأی داده اند كه حقیقتًا هم مزار كشف  ش��ده، 
آرامگاه حضرت علی بن ابوطالب اس��ت. مثال در چنین زمانی كه به همت 
»موالن��ا بینا«ی ش��اعر، عالم و مهندس آن روزگار، تعمیر باش��كوه مزار به 
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اتمام می رس��د، عبدالرحمن جامی، ش��اعر توانا به یك شعر خود مردم را 
متوجه حقیقت وجودی جس��د حضرت علی در آن آرامگاه س��اخته گفته 

است:
گویند كه مرتضی  علی در نجف است
در بلخ بیا، ببین چه بیت الشرف است
جامی نه عدن گوی و نه بین الجبلین

خورشید یكی و نور آن هر طرف است
جهن��دۀ حض��رت علی در روز اول نوروز با ش��ور و حالوت زیاد، در 
میان فریاد هزاران مرد و زن در بین نعره ها و دعاها، ساعت های هشت و نیم 
صبح همچون رمز حاصالت، بركت و فراوانی، خوشبختی، نیكی، گشایش 
و آس��ان كنندۀ مش��كل ها، صحت مندی و امثال آنها در ش��هر مزار شریف 
ب��ا خواندن س��رود »روز نوروز« برافراش��ته می ش��ود؛ و آن در دوام چهل 
 روز همچنان افراش��ته است. متن سرود یاد ش��ده كه بیانگر روحیۀ بالیده و 
افاده كنندۀ احساسات رضایت و قناعت مندی و مظهر افتخار بی پایان هزاران 
مخلص و پیرو حضرت علی از باال ش��دن جهندۀ مبارك شاه والیت مآب و 
از زیارت مزار او همچون آرامگاه شخصی معتبر و متبرك در جشن نوروز 

است، به این قرار است:
روز نوروز است، خداجان! جهنده باال می شود

از كرامات سخی جان، كور بینا می شود
ما نه تنها والۀ گل های سرخت گشته ایم

عالمی بر گنبد سبز تو شیدا می شود
روز نوروز است، خدا جان! جهنده باال می شود

از كرامات سخی جان كور، بینا می شود
اندر این فصل بهاران صد  چمن گل می دهد

از سحاب رحمت حق، قطره دریا می شود
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روز نوروز است، خداجان! جهنده باال می شود
از كرامات سخی جان كور، بینا می شود
ای وطن! آزاد و شاد و خرم و زیباستی

عشق پاكت در دل هر كس دو باال می شود
روز نوروز است، خداجان! جهنده باال می شود

جالب اس��ت كه برابر برافراش��تن جهندۀ حضرت علی مردم به زیارت 
آمده، پای چوب با تكۀ خوش صفت آرا یافته، آن را به دستان ش��ان نرم  نرم 

سله می كنند و می بوسند.
هم زمان برای س��عادت و آرامی وطن و هم وطنان و برای خوش��بختی 
خود و اهل عایله ش��ان در نوروز و س��ال نو دس��ت به دعا ب��اال می كنند. 
دردمندان از آن به دردش��ان، درمان و شفا می طلبند كه بر اثر همۀ این شور 

و فریادها و نعره ها، همهمه ای عجیب به فضا می پیچد.
همچنین هنگام برافراش��تن جهنده، مردم خطبه ها ایراد می كنند؛ خیرات 
می كنن��د و صدقات زی��ادی می دهند؛ در دعا و نیت ه��ای خالصانه خیر و 
بركت را در رزق و محصوالت سال نو از بارگاه خداوند خواهان می شوند. 
قصه گوی��ان، مداحان و راوی��ان مردم را با خواندن اش��عار دل انگیز و نقل 
افس��انه و روایت های فولكل��وری از كارنمایی های جنگ آوران، پهلوانان و 
قهرمانان نام آور س��رگرم و اندرمان می س��ازند؛ كه قس��متی از این اثرها به 

حضرت علی و شخصیت او اختصاص دارد.
عمومًا در اثرهای فولكلوریك كه در »مراس��م جهنده باال« خوانده و نقل 
می شود، تصویر مقام حضرت علی به سختی بلند است و چهرۀ او به عنوان 
یك پیر خردمند، انس��ان معتبر و متبرك، مشكل گشا و مددكار و یاورِ مردم 
دین دوس��ت و خداپرست، ابرمرد ش��جاع و دلیر درخشان است. این اثرها 
همچنین بیانگر عش��ق، احترام عمیق عامۀ مس��لمانان و اعتقاد بی پایان آنها 
نس��بت حضرت علی اند. آنها نشان می دهد كه حضرت علی به عنوان یك 
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ش��خصیت بزرگ دنیای اس��الم تا چه حدی به ملت مسلمان از نزدیك در 
پیوند و در ارتباط است.

قابل تذكر اس��ت كه س��یمای حضرت علی در سرود »مال مامد جان« یا 
»بیا بریم به مزار« كه در دوام چهل روز مراس��م مذكور با آهنگ ش��یرین و 
ناتكرارش در اجرای آوازخوانی های مس��لكی وطنی پیوس��ته و بلند صدا 
می دهد، باز هم عمیق تر به جلوه می آید. این س��رود از زبان یك نفر دختر 
دل باختۀ دین دوس��ت و خداپرس��ت سراییده شده اس��ت كه در راه پیوند 
مسألۀ زناش��ویی با مال مامدجان )نام جوان دوست داشته  اش( با مشكالتی 
رو به  رو ش��ده اس��ت. بنابراین دختر می خواهد و آرزو می كند با استفاده از 
جشن نوروز به مزار شریف كه شهر امیدواران و آرزومندان است، قفل های 
طالیی را كه كنایه از وجود مشكل  گش��ایی اند، به چشمانش بمالد تا گشاده 

شوند و مشكل او را آسان كند.
سرود از خطاب به مال مامدجان و دعوت او به شهر مزارشریف و سیر 
گل الله زار دش��ت ش��ادیان كه این گل ها در روزهای جشن نوروز بهترین 
انگیزانندۀ احساس��ات عاشقانه و محبت گرم انس��انی بوده می تواند، آغاز 

 یافته، با همین خطاب و با همین دعوت انجام می پذیرد.
بیا كه بریم به مزار، مال مامدجان

سیل گل الله زار، وا وا دلبرجان
سر كوه بلند فریاد كردم

علی ، شیر خدا را یاد كردم
علی، شیر خدا یا شاه مردان

دل ناشاد ما را شاد گردان
بیا كه بریم به مزار، مال مامد جان

سیل گل الله زار، وا وا دلبرجان
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سخی، شیر خدا، دردم دوا كن
مناجات مرا پیش خدا كن
چراغ روغنی نذرته می توم

به هر جا عاشق است، دردش دوا كن
بیا كه بریم به مزار، مال مامد جان

سیل گل الله زار، وا وا دلبرجان
نظرگاه گر رویم با تو نگارا

بگیریم تا خدا قلفای طیال را
بیا كه بریم به مزار مال مامدجان

میلۀ شاطرها
در گذش��ته های دور، زمانی كه در افغانس��تان هنوز از ماشین های سبك رو 
نام و نش��انی هم نب��ود، وظیفۀ حمل و نق��ل آدمان را از ی��ك محل تا محل 
دیگر، اسپ به انجام می رس��انید. اكثریت مأمورین عالی رتبۀ دولتی، علما، 
صاحب منصبان اردو، راهبران و كارمندان قاضیات، رؤسای اداره ها و سایر 
مؤسس��ات به محل كار خود به سواری اس��پ حاضر می شدند؛ به مراسم 
مخصوص، جشن ها و عیدها، به سواری اسپ می رفتند. همچنین سرداران 
و بزرگان اقوام و قبایل، تاجران و ثروتمندان نیز اس��پ داش��تند و توس��ط 
اس��پ خود را از جایی به جایی می رساندند. عمومًا در آن روزگاران اسپ 
واس��طۀ اساس��ی انتقال آدمان عالی رتبه و دارا در كش��ور حس��اب می شد. 
این گونه اسپ ها عالوه به اشخاص محافظ و اسپ بان های مخصوص، یك 
نفر مس��تخدم دیگر با نام ش��اطر یعنی جلودار نیز داشتند. شاطران معموالً 
اشخاص چست و چاالكی بودند كه هنگام حركت از خانه تا ادارۀ مربوط یا 
جای دیگر، پیشاپیش اسب های تیزگام ولی نعمت خود می دویدند؛ و هرگاه 
كه اس��پ ها در جایی توقف می كردند، آنه��ا مواظبت و محافظت كرده، از 
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نظم و صحت سم ها و پشت و پهلوی آنها وارسی به عمل می آوردند.
جمعیت شاطرها مشخصات ویژه داشته اند: آنها نه تنها همه آدمان فداكار، 
صادق و كاماًل هوش��یار بودند، بلكه به حركت و رفتار خود نیز از دیگران 
فرق می كردند. ش��اطرها اغلب از جمله جوانان بودند. آنها به خوش��كلی 
بروت می ماندند و هر روز به نیت ثواب به چشمانش��ان سرمه می كشیدند. 
لباس ش��اطرها، كوتاه و ایخچم و ش��ینم بود كه زیبایی مخصوص داشت. 
همۀ شاطرها اكثراً پاپوش های سبك و محكم و پرداشت به پای می كردند. 
پاچه های بریدجی ش��ان تا نیمۀ زانو همیش��ه برزدگی بود. آنها پای پیچ های 
خوش نمای��ی ب��ه پای می پیچیدند و ب��االی كورتی نیم تنۀ كوتاه، ش��انه بند 
می بس��تند و كمرشان را به س��لیقۀ مرغوبی توسط ش��ال ظریف ابریشمی 
یا نخی تا حدود س��ینه می پیچیدند. ش��اف لنگی شان از عقب سر در شكل 

برازنده ای بود.
ش��اطرها در وقت حركت در راه، چوب كوتاهی به دس��ت می گرفتند 
كه آن با نام »چوب ش��اطرها« یاد می شد. در س��فرهای دورتر، آنها چوب 
را با نیزه عوض می كردند تا بتوانند از جویبارهای نس��بتًا كالن كه از پیش 
راه ش��ان می برآمد، توسط نیزه سبك بپرند و از جوی های عمیق به سهولت 

بگذرند.
شاطرها خودش��ان را مریِد غالم وفادار حضرت علی )قنبر( و جلودار 
صادق ُدل ُدل او می دانس��تند. حرمت اس��تاد )قنبر( و پیر اس��تاد )حضرت 
علی(، پرهیزگاری، پاكی، مدد به افتادگان، گرامی داشتن اسپ همچون »یال 
مراد« از آیین ش��اطرها حساب می شد كه این آیین را آنها با مسئولیت تمام 

و صداقت كامل حفظ، رعایه و احترام می كردند.
ش��اطرها به نام »آش  پیر« و یا »جشن شاطرها« میله �  مراسم عنعنوی � 
داش��تند كه آن س��الی دو مرتبه، یكی در نوروز )اول ماه حمل( و دیگری 
در اول های ماه میزان در س��ه محل شهر هرات � در قریۀ وحید، در باغچه 
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زیارت��ی میرصالح م��ال و در باغچه نزد حوض خوش منه��ان )معروف به 
ح��وض هزاره ها( در قری��ۀ قتپیچك )قپچاق(، مش��رف ب��ه پای حصار � 
دایر می ش��د. میلۀ ش��اطرها چند روز دوام می كرد. در این میله اش��خاص 
با كس��ب و كار گوناگون � قلندران، درویش��ان، ملنگ ها، عی��اران، كاكه ها، 
پهلوانان، كشی گیران، آوازخوان ها، نوازندگان � و سایر مردم شهر و دهات 
س��هم می گرفتند. دیگ های كالن برنج، حلوا، ش��له و َدلَده به نام »آش پیر« 
پخته می ش��دند؛ و مصارف آنها را خود ش��اطرها و اش��خاص علی حده از 
جمله كاس��ب كاران و غیره می دادند. در این جش��ن، در یك طرف دیگر، 
نقاره چیان و دوتار نوازان محلی و ش��وقی، مقلدان و صحنه آرایان به نوبت 
با هنرمندی های خویش محفل را گرمی می بخش��یدند. آنها به این ترتیب، 
مناس��بت و عالقۀ خود را به ش��اطران ابراز می داش��تند. سماورهای بزرگ 
مس��ی و برنجی در چندین موقع در جوش بودند. چای خوری، میوه خوری 
و ب��ازی و س��رگرمی های محیطی از قبی��ل تخم جنگی، پادش��اه  وزیرك، 
خیز زدن، زورآزمایی و غیره از صبح تا ش��ام دوام می كرد. فروش��ندگان و 
عرضه كنندگان مواد خوراكی و میوه جات خش��ك، از قبیل كشمش، نخود، 
سنجد، تخم تربوز، پسته، نقل های پسته ای، هستۀ بادامی، نخودی، میوه های 
ت��ازه، تخم جوش دادۀ مرغ، به رنگ های س��بز، س��رخ و پیازی، فرفرك و 
قرقره ها، ارابه چه ها و دیگر س��امان و لوازمات بازی اطفال، شیرینی باب  به 
مثل: زلف عروس، لوز، چیالبی، پش��مك، مربا و غیره را در هر سو عرضه 

می كردند و بازار خرید و فروش را گرم می كردند.
اطفال، جوانان و كالن ساالن در هر كنج  و  كنار محل مراسم، زیر سایه های 
درختان، روی سبزه ها و ُصفه ها و در كوچه، قالینچه ها، نمد و پالس های خود 
را پهن و هموار كرده، به صحبت ها و شوخی می پرداختند؛ به شطرنج بازی، 
جفت و تاق بازی، گفتن و شنیدن فكاهی، قصه و نقل حكایت های خنده آور، 
نواختن دوتار، رباب، تنبور، نی، دف، تونوك )نقاره(، قیژك، خواندن اشعار 
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و دوبیتی های محلی، مش��غول می ش��دند. مس��گرها، آهنگران، نمدماالن، 
عالفان، بزازان، پاالن دوزان و امثال آنها نیز در این جش��ن اش��تراك كرده، 
هر كدام از روی رس��م و آیین عنعنوی صنفی خویش هدیه های رنگارنگی 
به شاطرها، پهلوان ها و كش��تی گیران، عیاران و كاكه هایی كه زورآزمایی و 
هنرنمای��ی می كردند، تقدی��م می كردند. این چنین در این میله به جز س��از 
 و  س��رود، مدیحه خوان��ی و قصه گویی ها و هیاهو و غوغ��ای عجیبی بر پا 
می ش��د كه تماشایش��ان به هر كس كیفیت مخصوص می بخشید. در همین 
هنگام، طبق معم��ول قبل از باز كردن درپوش دیگ ه��ای بزرگ طعام های 
مختلف، نوازندگان در برابر صفوف ش��اطرها كه رو به طرف قبله، در كنار 
اجاق ه��ا و دیگ دان های پر از آتش می ایس��تادند، صف بس��ته، به نواختن 
آهنگ مخصوص همین احتفال ش��روع می كردند. بعد یك نفر از ش��اطران 
كهن سال و س��ابقه دار، فیتیله ها و شمع های بزرگ و كوچك كه در اطراف 
دیگ ها تعبیه ش��ده بودند، را روشن می كرد. صدای تكبیر و صلوات از هر 
 سو به گوش می رسید. سپس نوازندگان با نواختن دهل و سرنای، شاطران 
را به خواندن س��رود مخصوص آنها دعوت می كردند. ش��اطرها هر یك به 
نوبت، دست شاطر كالن سال را كه به حیث پیر انتخاب شده بود، بوسیده و 
حلقه وار صف كش��یده تحت نوای دهل و سرنای به پای كوبی می پرداختند؛ 
و به ترتیبی كه پای ها هم سان و برابر و یك نواخت حركت می كردند، سرود 

زیرین را به طور دسته جمعی و هم صدا می خواندند:
علی حیدر، مدد قنبر
علی صفدر، مدد قنبر

علی اكبر، مدد قنبر
علی داماد پیغمبر

علی كنده در خیبر
مدد قنبر، مدد قنبر
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علی اكبر، مدد قنبر
علی حیدر، علی صفدر

رقص و سرود شاطرها به كف زدن ها و »شاه باش« و »آفرین« گویی های 
م��ردم در گ��رد دیگ ها تقریبًا نیم س��اعت را در بر می گرف��ت كه دیدنی و 
هیجان انگی��ز بود. پس از این، با خواندن دعا و فاتحه در حق پیر )حضرت 
علی( و استاد شاطرها )قنبر( از طرف شاطر كهن سال سر دیگ ها باز می شد 
و تقس��یم طعام ها آغاز می ش��د. كاسه، قوری، بش��قاب، سطل و یا پتنوس 
]لغت روس��ی به معنی سینی[ ها به صدا درمی آمدند و پر و خالی می شدند. 
همۀ حاضرین از طعام های تهیه ش��ده به قدر كافی می خوردند. بعضی ها به 
رس��م تبّرك و نذر، مقداری از آن طعام ها را برای بیماران و حاجت مندان 
و یا افتادگانی كه قدرت ش��ركت ورزیدن را در این جش��ن نداش��تند، نیز 
می بردند. صرف طعام تقریبًا ساعت 2 ظهر انجام می پذیرفت. سپس بساط 
چای و شیرینی به هر  سو پهن می شد و هم زمان نمایش هنرهای گوناگون، 
آوازخوانی و سرگرمی هایی كه چند لحظه پیش قطع شده بودند، از نو سر 
 می شدند و تا نزدیكی های شام دوام می كرد. با غروب آفتاب جشن شاطرها 
به پایان می رسید؛ و بعد، با آخرین  خواندن دعای دسته جمعی در حق پیران 

شاطران، هر كس راه خود را در پیش می گرفت.
میلۀ شاطرها یكی از معركه های معتبر و بانفوذ عنعنوی موسمی مردمی 
در افغانس��تان به شمار می رفت و آن همیش��ه و همه ساله با عالقه مندی  و 
دل بستگی زیاد و شور و حرارت هیجان انگیز اشتراك كنندگانش می گذشت. 
در ای��ن جش��ن به طوری ك��ه در باال اش��اره رفت، نه فقط ش��اطرها بلكه 
نمایندگان گروه ها و اقش��ار دیگ��ر اجتماعی � عی��اران، كاكه ها، قلندران، 
درویشان، تاجران، كاس��ب كاران، هنرپیشگان � و بسیاری از اهالی مشهور 
ناحیه های گوناگون مملكت اشتراك می ورزیدند. هدف از تشكیل و تدوین 
این میله، پذیرایی از نوروز، س��ال نو، به جاآوردن احترام و بزرگ داشت پیر 
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شاطرها � غالم وفادار و جلودار ُدل ُدل � قنبر بود. شاطرها توسط این میله 
می خواستند بزرگان خود را به یاد  آورند و به افتخار فرا رسیدن نوروز، سال 
نو و بهار نو، روح و ارواح آنها را ش��اد كنند. آنها همچنین میلۀ مذكور را 
برای آن دایر می كردند كه در سال نو به مدد و عنایت حضرت علی و مرید 
او )قنبر( صحت مند و س��ربلند باشند. از تدویر این میله  گویا روح شاطرها 
تازه می شد و دل شان تسكین و تسلی می یافت. بنابراین آنها در نوروز، در 
آغاز هر سال، سازمان دادن این مراسم را نه فقط كار صواب، بلكه امری مهم 

ضروری و قرض ِ گرانی برای خویش می دانستند.
س��رودی كه در این مراسم با نام »سرود ش��اطرها« مورد سرایش قرار 
می گرفت، در برگزاری مراس��م مذكور نقشی به سزا و نظررس داشت. این 
س��رود نه فقط مقصد و مرام و غایت مراسم را افاده می كرد، بلكه بر گرمی 
و ش��كوه و حش��مت آن نیز می افزود. این سرود جنبۀ دینی � مذهبی دارد 
و از اول ت��ا به آخر آن، صفت و خصلت های علی یادآور، تأكید و وصف 

شده اند.

میلۀ قولبه کشی
قولبه كشی یكی از مراسم  اساسی دهقانان بوده، و نیز به افتخار رسیدن ایام 
بهاران، نوروز و س��ال نو، محض با همت و ابتكار بی واسطۀ خود دهقانان 

دایر می شود.
تجلیل »مراس��م قولبه كش��ی« عادتًا در نخس��تین روز س��ال نو، نوروز 
صورت می گیرد. ولی در بعضی نواحی و روستاهای افغانستان در روز دوم 
جشن نوروز و یا در روز جمعه هفتۀ یكم ماه حمل كه در سراسر مملكت 
روز اس��تراحت عمومی اس��ت، برگزار می شود. این مراس��م در بین اهالی 
بعضی محل های افغانس��تان، از جمله در والیت غور با »گاوخونك« رایج 
اس��ت. در مناطق شمالی جمهوری تاجیكس��تان و در نواحی ِگرد و اطراف 
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ش��هرهای س��مرقند و بخارا و وادی »قاش��قه دریا«ی جمهوری ازبكستان، 
مراسم مذكور را با نام »جفت برآران« یاد می كنند. در نواحی جداگانه سمت 

جنوب تاجیكستان این مراسم بیشتر با نام »یوغ برآران« معلوم است.
اگر سخن دربارۀ مقصد و سبب های سازمان دادن مراسم قولبه كشی رود، 
پی��ش از همه همین را باید گفت كه آگاه كردن زارعان از آغاز فعالیت های 
كش��اورزی و تشویق و جلب آنها به كارهای صحرایی از هدف های عمدۀ 
تشكیل این مراسم است. با تدویر »مراسم قولبه كشی« زارعین در حق روح 
و ارواح گذشتگان دعا كرده، در سال نو از پیر كار، حضرت بابای دهقان به 
كارش��ان، گشایش و به خرمن شان سرسبزی  آرزو می كردند. عالوه بر این، 
»مراسم قولبه كشی« فرصتی است در بابت كارهای صحرایی از نو آماده بودن 
و مطابق ساختن گاوهای قولبه ای كه در فصل زمستان در استراحت طوالنی 
بودند؛ و همچنین یك نوع تمرینی اس��ت در مورد امور قولبه كش��ی و رام 
و تابع كردن جوان های مس��ت و مغرور و تازه نفس كه بار نخس��ت به زیر 
بار سنگین یوغ و افس��ار كشیده می شوند. نهایت در ضمیر تجلیل »مراسم 
قولبه كشی«، مقصد و مرام دیگری نیز نهفته است كه آن از تأمین استراحت 
و فراغت مردم زراعت پیش��ه در آس��تانۀ س��ال نو و نمایش دادن قدرت و 
توان گاوهای قولبه كشی كه نخستین وسیلۀ استحصال ساحۀ كشاورزی در 

دهات اند، عبارت است.
طرز تداركات و تشكیل »مراسم قولبه كشی« در محله های ِگرد واطراف 
والیت كوالب، از جمله در قریۀ بین حصار به این قرار است: تجلیل مراسم 
را قباًل توسط موی س��فیدی به ساكنان قریه اطالع می دادند. طبق این خبر، 
خان��واده ای كه گاوه��ای كوالبی دارند، آمادگی می گیرن��د؛ زن ها به پختن 
فطیرهای ش��یرین، كولچه های روغنی و تهیه دیگر خوردنی ها می پردازند. 
مرده��ا با مقصد اینكه گاوهای كوالبی ایش��ان در مراس��م مذكور و خرج 
بهتر و خوب تر مورد س��تایش و پس��ند همگان قرار بگیرد، به تهیۀ هرگونه 
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اسباب های آرایشی، از قبیل گل های كاغذی )به منظور آرا دادن شاخ گاوها( 
و گردن بن��د و كمربندهای تیكۀ رنگارن��گ، كه با پوپك و پوپكچه های هر 
خیله و تكمه های ُخرد و كالن فلزی تزئین ش��ده باشد، مشغول می شوند. 
آنها این چنین كارهایی را در مورد تیار كردن یوغ و افس��ار، تشخیص محل 
قولبه كش��ی و آرایش سایر حیواناتی كه اشتراك شان در بازی و مسابقه های 
»مراسم قولبه كشی« در نظر گرفته شده است، سازمان می دهند. خانواده هایی 
كه از داش��تن گاوهای كوالبی و دیگر حیوانات م��ورد نیاز محروم اند، نیز 
می كوش��ند تا به اندازۀ توان و امكانات خود برای »مراسم قولبه كشی« كدام 

دستاویزی تهیه كنند.
بع��د از انجام این گون��ه آمادگی ها، پگاه روز تعیین ش��ده مردم � مردان 
ریش س��فید و میان سال، پسران و دختران جوان و نورس و اطفال خردسال 
به ش��مول چند تن س��ازندگان و نوازن��دگان محلی � هم��راه با حیوانات 
تزئین ش��دۀ مورد نظر و دسترخوان و دس��تاویز های مخصوص این مراسم 
در نزد مس��جد قریه جمع می آیند و از آنجا همه یك جا با ساز و نوای دهل 
و س��رنای و خواندن س��رود و ترانه های دل انگیز به محل قولبه كشی، یعنی 

به سِر زمین می روند.
ش��ور و هلهله، س��از و س��رودخوانی و پای كوبی های م��ردم در محل 
قولبه كش��ی نیز چند مدت ادامه می یابد. س��پس با هدایت مالی قریه كه با 
نام آخوند ش��هرت دارد، یك جوره  گاو قولبه ای را یوغ و افسار می بندند؛ 
و آخوند در حالی كه حاضرین رو به طرف قبله ایس��تاده اند، برای سعادت 
كش��ور خوشی همگانی در س��ال نو دعا می كنند؛ و شخص مؤظف را امر 
می دهند تا عمل قولبه كشی را آغاز كند. در این هنگام یك نفر از پیرمردان 
قولبه كش قریه، كمر خود را با لنگ بس��ته، دستۀ  افسار را به دست می گیرد 
و ب��ا هیبتی مخصوص زیر صدای دهل و س��ورنای، گاوه��ای قولبه ای را 
ب��ه حركت می آورد. م��ردم از قدرت پیرمرد دهقان ب��ه حیرت می  آیند؛ به 
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افتخارش كف می زنند و با رضایت و قناعت مندی تمام ستایشش می كنند. 
همچنین در این فرصت عده ای از ریش س��فیدان و زراعت پیشگان باتجربه 
ب��ه گاوهای قولب��ه ای توجه مبذول می دارن��د و آنها را از ن��گاه زیبایی و 

شایستگی ارزیابی می كنند.
پیرم��رد قولبه كش بعد از یك  دو بار قولبه رانی در عرض و طول زمین، 
گاوه��ا را ن��زد مردم توقف می دهد و با همین عمل، قولبه كش��ی را خاتمه 

می بخشد.
پ��س از این، پدران، اطفال خردس��ال خ��ود را نزد پیرم��رد قولبه كش 
می آورند و با دعای مالی قریه هر كدام را به نوبت، نخس��تین  بار دس��ت 
به افس��ار می زنند، به این نیت كه روزی می رسد كه اطفال آنها نیز دهقانی 
اصیل ش��وند، نیك تخم بپاش��ند و نیك حاصل بردارند. ب��رای اینكه این 
نیت شان عملی شود، از پیرمرد قولبه كش فاتحه می گیرند و به این مناسبت 

در بین حاضران كولچه و نُقل تقسیم می كنند.
هنگام چاش��ت، مردم در اطراف دسترخوان رنگین كه از انواع غذاهایی 
ك��ه از هر خانه فراهم آمده، ترتیب یافت��ه، حلقه می زنند و خانواده هایی را 
كه به مناس��بت »مراسم قولبه كش��ی« خوردنی های لذیذ تهیه كردند، مورد 
وصف و س��تایش قرار می دهند. در این كار خصوصًا كالن س��االن بیش��تر 
س��هم می گیرند. بعد از صرف غذا باز شادی و نشاط آغاز می یابد. جوانان، 
نورس��ان و اطفال قد  و  نیم قد در یك كنارِ محل قولبه كشی گرد  آمده، چند 
س��اعت وقت خود را به برپا كردن هرگونه بازی، مس��ابقه  و سرگرمی های 
دیگر، مانند كش��تی گیری، پهلوانی ، گاوجنگی، كوشقار جنگی، سگ جنگی، 
مرغ جنگی و غیره س��پری می كنند. در كنارِ دیگر محل  قولبه كشی، دختران 
اجتماع كرده، با خواندن سرود و ترانه های مردمی و زمزمۀ دوبیتی هایی كه به 
بهار اختصاص دارد، به صحنۀ برگزاری مراسم، گرمی و گیرایی می بخشند. 

اینك چندی از آن دوبیتی ها را به طور نمونه ذیاًل ذكر می كنیم:
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بهار  آمد كه خشك شد الی كابل
نماید مستی ها دریای كابل

بهار آمد كه جان بخشی نماید
هوای صبح روح افزای كابل

*
بهار آمد كه سیل سبزه ها شد

گل  و  بلبل به هم چون آشنا شد
گل  و  بلبل به هم بود چند صباحی

كه گل وا شد و بلبل بینوا شد
*

درختان سبز و یخ بندان شكسته
شكوفه بر سر هر شاخه بسته

روان گشتند سوی چشمه ساران
كبوترهای كوهی دسته  دسته

در والیت غور، دختران در چنین مورد دوبیتی های زیرین را كه مضمون 
عاشقانه دارد، نیز می خوانند:

به چی اورسی را باال می كنی یار
چطور سیل و تماشا می كنی یار

نمی ترسی ز فردای قیامت
عجب دلبر تسلی می كنی یار

*
سر راهت بشینوم، خانه سازوم

به زلفان سیاهت شانه سازوم
بگردوم ده  به  ده، موال  به  موال

تو را از خود بتر دیوانه سازوم
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*
سر یك دانه اورسی شیشتنم شد

َد هر جا یار گرفتوم، دوشمنم شد
َد هر جا یار گرفتم، از دل و جان

كمربسته به قصد كوشتنم شد
طبق معلومات »پَلَوش��ه مؤمند« در »مراس��م قولبه كشی« دختران سرود 

زیرین را كه از جمله سرودهای بچگانه است نیز می خوانده اند:
دوگانه جان دوگانه، رویم تگ دوالنه

چیرنیگه سی دستپانه، در این سال و زمانه
غنمیتم، دوگانه، بخوان بیت دوستانه)13(

عمومًا در این هنگام بس��اط خوشی و شادی و سرود به دامنۀ صحراها، 
مرغزارها، دل كوهپایه ها و س��ینۀ دش��ت ها طنین می اندازد و قلب ها را به 

جوش و خروش می آورد.
نزدیكی های ش��ام، مراسم قولبه كش��ی به پایان می رسد و مردم با كمال 
ممنونیت و خشنودی بی پایان به خانۀ خود برمی گردند. بعضی ها دوستان و 
رفیق ش��ان را آن شب به خانۀ خود برده، مهمان می كنند و تا نیمه های شب 

محفل را ادامه می دهند.
»قولبه كش��ی« میله ای اس��ت كه تدویر و برگزاری آن از ابتدا تا انتها با 
خوان��دن س��رود و ترانه های محلی، اجرای رق��ص و بازی های گوناگون، 
گفتن و ش��نیدن حكایه ها و افس��انه ها و نقل و روایت ها دربارۀ كار و بار 
دهقانان، حاصالت، آب و هوا و دیگر حادثه هایی كه به فعالیت های زارعین 
ارتباط دارد، مضمونًا گوناگون اند: عشقی، هزل آمیز، دربارۀ بهار و غیره. اما 
اكثریت سرودهای این میله به بهار بخشیده می شود كه سرود »دهقان جوان 
بیا به صحرا!« از جملۀ آنها اس��ت. این س��رود، خاص »مراسم قولبه كشی« 

بوده، بیشتر در همین مراسم خوانده و شنیده می شود.
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همان طور كه در باال اش��اره رفت، قولبه كشی مراسم مربوط به دهقانان 
اس��ت و آن محض با همت و اشتراك بی واسطۀ دهقانان، با مقصد استقبال 
از نوروز و س��ال نو و به مناسبت فرا رسیدن موسم بهار دایر می شود. زیاده 
از این، این مراسم آگاه كردن دهقانان از شروع ایام كشت و كار و تشویق و 
ترغیب و جلب آنها به كارهای صحرایی را در ضمیر دارد كه سرود »دهقان 
جوان بیا به صحرا!« نیز همین مقصد را دارد. گمان می رود كه سرود مذكور 
به خاطر »مراس��م قولبه كش��ی« و برای بازتاب مندرجات و نمایۀ آن ایجاد 

شده است«.
س��رود از سه بند ش��ش مصرعی و یك نقرات دو مصرعی كه در آن از 
دهقانان به كارهای صحرا دعوت ش��ده است، عبارت است. هر بند سرود 
كه با نقرات انجام می پذیرد، منظره های گوناگون بهار را تصویر می كند. در 
مجموع در سرود یادشده كه خواندن آن با آهنگ و شوخی نشاط بخشی به 
طور دس��ته  جمعی به وقوع می پیوندد، به شمول نقراتش چنین اندیشه هایی 
نهفته  است: بهار ایامی است كه آمد آمدش طبیعت را از نو زندگی می بخشد. 
موسم كار می رسد. نس��یم گلزار جان بخش می شود. زمین آماده شدن برای 

كشت وكار را انتظار می كشد و...
س��رود این چنی��ن تلقین می كند كه بس��تر س��بزینۀ چمنزاره��ا و قبای 
رنگین دش��ت و دامنه ها، »رخت بستن افس��ردگی« از باغ ها و »چوپان های 
چست و چاالك« با رمه های خود سوی چراگاه های سبز و خرم رهسپار شدن 
نی��ز یادآور مقدم نیكوی بهار اس��ت. در س��رود، از دهقان جوان به صحرا 
دعوت ش��ده اس��ت كه این نقطه از مهم ترین عناصر س��رود مذكور بوده 

می تواند؛ چنانچه در سرود آمده است:
یكه خوان:

آمد بهار و موسم كار
جان بخش شده نسیم گلزار
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افشانده گهر به بوستان ابر
خندیده گل و شكفته ازهار
هنگام بهار، وقت كار است

بیدار شده زمین هموار
همه:

دهقان جوان بیا به صحرا!
با ماله و بیل و یوغ و افسار

یكه خوان:
روییده به مرغزار سبزه

بشكفته به دشت، الله بسیار
چوپان بچگاِن چست و چاالك
با رمۀ خود روان به كوهسار
افسردگی بسته رخت از باغ

كس نیست در این زمانه بیكار
همه:

دهقان جوان بیا به صحرا!
با ماله و بیل و یوغ و افسار

یكه خوان:
از بادِ بهار تازه گردید

گل های چمن، جوان گلزار
تا ابر بهار گریه سر داد

گردیده نبات و سبزه بیدار
هنگام بهار وقت كار است
غافل منشین به موسم كار
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همه:
دهقان جوان بیا به صحرا!

با ماله و بیل و یوغ و افسار
مراس��م قولبه كشی با همۀ سنت هایش، با فعالیت های محنتی كشاورزان 
ارتباط مستقیمی دارد. هدف از تجلیل »مراسم قولبه كشی« پذیرایی از نوروز 
و دعوت زارعین به كش��ت كاری اس��ت. می توان گفت كه مراس��م مذكور 
بیانگر آرزو و امید مردم زراعت پیش��ه در بابت محنت پربركت و برداشت  
حاصل فراوان در طول سال نو فرارسیده و افاده كنندۀ احساس رضایت آنها 
از كار و پیش��ۀ خویش اس��ت. این مراسم از یك جزء مهم مراسم فرهنگی 
مردم خراس��ان زمین، از جمله تاجیكان افغانس��تان درك می دهد كه در این 
تجلیل باش��كوه، افادۀ غایه و گرامی داش��تن و حفظ كردن آن، س��رودی كه 
در جریان این مراس��م با نام »دهقان جوان بیا به صحرا« خوانده می ش��ود، 
نقش مهمی بازی  می كند. این س��رود از جمله نوروزخوانی هایی به ش��مار 
می رود كه آنها شوق و رغبت كار و محنت را در دل ها می انگیزد و پرورش 
می دهد؛ و محبت آدمان را نس��بت به زمین و طبیعت می افزاید. از این رو 

سرود یادشده، اهمیت مخصوص تربیوی دارد.

میلۀ َسَمنَک
اصطالح »س��منك« در فرهنگ های لغت  به ش��كل »سمنو« ثبت شده و به 
معنای حلوای تر كه از ش��یرۀ گندم سبز ش��ده تهیه می ش��ود، ایضاح یافته 
اس��ت. مثاًل در »فرهنگ معین« در این مورد آمده است: »سمنو« مانند حلوا 
چیزی است كه از گندم سبز پزند و در خراسان متعارف است كه خشخاش 
)دانۀ كوكنار( و گردكان )چار مغز( و بادام در آن كنند و در عرف »سمنك« 

گویند.
همچنین در »برهان قاطع« راجع به شرح واژۀ »سمنو« می خوانیم:
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س��منو سبزی ای اس��ت مانند حلوای تر و آن را از شیرۀ گندم سبز شده 
پزند. )16(

اصطالح س��منو در بین تاجیكان افغانس��تان به ش��كل »سمنك« تلفظ 
می ش��ود. این اصطالح در تاجیكس��تان در ش��كل های گوناگون »سمنك«، 
»س��وملك«، »سنبونك«، »س��ومن«، »س��یمن« و غیره معلوم است.)17( مردم 
ازبك والیت جوزجان، فاریاب و بعضی محل های دیگر افغانستان »سمنو« 
را »سلمك« و یا »س��ملی« )Samalay( تلفظ می كنند.)18( در داستان منظوم 
س��وملك كه به زبان ازبكی است و آن هنگام مراسم پختن »سمنو« توسط 
 )Sermalak( »زنان و دختران خوانده می شود، واژۀ سمنو به شكل »سرملك

آمده است.)19(
س��منك به عقیدۀ مردم از جمله طعام های متبرك بوده، پختن و اجرای 
مراس��م مربوط آن را امری ثواب، ش��گون نیك و خوش��بختی می پندارند. 
آنه��ا همچنی��ن از این كار، ه��وای خوب و بارندگی زیاد را در س��الی كه 
پیشواز می گیرند، انتظار می برند. از همین سبب است كه سمنك را در عید 
س��ال نو با نام سمنو در جملۀ سیب، سیر، س��نجد، سركه، سماق و سبزی 
در دس��ترخوان هفت س��ین نوروزی قرار می دهند و ب��ه گونۀ طعام متبرك 

می خورند و خود اگر پخته باشند، به دوستان و نزدیكان شان می فرستند.
دربارۀ پیدا ش��دن س��منك در بین مردم افغانستان روایتی عرض وجود 
می كند كه: امام حسین از گرسنگی به تنگ آمده بود؛ در خانه برای خوردن 
چیزی وجود نداشت. حضرت بی بی فاطمه برای تسلی خاطر آنها دیگی را 
روی آتش دان گذاشته، درون آن یك مقدار سبزه و چند  دانه سنگ انداخته 
و س��پس زیر دیگ آتش افروخته اس��ت. زمانی كه حضرت پیغمبر )ص( 
وارد خانه ش��ده، دیده اس��ت كه اطراف دیگ مذكور را مالئك  )فرشته ها( 
زیادی احاطه كرده اند، حلوای داخل دیگ را كه به قدرت خداوندی آماده 
ش��ده بود، »سرملك« نام گذاشته است. این اصطالح با مرور زمان در تلفظ 
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مردم به »س��منك« تبدیل یافته است. از همان وقت تا امروز، سمنك گویا 
به حیث یك غذای متبرك ش��ناخته شده و مراسم پختن آن همچون جشن 
حضرت امام حسن و امام حسین هر سال در آغاز فصل بهار از طرف زنان 

دایر می شده است.)20(
بعضی از عالمان افغانس��تان زمان پیدایش مراس��م پختن س��منك را به 
دورۀ آریایی های باختر )زمان یاما پادش��اه( و خراسان قدیم نسبت داده اند. 
طبق نگارشات آنها آریایی ها این مراسم را در آوان نخستین روزهای بهاری 
و فرارس��یدن زمان كار و فعالیت در صحراها به استقبال نوروز و بهار دایر 

كرده اند.)21(
تاریخ ش��ناس »آ. نعمتی« نیز مراسم پختن سمنك را از پدیده های زمان 

جمشید به حساب گرفته  است. )22(
باید متذكر ش��د كه در دوره های قدیم هم وجود داش��تن و به جش��ن 
نوروز بی واس��طه عالقه مند بودن، مراسم پختن، معنی را افاده نمی كند؛ این 
مراسم در آن دوره ها نیز با همین شكل و با همین مضمون كه امروز دارد، 
برگزار می ش��د. مراس��م پختن س��منك كه امروز در بین مردم كشورهای 
خراس��ان زمین رایج اس��ت، جنبۀ مذهبی دارد و آن در اول سال نو و برای 
استقبال جشن نوروز، بیش از همه همچون مراسم یادبود اشخاص مقدس 
و متبرك دنیای اسالم و فرصت دعا كردن به ارواح آنها تجلیل می شود. این 
نقطه بیانگر آن اس��ت كه مراسم باس��تانی پختن سمنك بعد از انتشار دین 
اس��الم در بین مردم سرزمین خراس��ان با تأثیر عمیق دین اسالم، تحوالت 
كلی را از س��ر گذرانده، به یك مراس��م مذهبی تبدیل یافته اس��ت. در این 
باره بس��یاری از عناصر و لحظه هایی كه در جریان تدویر مراسم مذكور به 

مشاهده می رسد، گواهی می دهند.
پختن س��منك ام��روز یكی از س��نت های پرافتخار و پس��ندیدۀ مردم 
افغانس��تان، خاصتًا باشندگان روستاهای سمت ش��مال و شهرهای ُخرد و 
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ب��زرگ این س��رزمین بوده؛ و نیز در نوروز و یا در روزهای آغازین س��ال 
نو س��ازمان داده می ش��ود. ترتیب آمادگی و تدویر این مراسم طوری است 
كه خانواده هایی كه پختن س��منك را پیش می گیرند، یك مقدار )به اندازۀ 
الزم و صالح دی��د خود( گندم پر مغز و س��فید و پ��اك را مهیا كرده، آن را 
می شویند و سپس در بین ظرفی كه آن به شكل قوری یا لگن باشد، هموار 
كرده به رویش اندكی آب می پاش��ند. بعداً باالی آن را با داكه می پوش��ند و 
همه روزه به آن آب می پاشند. در روزهای بارانی ظرف سمنك را در هوای 
گش��اده، زیر باران بهاری قرار می دهند؛ زیرا زن��ان كارآزموده معتقدند كه 
هر قدر كه س��منك از باران بهاری شاداب شود، به همان پیمانه حلوای آن 
ش��یرین تر و خوش مزه تر می ش��ود. نهایت، در دوام تقریبًا یك هفته، گندم 
آهسته آهس��ته نمو كرده، خوب می پزد. هنگامی كه ساقۀ گندم به اندازۀ 10 
تا 15 س��انتی متر نمو كرد، زمان گرفتن شیرۀ آن فرا می رسد. زنی كه مراسم 
پختن س��منك را س��ازمان داده اس��ت، زنان دور و نزدیك و خویشاوندان 
خود را به خانه اش دعوت می كند. با آمدن میهمانان، مرحلۀ س��منك كوبی 
و یا گرفتن ش��یرۀ ریش��ۀ گندم آغاز می شود. گرفتن ش��یرۀ گندم با مراسم 
مخصوصی صورت می گیرد. این مراسم طوری است كه اوالً همۀ حاضران 
طهارت كرده، به س��ر س��فره گرد می آیند، چند دانه ش��مع را نیز باالی آن 
روش��ن می كنند، دسترخوان بزرگی را روی ُصفه می گشایند. سپس یكی از 
زنان قیچی كالنی را به دس��ت می گیرد و س��بزۀ گندم را قطع كرده، آن را 
به یك گوش��ۀ دسترخوان گذاش��تن می گیرد. از بس كه هر كدام از زنان و 
دخت��ران مراد و مقصدی در دل دارند، چند  دانه از س��بزۀ گندم را با قیچی 
می برد و برگ های آن را می ش��مارد. هرگاه كه برگ های گندم جفت بیاید، 
كسی كه آن را قیچی كرده است و مراد گفته است، فال خود را به فال نیك 
می فهمد و خود را س��عادت مند می پن��دارد؛ و اگر برگ ها طاق بیاید، آن را 

دلیل تیره بختی خویش می داند و به فال بد می گیرد.
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بعد از آنكه كارهای مقدماتی س��منك كوبی انجام می پذیرد، سبزی های 
گن��دم را به آهس��تگی ب��ه چند پارچه تقس��یم می كنند و ه��ر پارچه را به 
هونده��ای پاكیزه انداخت��ه، می كوبند. چند نفر از زن��ان دیگر، پارچه های 
كوفته شدۀ ساقۀ گندم را در ظرف بزرگ با دستان خود فشرده، شیرۀ آن را 
بیرون می آورند. كوبیدن و فش��ردن سبزی گندم چند نوبت اجرا می شود و 
هر دفعه شیرۀ آن گرفته می شود. گاهی این كار را زنان تا هفت نوبت اجرا 
می كنند. هنگامی كه مرحلۀ كوبیدن س��منك خاتمه می یابد، شیره و شربت 
س��منك را در یك دیگ نس��بتًا بزرگ می ریزند و آن را با تناسب معینی با 
آب می آمیزند. زمانی كه دیگ س��منك بار ش��د، كار پختن سمنك شروع 
می شود. تمام زنان، باالی دیگ سمنك جمع می آیند. سِر دیگ یك زن مال 
كه او را بی بی آتون می گویند، از تاریخ پیدایش س��منك و مراسم آن برای 
حاضرین نقل می كند. پس از نقل تاریخ پیدایش سمنك بی بی  آتون در حق 
امام حس��ن و امام حسین كه حلوای س��منك، غذای متبرك آنها و مراسم 

سمنك پزی مراسم آنها دانسته شده است، دعای نیك می كنند.
همچنین او در حق صاحب ِ خانه كه به چنین كار خیر دس��ت زده است 
و در حق همۀ زنان و دخترانی كه در مراس��م پختن سمنك اشتراك دارند، 
دس��ت به دعا می برآرد. به این ترتیب مراس��م دعا خوانی در اطراف دیگ 
س��منك به پایان می رسد. بعد از این، زیر دیگ سمنك آتش می افروزند و 
مؤظفین دیگ به كار پختن س��منك بند می ش��وند؛ و سایر زنان و دختران، 
رق��ص و پای كوبی و آواز خوانی  و صحبت  را برپا می كنند. همۀ این كارها 
در صورت مس��اعد بودن ه��وا در بیرون، روی حویلی خان��ه و در حالت 

بارندگی در داخل اتاق ها اجرا می شود.
كار مربوط به پختن س��منك از اول تا آخر شب ادامه می یابد. در دوام 

این مدت، هفت مرتبه به دیگ آب می ریزند.
نزدیكی های صبح، آب دیگ تمامًا تبخیر می ش��ود و زنان پزندۀ سمنك 
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می فهمند كه سمنك پخته شده است. از این رو چند  دانه چار مغز و مقداری 
پس��ته و خس��ته را به دیگ می اندازند و بعد آتش زیر دیگ را قطع كرده، 

روی آن را با سرپوش می پوشانند و چند مدت دیگ را دم می دهند.
صبح، هنگام صرف چای كه مهمانان از خواب بر می خیزند، زنان پزندۀ 
س��منك همراه با مهمانان و اهل خانواده به دور دیگ سمنك گرد می آیند 
و پ��س از خوان��دن دعا و درودهای معمول، س��ِر دیگ را ب��از می كنند و 
چون قطره های درش��ت شفاف را مانند دانه های تس��بیح از تماس بخار با 
هوای س��رد در روی دیگ می بینند، متصوف چنین اظهار عقیده می كنند كه 
دانۀ تس��بیح حضرت بی بی فاطمه روی دیگ سمنك فرو ریخته است. این 
عقیده هنوز احترام زنان و دوشیزدگان را نسبت به میلۀ سمنك بر می انگیزد 
و میلۀ س��منك را گرامی  می دارد. این چنین زنان و دوشیزگانی كه گرد یك 
دیگ جم��ع آمده، به این عقیده اند كه نخس��ت بی بی های مقدس، با دقت 
به س��منك نظر می اندازند تا با چشمان خود جای انگشتان مقدس بی بی ها 
را مش��اهده كنند. عادتًا زنان رس��ه ها و شیره های حلوای سمنك را كه پس 
از سخت ش��دن حلوا به وجود می آید، دیده و آن را حمل به آثار انگش��تان 

بی بی ها می كنند و پزنده ها نخست خود از آن قسمت ها می خورند.
بعد از این كارها، زنان در دور دیگ گرد  آمده، بخش تقسیم سمنك را 
آغاز می كنند. دیگ ها، كاسه ها و ظرف های ُخرد و بزرگ را سمنك انداخته 
و به خانه های همسایه ها و اقارب می فرستند. مهمانان نیز از حلوای سمنك 
ب��ه گونۀ تبرك برای اعض��ای خانوادۀ خود می برند. اه��ل خانواده و تمام 
اشخاص حاضر از سمنك می خورند و به این ترتیب مراسم و مرحلۀ پخت 
س��منك انجام می پذیرد؛ و مهمانان و همۀ دعوت ش��دگان با خوشحالی به 
خانه هایش��ان برمی گردند. الزم به یادآوری است كه كاسه و ظرف هایی كه 
در آنها به خانه های همس��ایگان و اقارب سمنك فرستاده می شود، از طرف 
گیرنده هایش��ان خال��ی بر نمی گردد؛ بلكه هر كس مطاب��ق توان و خواهش 



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان92

خود در ظرف های خالی شده، چیزهایی از قبیل پول نقد، شیرینی، میوه های 
خش��ك، نمك، پَخته ]پنبه[ و... انداخته، به صاحب  خانه ای كه میلۀ سمنك 
را دایر كرده اس��ت، می فرس��تند. انداختن نمك و پَخته در ظرف سمنك و 
فرس��تادن آن به صاحبش در بین مردم افغانستان بسی رایج بوده، و زنان از 

عمل خود نیز شگون خوب و نیت نیكو دارند.
بای��د گفت كه پختن س��منك از مراس��م خاص زنان ب��وده، محض با 
اشتراك و سهم گیری دختران و دوشیزگان و زنان، تشكیل و تدویر می شود. 
برگزاری این مراس��م نیز چون سایر مراسم نوروزی مردم افغانستان كه در 
باال عاید به آنها گفتگو ش��د، با ش��كوه خاصی صورت می گیرد. در جریان 
ای��ن مراس��م: یكی دف می ن��وازد؛ دیگری چنگ را به ص��دا می آرد؛ یكی 
می رقص��د و پ��ای می كوبد؛ دیگری آهنگ های زیبا و ش��ورانگیز محلی را 
می س��راید؛ بعضی ها لطیفه می گویند و عده ای ش��وخی و مزه های دلنشین 
می كنن��د. این گونه كارها اساس��ًا از طرف بیگاه، بعد از زیر دیگ س��منك 
آتش افروختن پزنده ها اوج می گیرد؛ مقصد از این، اگر از یك طرف تأمین 
شادی و نشاط در فراغت و استراحت حاضرین مراسم پختن سمنك باشد؛ 
از ط��رف دیگ��ر، غالباً پذیرایی از نوروز و س��ال نو و به ج��ا آوردن احترام 
و ارج گذاش��تن مقام س��منك و میلۀ مربوطۀ آن و همچنی��ن از پدیده ها و 
س��نت های متب��رك و واالی نوروزی خواهد بود. عالوه ب��ر همۀ اینها، در 
این هنگام از جملۀ دختران و دوش��یزگان و به خصوص پس��ران ُخردسال، 
اشخاصی هم پیدا می شوند كه در روی حویلی صاحب خانه آتش افروخته، 
از باالی آن خیز می زنند. بس��یاری ها هنگام خیز زدن از باالی آتش فروزان، 
اصطالح »زردی روی من از تو، س��رخی روی تو از من« را با صدای بلند 
به زبان می آورند. این كارها نیز مقصد، ش��كوه و جالل بخش��یدن به مراسم 

پختن سمنك را در ضمیر دارد.
در مراس��م پختن س��منك نیز س��رودهای گوناگون مورد سرایش قرار 
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می گیرد. در این مراسم نه فقط از نوروزی ها، بهاریه ها و سروده های عاشقانه 
از قبیل »چتری، چتر گل اس��تی«, »دندان طالیی«، »دختر نارنجی« و امثال 
آنها بلكه از »آقا چایی نخوردیم«، »وای كمرك من« و »عرقچین، عرقچین« 
بر این سلس��له س��رودهایی كه خصوصیت هجوی و هزل آمیزی دارند، نیز 
اس��تفاده به عمل می آید. مثال س��رود »آقا چایی نخوردیم« با رقص تحِت 

نوای دایره توسط رقص كننده و نوازنده به این شكل خوانده می شود:
رقاصه: آقا چایی نخوردیم.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: عمو چایی نخوردیم.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: آقا چایی قت كولچه مزه داره.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: آقا نان قت مهمان مزه داره،

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: سماور برنجی داره چایی.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: قت ظرف های خود مستی داره چایی.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: مه قربان سماور كه او جوش سر خود می كند باد.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: آقا چایی نداری، برگی بده بجوشان.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: اگه گوشت نداری، گاو زرده بغلطان.

نوازندگان: آقا چایی نخوردیم.
رقاصه: عمو چایی لب بام مزه داره.
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رقاصه: آقا چایی نخوردیم.
آقا چایی نخوردیم.
آقا چایی نخوردیم.

آقا چایی نخوردیم.)23(
ش��ب بزم مراسم پختن سمنك بدون س��رود »وای َكَمَرك من« چندان 
كیفیت��ی برای حاضران ن��دارد. خود زنان و دوش��یزگان آواز خوان و دیگر 
اشتراك كنندگان بزم هم برای خواندن و شنیدن این سرود هزل آمیز مزاق و 
اش��تیاق زیاد حاضر می كنند. سرود با رقص از طرف رقاصه در لباس یك 
زنی كه مورد خطاب ش��وهر قرار گرفته اس��ت، حاضر می شود. حركاتش 
ثابت می كند كه او در نتیجۀ لت و كوب ش��وهر مضروب ش��ده است. وی 
در هنگام رقص، مصراع های اساس��ی س��رود را كه حالت آواز بلند تحت 
نوای دایره می س��راید و زنان دایره نواز با خواندن نقرات »وای َكَمَرك من« 
ب��ا او همراهی می كنند. برابر به رقص درآمدن رقاصه و به خواندن س��رود 
ش��روع كردن او، صدای خنده و هیاهوی حاضران مراسم بلند می شود و از 
جانب آنها هرگونه سخنان دل سوزانه به عنوان رقاصه، به مانند »اِ سیه بخت«، 

»همو شوهر ظالمته خدا بگیره« و غیره به گوش می رسد.
متن سرود به این شكل است:

رقاصه: وای َكَمَرك من.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: چادر زردك من.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.
رقاصه: شویك نامردك من.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: نمی ته خرجك من. )24(
نوازندگان: وای َكَمَرك من.
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رقاصه: خوشو به داالن دارم .)25(
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: خوشویم شیطانی كرده.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: شویم مرا می زنه.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: بمرده شویك من.
نوازندگان: وای كمرك من.

رقاصه: زده در شانۀ من.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: شكسته قبورقای من.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.
رقاصه: سنگ چاركی زده.

نوازندگان: وای َكَمَرك من.
رقاصه: شو تاریكی زده.

رقاصه: زیر مشتك او بودوم.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.

رقاصه: سگه وه راهی كدوم.
نوازندگان: وای َكَمَرك من.
رقاصه: زمانه سازی كدوم

نوازندگان: وای َكَمَرك من.
رقاصه: چادر جالی من .)28(

نوازندگان: وای، َكَمَرك من.
رقاصه: نمی ته سیالی من

نوازندگان: وای، َكَمَرك من.
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با وجود اینكه مراس��م س��منك پزی از استفاده از س��رودهای گوناگون 
مردمی  به طور فراوان برخوردار اس��ت، ولی در تدویر این مراسم سرودی 
كه به نام س��منك یاد می ش��ود، موقع اساس��ی را اش��غال می كند. می توان 
گفت كه س��رود مذكور با مراسم مربوطه پیوند نا گسستنی ای دارد و ذاتًا از 
مهم ترین اجزای تركیبی این مراس��م به شمار می رود. یك مثال قابل قبول 
این دعوا، همین اس��ت كه س��رود نام برده در دوام چند س��اعت كه مراسم 

سمنك پزی جریان دارد، با آن همراهی می كند.
س��رود سمنك از نقرات و ش��ش بندهای چهار مصرعی عبارت بوده و 
توس��ط زنان و دختران خوش آواز با هم آوازی دایره به طور دس��ته جمعی 
خوانده می  شود. ترتیب خواندن سرود به این قرار است: یك نفر از دختران 
آواز خوان بند س��رود را می خواند و دیگران بعد ه��ر بند، نقرات آن را كه 
مرك��ب از دو مصراع نس��بتًا دراز اس��ت با آهنگ خاصی تك��رار می كنند. 

چنانچه:
چند نفر:

سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم

یكه خوان:
سمنك نذر بهار است
میلۀ شب زنده دار است

این خوشی سالی یك بار است
سال دیگر یا نصیب

چند نفر:
سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم
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یكه خوان:
آرزو امشب خروشد

سمنك در دیگ بجوشد
دل خوشی جامه بپوشد

سال دیگر یا نصیب
چند نفر:

سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم

یكه خوان:
این گل فصل بهاران

دلخوشی دارد هزاران
خاصه بر شب زنده داران

سال دیگر یا نصیب
چند نفر:

سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم

یكه خوان:
به شكر شیرینی دارد

طعم خوش چون فرنی دارد)31(
سال دیگر یا نصیب

چند نفر:
سمنك در جوش، ما كفچه  زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه  زنیم

یكه خوان:
خوش نماید او به جوشان
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دیدنی باشد خروشان
ساجیقق دارد به دوستان)32(

سال دیگر یا نصیب
چند نفر:

سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب ما دفچه  زنیم

یكه خوان:
شاهد عیش بهار است

موجب شور  و  شرار است
واجب هر گیر و دار است

سال دیگر یا نصیب
چند نفر:

سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم

در س��رود »س��منك« اساسًا ذكر سه مس��أله به مش��اهده می رسد: یكم، 
ستایش سمنك همچون »نذر« و »شاهد عیش بهار«، »موجب شور  و  شرار«، 
»واجب هر گیر و دار« و طعام لذیذ و خوش��مزه كه حتی جوش و خروشش 
»دیدنی« و ش��ادی بخش و نشاط آور اس��ت. دویم، تعریف و تصویر مراسم 
پختن س��منك به حیث یك میلۀ باش��كوه نوروزی كه به اشتراك كنندگانش 
خصوصًا به آنهایی كه در مورد تهیۀ حلوای سمنك در سر دیگ با كفچه زنی 
و دفچه زنی شب را روز می كنند، هزاران دل خوشی و خرسندی  عطا می كند؛ 
ِسیُّم: بازتاب آرزو و امید دختران، دوشیزگان و دیگر اشتراك كنندگان مراسم 
پخش س��منك دوباره به آنها نصیب شدن همین گونه خوشی ها و شادمانی ها 

به مناسبت فرا رسیدن نوروز در سالی دیگر.
آن گونه كه در اول یادآور ش��دیم، پیدایش س��منك به حقیقت یكی از 
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طعام های خاص نوروزی، جنبۀ مذهبی دارد و مراسم مربوطۀ آن از عناصر 
عقیده های مذهبی سرشار است كه جنبۀ این گونه عناصر در سرود »سمنك« 
جای ندارد. در س��رود چنان كه قید شد، بیشتر مسأله هایی انعكاس یافته اند 
كه آنها به وصف س��منك همچون طعام خوش طعم و مراسم مربوط آن به 
حیث یك »میلۀ ش��ب زنده دار« خشنودی و ش��ادی آفرین، همچنین دربارۀ 
كیفیت و نش��اطی كه زنان و دختران از نوروز و س��ال نو آینده امید دارند، 

اختصاص داده شده  است.
ناگفته نماند كه حادثۀ جای داشتن سرود »سمنك« در فولكلور مردم، نیز 
مهم به نظر می رسد. در دوام چند سال، حافظ شایستۀ تاجیكستان، مرحوم 
نگینه رئوف اوا، از رادیوی تاجیكس��تان آن را به س��مع می رسانید. مطالعۀ 
متن س��رود به ما امكاناتی را مساعد می س��ازد تا بگوییم كه سرودی كه از 
طرف نگینه رئوف اوا خوانده می ش��د، نسخۀ دیگر همان سرودی است كه 
با همین نام در افغانس��تان در جریان مراسم سمنك پزی مورد سرایش قرار 
می گیرد. اینك دو بند اول س��رودی را كه با آواز نگینه رئوف اوا از رادیوی 

تاجیكستان ثبت شده است، ذكر می كنیم:
سومنك نذر بهار است
میلۀ شب زنده دار است

این خوشی سال یك  بار است
عید نوروز مبارك

آرزو امشب خروشد
سومنك در دیگ بجوشد
دل خوشی ها جامه پوشد

عید نوروز مبارك
یك نس��خۀ این سرود را در »حصار ش��ادمان« در نوروز هنگام مراسم 
پختن سومنك می خوانند كه بعضی مصراع های آن عین همان مصراع هایی 
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است كه در س��رود سمنك تاجیكان افغانستان ش��مالی است. مثال نقرات 
س��رودی كه در حصار می خوانند از نقرات سرودی كه در افغانستان رایج 

است، هیچ گونه تفاوتی ندارد.
سمنك در جوش، ما كفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم

بر اساس گفته های باال دربارۀ مراسم پختن سمنك و سرود »سمنك« به 
چنین خالصه ای آمدن ممكن است:

مراس��م پختن س��منك در افغانس��تان نیز یكی از واسطه های فراغت و 
اس��تراحت زنان و دختران این كشور در جش��ن نوروز است كه در تأمین 
چنین فراغت و اس��تراحت اشتراك كنندگان مراسم مذكور، سرود مربوط به 

آن، سهم مهمی دارد.
ضمن مراس��م پختن سمنك، روح س��الم و نیت نیك نسبت به زندگی 
خویش و سخاوت طبیعت  را داشتن زنان و دختران زنده دل و انجمن سازی 
ش��هرها و دهات بازتاب شده است كه در افاده و بیان چنین روحیه و نیت 

نیز سرود »سمنك« نقش كالن می بازد.
یك��ی از خصوصیت ه��ای عمده و ارزش��مند مراس��م پختن س��منك 
دارا بودن ماهیت اجتماعی آن اس��ت. واقعًا هم مراحل كارهای اساس��ی و 
مقدماتی مختلف این مراسم از اول تا آخر با همكاری صمیمانه و هماهنگ 
دوس��تانۀ دختران و زنان سن وسال ش��ان گوناگون، تنظیم و ترتیب می یابد. 
این همكاری صمیمانه و هماهنگی دوس��تانۀ اشتراك كنندگان مراسم پختن 

سمنك، در سرود آن نیز انعكاس خود را یافته  است.
مراس��م پختن س��منك مدت زمان زیادی را در بر می گیرد؛ یعنی وی 
از زنان س��منك پز، برداشت و طاقت شب زنده داری را تقاضا می كند. برای 
اینكه زنان س��منك پز ش��ب را كوتاه و خواب را از دیدۀ شان دور كنند، با 
خواندن س��رود، خود را اندرمان می سازند و سرود مذكور در این مورد به 
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آنها دست یاری دراز می كند.
س��رود س��منك كه روحیه و مراسم پختن س��منك را در قالب نظم و 
در عین زمان و در ش��كل ساده و بی پیرایۀ مردمی  صورت می نماید، مدت 
درازی، از هستی یك جزء خیلی مهم از مراسم فرهنگ تاجیكان افغانستان 
پاس��داری و پاس��بانی خواهد كرد. این س��رود فولكلور می تواند سال های 
زی��ادی مورد پژوهش و كاوش قرار گرفته و به عنوان یكی از س��نت های 
ن��وروزی نیاكان م��ان و جهت ش��ناخت و درك افكار، عقای��د و روحیه و 
كیفیت س��ازمان دهندگان آن، در اس��ناد پردازش فرهنگی قرار داشته باشد. 
این س��رود این چنین در بابت آموخت��ن رابطه های فرهنگی به خصوص در 
مورد تحقیق تأثیر متقابل سنت های نوروزی مردمان تاجیك زبان افغانستان 

و تاجیكستان به اهمیت سودمندی قائل است.

میلۀ باغ لطیف
ب��اغ لطی��ف )35( كه امروز از وجود آن نش��انی نمانده اس��ت، به لطیف خان 
كارنل )36( تعلق داشته است. یك سبب این نام را به خود گرفتن باغ مذكور 

هم در همین است.
لطیف خان كارنل از صاحب منصبان نظامی آخر عهد امیر شیر علی خان 
)1897 � 1863( و ابتدای دورۀ س��لطنت امی��ر عبدالرحمن خان )1901 � 
1880( ب��ود. این ش��خص در بی��ن مردم نفوذ و اعتبار زیادی داش��ت و با 
جوانمردی، انس��انیت، س��خاوت مندی و دیگر خصلت های حمیده و نیك 

انسانی نام برآورده بود.
باغ لطیف از آبادترین باغ ها در كابل به ش��مار می رفت و در فصل های 
بهار و تابس��تان یكی از پس��ندیده ترین میله جاهای ش��هریان كابل شناخته 
می شد. در هر طرف باغ، گل های رنگارنگ درختان میوه دهنده و سایه افكن 
و بوته های یاسمن موجود بودند كه آنها زیب و زینت باغ و شكوه میله را 
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افزون می كردند. آواز خوش بلبالن و خواندن كبك ها و بودنه های جرنگی 
و یكه خ��وان در قفس های پوش��یده با تكه های قش��نگ فضایی عجیب را 
در باغ به وجود آورده، بر میله حس��ن بیش��تری می بخشید. سماورچی ها، 
كبابی ها و سایر پزندگان خوراك باب ها در هر گوشه و كنار باغ در خدمت 
مردم قرار داشتند. كولچه فروش��ان مردم را برای خریدن كولچه های قندی 
دعوت می كردن��د. آواز »پول دارا كباب، بی پوال ب��وی كباب« كبابی ها بلند 
ص��دا می داد. در هر طرف ب��اغ، كاكه های كابل گله گله نشس��ته، از كار و 
زندگی كاكه های نامدار نقل ها می كردند. اس��پنچی ها در ظرف های آتش دار 
اس��پند انداخته و پیش روی مردم می گذاش��تند و با آواز بلند این عبارت ها 
را تكرار می كردند : »اس��پند، اس��پند بالبند، به حق شاه نقش بند«. خصوصًا 
نوازندگان میله را خیلی گرم می س��اختند. هنرمندان ورزیدۀ هندوستانی آن 
زمان از قبیل خانم سوبی، خانوم كاكول و خانوم وتی با رقص و سرودهای 
خود مردم را به شور و شوق می آوردند. دسته های ساز استاد سمندر، استاد 
قربان علی خان، آواز رباب خلیفه محمد عمر بروت، صدای طبل كامو، همه 

و همه باعث گرمی و رونق میلۀ باغ لطیف می شدند.
در س��یر و گشت ها كسی را به كسی كاری نبود و هیچ كس از پی آزار 
كس��ی نمی شد. خود مردم میله می كردند و خودشان غرق سرود و خوشی 
و س��رگرمی ها بودند كه بعضی از جزئی��ات و لحظه های جداگانۀ این میله 
مانن��د »همو س��نبل جوانان، همو میلۀ خوبان«، »عی��ش دو جهان جمله در 
باغ لطیف اس��ت« و غیره، در سرود باغ لطیف بازتاب شده است. متن یك 

نسخۀ آن سرود این است:
شبنم به گل و موسم گل باغ لطیف است

سرشار لطیف است
باغ لطیف است جیمدار)37( لطیف است

همو شرشرۀ اَو)آب(
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همو سی هرد نو)38(
همه در باغ لطیف است

همو سنبل جوانان
همو میلۀ خوبان
عیش دو جهان

جمله در باغ لطیف است
سرشار لطیف است
جیمدار لطیف است

ساقی و گل و مل، همه در باغ لطیف است
سرشار لطیف است
جیمدار لطیف است

از مطالعۀ متن س��رود پیداس��ت كه در باغ لطیف همه چیز خوشایند و 
گوارا است و این جهت باغ در سرود گشته و برگشته تأكید می یابد. سرود 
مذك��ور را می توان بیانگ��ر واقعی توجه و عالقه مندی م��ردم و افاده كنندۀ 
مناسبت و احساسات گرم و صمیمانۀ آنها نسبت به باغ لطیف و بیان كنندۀ 

آن لطیف خان كارنل دانست.
خواندن س��رود ذكر ش��ده كه دلیل معتمدی دربارۀ باغ لطیف و میلۀ آن 
است، اكثراً هنگام میله هایی كه در فصل تابستان در همین باغ دایر می شدند، 
به وقوع می پیوست؛ و این امر اغلب از طرف آوازخوان های مشهور هندی 

سوبی و والی انجام می پذیرفت.

میلۀ سخی
نظر به معلومات منبع موجود، زیارتگاه سخی )حضرت علی بن ابوطالب( 
ك��ه در كابل در منطقۀ جمال مینه موقعی��ت دارد، از قدیم االیام در روزهای 
نوروزی میله جای ش��هریان كابل بوده اس��ت. خوشبختانه سال هایی كه در 
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كاب��ل در وزارت زراعت و اصالحات ارضی ایفای وظیفه نمودم )1981-
1986(، به من میس��ر شد كه در روزهای جش��ن نوروز چند مراتبه به این 
میله جای تش��ریف آوردم. هر باری كه دورادور میله جای مذكور می آمدم، 
می دیدم كه دورادور صحن وسیع آن با گلیم های گاگمه ای و هزارگی فرش 
پوش��یده ش��ده بود. كس از نقش و نگارهای هنرمندانۀ گلیم های رنگارنگ 

چشم  كنده نمی توانست.
همچنی��ن می دانم كه فروش��ندگان دوره گرد، چی خی��ل خوراكی های 
تهیه كردۀش��ان از قبیل كب��اب، میوه های قن��دی، ِجَلبی، ماه��ی و غیره را 
ب��رای میهمانی ك��ه به عزم زیارت و میلۀ نوروزی ب��ه آنجا می آمد، عرضه 

می داشتند.
بازار فروش اس��باب بازی اطفال نیز خیلی گرم به نظر می آمد. هیاهوی 
مردم و ش��ادی اطفال به فلك می پیچید. آدمان برای برآوردن حاجت ش��ان 

پای  طوق سخی را می جنبانیدند و در حقش دعا می كردند.
خالصه در روزهای نوروزی در زیارتگاه سخی شهریان دور و نزدیك 
كابل، س��خی نوروز را به خوشی ش��ام می كردند. آمد و رفت مردم و شادی 
و خرس��ندی آنها چهل روز ادامه می یافت. بعد از چهل روز، طوق س��خی 

پایین كرده می شد و با پایین كردن طوق سخی میله هم به آخر می رسید.
میلۀ س��خی نیز از پدیده های نوروزی بود و به افتخار فرا رسیدن نوروز 
باستانی برگزار می شد. هدف از سازمان دادن این میله اگر از یك سو پذیرایی 
و ارج گذاری از نوروز بود، میلۀ سخی در مورد تدویر باشكوه نوروز نقش 
معینی می بازد.)40( از س��وی دیگر، باال بردن آبرو و اعتبار حضرت علی ابن 

ابوطالب در نزد مردم مسلمان است.

میلۀ داربازی
این میلۀ قدیمی  كه هر سال از روز جمعۀ اول ماه حوت در سه محل: اول در 
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شهدای صالحین، بعداً در دامنۀ سیاه سنگ و نهایت در باغ بابُر شروع شده، 
تا روز جمعۀ آخر همین ماه یعنی تا س��ال نو دوام می كرد، از باشكوه ترین 
میله های باش��ندگان ش��هر كابل به شمار می رفت. به مناسبت این میله چند 
روز قبل هیمه ها برداش��ته می شدند. دكانداران انواع مواد خوراكی باب شان 
را به مردم عرضه می داش��تند. بعضی نمایش های سرگرمی های گوناگون از 
قبیل پهلوانی، نیزه بازی، مرغ جنگی و صدای س��از و س��رودهای محلی به 
میله ُحسن تازه می بخشید. در این میله خصوصًا بازی داربازانی كه اكثراً از 
سمرقند دعوت می شدند، خیلی جالب به نظر می رسید. برای تماشا هزاران 
نفر آدمان از هر كنج و كنار شهر كابل به زیر دار جمع می آمدند و بی طاقتانه 
هنرنمایی داربازان را انتظار می كش��یدند. تقریبًا س��اعت های سه یا سه و نیم 
روز مشخص، »دارباز« با لباس مخصوص، چوب داربازی را در پیش روی 
خود به دو دس��ت گرفته، تحت نوای نقاره و سرنای به باالی ریسمان دبل 
برآمده، به راه گشتن شروع می كرد. او رهروان باالی ریسمان، كلمات »خیر 
اهلل، خیر حق اهلل، خیر جمله مؤمنین مس��لمان« را به زبان آورده، خود را تا 

نیمۀ دار می رساند و آنجا اندكی دم  گرفته با صدای بلند می گفت:
نارنج و ترنج بر سر دار كه دید؟

در خانۀ گنجشك سرما را كه دید؟
ابله مردی كه ز زن وفا می طلبد

اسب و زن و شمشیر وفادار كه دید؟
دارب��از با »بله ب��وم، بله بوم« گویان در باالی رس��ن پیش رفته و عقب 
گش��ته چند مدت هنرنمایی می كرد، بعداً به بلندترین نقطۀ دار می رس��ید. 
وی آنج��ا ی��ك جوره كبوتر س��فید را از قفس رها ك��رده، دو ركعت نماز 
نفل می خواند. هزاران تماش��ابینان از زیر دار »خیر یا اهلل« می گفتند. صدای 
ش��ادباش و آفرین از هر گوشه بلند می شد. مردم به افتخار مرد دارباز كف 
می زدند و دعایش می كردند. موج ش��ور و هلهله به فضا می پیچید. بعد از 
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این، مرد دارباز به زمین می آمد و پایین آمدن او به میله خاتمه می بخش��ید. 
مردم با یك جهان تأثرات، میله جای را ترك می كردند. خصوصًا خردتركان 
خیلی ش��اد بودند. آن وقت در كابل وس��ایل نقلیه زیاد نبود، بنابراین مردم 
به خانه هایش��ان پیاده می رفتند و چی��زی را از میله جای خریداری كرده، با 

خود می بردند.
عمومًا تماش��ای میل��ه داربازی با جزئیاتش برای م��ردم كابل و ِگرد و 
اطراف آن كیفیت مخصوص داش��ت. متأسفانه امروز از برگزاری این میلۀ 

غریب هیچ چیزی به مشاهده نمی رسد.)41(

میلۀ جبه)42(
در گذشته های نه چندان دور باشندگان شهر كابل در جبۀ قدیمی سیاه سنگ، 
دهمزن��گ و دامنۀ علی آباد، میله هایی قب��ل از ورود هفتۀ اول ماه حوت تا 
جش��ن نوروز ادامه می  یافتند. در این میله ها پادشاه، درباریان پادشاه و تمام 

طبقات مردم اشتراك می ورزیدند.
افس��انه گویی، خواندن سرود و ترانه های دل انگیز، تهیۀ طعام های ملی، 
گوش��ت ماهی جلبی، پلوی كابلی، قیماق چای، اس��باب بازی های بچگانه 
چون داربازك، قرقرنك، توال، دایره، ضرب قلی، سرنای و... از چشم اندازها 
و عالمت های قبول شدۀ این میله ها بودند. در چنین میله ها و سیر و گشت ها 
كهن س��االن كابل خاطره های بس جالب ش��ان را از مس��ابقات پهلوانی بین 
یالن نامدار س��ال های پیش و بعضی شیرین كاری های فرح بخش و اعمال 
عج��ب آور قهرمانان با حاضرین با زبان و اصطالح ع��وام، نقل می كردند. 
یك��ی از چنین نقل ها این اس��ت ك��ه در یكی از میله ه��ای زمان حبیب اهلل 
خان، دو پهلوان در سیاه سنگ وارد میدان شده اند. یك نفر آنها غالم حسین 
نام داش��ته است و پیشه اش سقایی بوده اس��ت. بعد چند دقیقه زور آزمایی 
غالم حس��ین میدان را ترك كرده، طوری گریخته اس��ت ك��ه وی را حتی 
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ش��اطرهای س��ركاری تیزدو هم بازداش��ته نتوانس��ته اند. از این حادثه غیر 
چشم داش��ت پادش��اه به ذوق آمده با خنده به اس��تادان میدان گفته اس��ت 
»مرغ، بودنه و دیگر جوانان را دیده بودم كه زنده می گریختند، اما گریختن 

پهلوانان را با آن چابكی هرگز ندیده ام.«
همین طور شهریان كابل ماه آخر سال روان را با جمع و جوش و نشاط 

و تفریحات سپری می كردند.
در گرماگرم میله ها، پادش��اه عادتًا در خرگاه خاص خود می نشس��ت، 
مردم و جریان مراس��م  را در نظر می گرفت. به قهرمانان و كس��انی كه در 
مس��ابقه های ورزش��ی امتیاز می آوردن��د؛ بخش��ش هایی از قبیل لنگی های 
سرزری، شال های ابریشمی، پونگی، واسكت لیسی چرمی  و پول نقد اعطا 
می كرد. در این میله ها دوس��تان و یاران با جمعیت خود با در نظر داش��ت 
صنف، طبقات، سن و س��ال و س��ویه، در جای های مورد نظرش��ان خیمه ها 

می زدند.
بازاره��ای خرید و ف��روش، ب��ا دكانچه ه��ای زیبا همیش��ه گ��رم و در 
جوش و خروش بودند؛ صدای فرح و نشاط از هر گوشه و كنار میله جای ها 
به گوش می رس��ید. مردم آمدن بهار و ش��كفتن درختان و گل های الله را 

بی طاقتانه انتظار می كشیدند.
متأسفانه با گذشت ایام، امروز از این میله ها كم اندر كم باقی مانده اند. 
ولی صرف نظر از این گونه تحوالت، كابل و كابلیان میله های باستانی خود 
را گرامی می دانند و آنها را در خاطر خود همیش��ه به حیث پدیدۀ ارزشمند 

فرهنگی حفظ می كنند.)43(

میلۀ َمنَدوی
ای��ن میله نیز به افتخار فرا رس��یدن ن��وروز و بهار جه��ت فراوانی رزق و 
روزی در میان ش��ور و پیشه وران و فروشندگان مواد ارتزاقی )خوراكه( در 
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منطقۀ مندوی شهر كابل برگزار می شد و در آن طوق مخصوصی برافراشته 
می ش��ود. میلۀ مذكور هم با اش��تراك تعداد زیاد مردم همه روزه چهل روز 

ادامه می یابد.)44(

میلۀ شهید
میلۀ ش��هید مربوط به زنان است. هزاران زن شهر كابل با مقصد دایر كردن 
میله به منطقۀ زیارتگاه ش��اه شهید گرد می آیند و نخستین روز بهار نوروز 

را با شادمانی و فرح و سرود سپری می كنند.)45(

میله نهال شانی
نهال ش��انی یكی از میله های نوروز در افغانستان است. در این میله هزاران 
زن و م��رد و اطف��ال قد  و  نیم قد در دامنۀ كوتل خیر خانه ش��هر كابل جمع 
می شدند و ضمن مراسم باشكوهی نوروز را تجلیل می كردند. سازمان دادن 
ان��واع گوناگون بازی های ملی، مس��ابقه های دهقانی، بیل ب��ازی، داربازی، 
مرغ جنگی، قوچ جنگی، سگ جنگی، سواری چرخ و فلك، اسپك های چوبی 

و غیره از واسطه های سرگرمی مردم در این میله به شمار می رود.
ه��دف از دایر كردن میلۀ مذكور كه با كاش��تن نهال ها صورت می گیرد، 
ایجاد فضای سبز و هوای گوارا است. در این میله كه همراه با جشن دهقان 
برگزار می ش��ود، به دهقانان و مال دارانی كه بهترین گاو، گوس��فند و سایر 
حیوان��ات اهلی را پرورش كرده اند و از قطعه زمین خویش حاصل زراعتی 

ممتاز را به دست آورده اند، جایزه های تشویقی داده می شود.

میلۀ تخت صفر
»تخ��ت صفر« كه در دامنۀ گازرگاه )جایگاه پیر هرات( در س��مت ش��مال 
هرات موقعیت دارد و یكی از نزهت گاه های معروف در افغانس��تان است. 



میلههاینوروزی 109

این تفریگاه جایی قدیمی  اس��ت و مردم هرات س��اختمان آن را در قرن 9 
هجری به صفر نام شخصی نسبت می دهند. تخت صفر با موقعیتی كوهی و 
پستی و بلندی های طبیعی اش به صورت تخت گاهی طبقه طبقه ساخته شده 

است و آن در مجموع شش طبقه را در بر می گیرد.
میله جای مذكور غیر از عمارت های بلند، هتل و قهوه خانۀ عصر دولتی، 
دارای آبش��ارهای زیاد، خیابان های وس��یع پوشیده با كاج های سوزنی برگ 
و اش��جار زینتی و میوه دهنده از قبیل س��رو، فیل گل، ناج��و، ناك، بادام و 
چمنزاره��ای سرس��بز دارای میدانچه های فراخ و دامنه دار اس��پ دوانی و 

بیشه های چشم گیر و شاعرانه است.
می گویند ك��ه تخت صفر در ابتدا یك بیش��ه زار متروكه بود. س��لطان 
حسین بایقرا در زمان سلطنتش این منطقه را پسندید و امر كرد كه تپه های 
آن هموار شود و یك جوی آب از »شیدانی« كه در چند كیلومتری گازرگاه 
واقع اس��ت، به نام جوی  س��لطانی به تخت صفر كشیده شود و این موضع 

به ارغوان زار تبدیل یابد.
یكی از ش��اعران زمان حاكمی��ت تیموریان هرات در یك ش��عر خود 

دربارۀ ساختن تخت صفر گفته است:
هر كه با الله رخان بادۀ گل رنگ كشد

حكم مرضاست كه در تخت صفر سنگ شود
اینك در بلندترین قلۀ كوه گازرگاه س��مت ش��مالی شهر هرات، تخت 
هم��وار و زیبایی آباد ش��ده و این تخت در افغانس��تان ب��ه نام تخت صفر 

مشهور است.
میل��ۀ تخت صفر معم��وال از آخرین روز جمعه برج دلو س��ر كرده تا 
روز اول س��ال ن��و یعنی تا ن��وروز ادامه می یاب��د. در روز میلۀ تخت صفر 
واس��طه های فراغت��ی و اس��تراحتی م��ردم از قبیل چرخ و فلك س��واری، 
اسپ چوبی سواری، تخم جنگی، نشان زنی، پهلوانی سنتی بین جوانان اردو، 
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جوانان اطراف ش��هری و رقص و س��رودها باعث سرگرمی های حاضرین 
می شود. اسپ دوانی و از همه بیشتر بایسیكل دوانی كه در بلندی های تخت 
صف��ر صورت می گی��رد، رونق این میله را می افزاید. این ش��ور و هلهله و 
ش��ادی و خرسندی تا غروب آفتاب دوام می كند. مردم با ختم میلۀ مذكور 
برای خود و خانواده ش��ان به عنوان شیرینی و تحفۀ میله، كشمش، نخود و 
س��ایر میوه های خشك را خریده، به سوی ش��هر به خانه شان برمی گردند. 
در روز اول س��ال در نوروز در منطقه های تخت صفر، میله ای تحت عنوان 
»قولبه كش��ی« به اش��تراك گروه های انبوه مردم ش��هر و روستاهای دور و 
نزدی��ك برگزار می ش��ود. در این میله نیز چون قری��ۀ »بین حصار« والیت 
كابل، دهقانان، اسپ های دونده، قوچ و گوسفندان فربه  ذاتی، گاوهای نسل 
قولبه ای و شیردهندگان را در معرض نمایش قرار می دهند. در این میله نیز 
نمایش های رقص اتن، پهلوانی، كشتی گیری، نشان زنی، تخم جنگی، و غیره 
صورت می پذیرد. بازار دكان داران، طوافان، س��ماورچی ها، میوه فروش��ان، 
آش��پزها، كبابی ها و نوازندگان محلی و حرفه ای و شوقی و امثال اینها، در 

این روز گرم تر از هر وقت دیگر است.
همین ط��ور در روز نوروز، مردم دور و نزدیك در میلۀ »قولبه كش��ی« 
ب��ه تخت صفر می آیند و با تماش��ای این منطقۀ زیبا این س��نت باس��تانی 
� ملی »قولبه كش��ی« و روز اول سال را با آرزوهای شیرین و فراوان تجلیل 

می كنند.
خالص��ه مردم افغانس��تان ن��وروز را ك��ه مهم ترین جزئ��ی از فرهنگ 
نیاكان شان است، ارج می گذارند كه تمام حادثه ها و رویدادهای فرح بخش 
كه در دوام س��ال نو هم در طبیعت و هم در حیات جامعه به وجود می آید 
از نوروز منش��أ می گیرد. نوروز گذش��ته از اینكه معنی آغاز بهار و پیشانی 
سال نو را دارد، مفهوم  خوشبختی و شادی و نشاط را افاده می كند. شاعری 

همین معنی را در مصراع های زیر به نظر گرفته گفته است:
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همه ساله بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو نوروز باد

میلۀ چارشنبه سوری
یكی از میله های شوق آور و سنتی كه هنوز هم در میان مردم هرات معروف 
و مرس��وم است، مراسم ش��ب و روز چهارشنبه س��وری است كه قداست 
تاریخ��ی آن، پیش از اس��الم و فتوحات آن در این س��رزمین اس��ت. میلۀ 
چارشنبه س��وری میراثی از رسوم كهن زمان زردش��تیان بوده، هر سال یك 
شب و یك روز معین را مردم به تدویر آن اختصاص می دهند. در این میله 
هر كس به قدر توان و قدرت مالی خود، دو س��ه روز قبل یك مقدار هیزم 
و بوتۀ صحرایی تهیه كرده، در شب چارشنبۀ آخر سال بعد از صرف طعام 
ش��ب و ادای نماز خفتن، هیزم تهیه كرده اش را در صحن حویلی یا میدان 
وس��یع تری كه مشرف به منزلش باشد، انبار می كند و آن را یكی از اعضای 
مسن خانواده آتش می زند. اعضای فامیل از زن و مرد، پیر و بُرنا به ترتیب 
لباس های خود را جمع گرفته، از باالی آتش از س��مت راس��ت به س��مت 
چپ و از سمت چپ به سمت راست می پرند. هر كس سه نوبتی یا بیشتر 
ب��ه این كار ادامه می دهد و هنگام خیز زدن این س��خن را به زبان می آورد: 
»زردی روی م��ن از تو، س��رخی روی تو از من«. این كار همراه با ش��وق 
و س��رور می گذرد و آن به راس��تی یك عنعنۀ قابل پذیرش است. شكستن 
كوزه، مفهوم ختم دورۀ ركود و سس��تی زمستان و آغاز نشاط فعالیت های 

محنتی است.
فردای ش��ب چارشنبه س��وری از اول صبح مقدمات و ترتیبات میله ای 
كه ش��كل ترفیهی و تفریحی دارد، گرفته می ش��ود. زن و مرد دسته دسته یا 
ب��ه صورت عایلوی و ی��ا انفرادی با دیگ و چای ج��وش و فرش و دیگر 
لوازمات ضروری، از قبیل ش��یرینی و بعض��ی حلویات به طرف صحرا و 
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كشت زارها و تفریگاه های عمومی  و خصوصی كه در آن جای ها سبزه های 
نو سركش��یده اند، می روند و به س��رگرمی های مخصوص، از قبیل نواختن 
دف و دوتار، ش��نیدن س��از و آواز محلی، قرته بازی، چشم پوتكان و دیگر 
بازی های محلی پرداخته، تا غروب آفتاب وقت شان را خوش می گذارنند.

یكی از جهت های قابل مالحظه میلۀ چارشنبه سوری، عمل »سبزه بستن« 
یا »سبزه  لگد كنی« است، كه به آن دختران بیشتر عالقه مندند. این بازی به این 
ترتیب صورت می گیرد: دختران چادر، قالده موی و یا یكی از قسمت های 
لباس خود را به سبزه گره می بندد و این گره طوری بسته می شود، كه باید 
به آسانی باز شود. وقتی كه از این كار فارغ شدند، چشم ها را بسته، گره را 
می كشند. اگر گره به آسانی گشاده شد، متكی بر این عقیده اند كه گویا هر 
نیتی را از قبیل ش��وهر كردن، مسافرت رفتن، خوشبخت شدن، كامیاب شدن 
در امتحانات و غیره در دل كرده اند، برآورده می ش��ود؛ و اگر گره باز نشود 
و س��بزه از ریش��ه بیرون آید، دوباره و سه باره این كار را انجام می دهند و 

این عمل را به فال نیك می گیرند.
در این روز در ِس��یرگاه های عمومی  و بسیاری زیارتگاه ها و جای های 
متبرك��ه، اجتماعاتی نیز صورت می گیرد. صدها خیمه و دكان های متحرك 
ع��رض وجود می كنند. مردم از هر طبق��ه و از هر محل در این اجتماعات 
شركت می ورزند و تا شام به پهلوانی، اسپ دوانی، اتن و شنیدن ساز و آواز 
ملی و محلی پرداخته، شرط بندی ها باالی زور آزمایی پهلوانان و اسپ های 
دونده به وقوع می پیوندد. چارشنبه سوری میلۀ عوام است و آن به كلی جنبۀ 

ملی و عوامی دارد.

میلۀ چارشنبۀ اول سال
این میله كه از نامش هم پیداس��ت، در روز چارشنبۀ اول سال نو به افتخار 
ن��وروز در منطقه دش��ت ابوالولید در هرات برگزار می ش��ود. نمایش دادن 
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رقص و آوازهای محلی، دایر كردن مس��ابقات ملی و محیطی، اسپ دوانی، 
قوچ جنگ��ی، مرغ جنگ��ی، تخم جنگ��ی و خرید و ف��روش ان��واع گوناگون 
ش��یرینی ها و میوه جات خشك از جهت های نش��اط بخش میلۀ مذكور نیز 
به حس��اب می رود. در این میله نیز اطفال قد  و  نیم قد با اسپك س��واری و 
چرخ فلك سواری ها وقت میلۀ خود را خوش می گذرانند. شاید در این روز 

هیچ خانواده ای نباشد كه در میلۀ نامبرده شركت نورزد.
ش��كوه مندترین منظ��رۀ این میل��ه در كن��ار زیارتگاه ه��ای ابوالولید به 
رقص آمدن صوفیان صاف دل اس��ت. در این روز از هر كنج و كنار ش��هر 
ه��رات صدها صوفی در ِس��یرگاه گرد می آیند و ب��ا رقص »اهلل« گویی و به 
زبان  آوردن س��خنان »یا هو یا من  هو« فرارس��یدن بهار را جشن می گیرند. 
رقص��ی كه از طرف ای��ن صوفیان انجام داده می ش��ود، رقص درویش��ان 

قونیه گی موالنا جالل الدین بلخی رومی را به خاطر می آورد.
میلۀ اول سال نیز به اشتراك تعداد كثیر مردم تا غروب دوام می كند.

میله های امام شش نور )شش تن( و پل ماالن
بعد از میلۀ چارش��نبۀ اول سال، نوبت به برگزاری میله های امام شش نور و 
پل ماالن می رسد. این دو میله نیز نمونه ای از فرهنگ دوستی و نشاط پرستی 
مردم هرات   اس��ت. میله های مذك��ور نیز در رابطه با نوروز س��ازمان داده 
می ش��ود. در این میان خصوصًا میلۀ پل ماالن كه روز جمعه هفتۀ اول سال 
دایر می ش��ود، دقت انگیز اس��ت. با باریدن باران پرشور بهاری دریای آرام 
هریرود به جوش و خروش می آید و تماشای آب های خروشان و كف آلودۀ 
این دریای زندگی بخش، نویدی اس��ت ب��رای فراوانی نعمت و حاصالت 
خوب و دل خواه. به س��خنی دیگر، س��یالب های گل آلود این دریا دل مرد 
دهقان را به امید یك س��ال پر ثمر و استقبال روزهای پر حاصل به شادی و 

نشاط به تپش می آورد و به تن و جام او نور تازه می بخشد.
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میله های امام ش��ش نور و پل ماالن نیز چون میله های قبلی با اش��تراك 
تعداد زیاد آدمان و س��رگرمی و دل خوش��ی های آنها تا غروب آفتاب دوام 

می یابد.
خالصه، میله های فوق الذكر ثابت می كنند كه افغانستان كانون نگهداری 
نوروز و آیین های نوروزی از روزگاران قدیم تا به امروز اس��ت. همۀ این 
میله ها و مراسم  بیانگر آن است كه هدف از تجلیل بهار و نوروز، آغاز كردن 

به زندگی خوب و دلپذیر و پر ثمر است.
در افغانستان باز بسیار سنت های پر ارزش مردمی عرض هستی می كنند 
كه تحقیق و بررس��ی آنها از وظیفه های مهم دانشمندان و فرهنگیان ساحه 

محسوب می شود.
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باب سیُّم

استقبال از ماه شریف رمضان و عید فطر

ماه رمضان را كه سالی یك مرتبه فرا می آید، نزدیك چهارده صد سال است 
كه مس��لمانان اس��تقبال می گیرند. رمضان برای مردم مسلمان ماه خدا، ماه 
طاعت و عبادت و ایام خجس��تۀ روزه و نماز اس��ت. رمضان را این چنین 
به حیث ماه آزادگی و راس��تی و رس��تگاری و ماه خدایی و خیرات گرامی 

می دارند و پذیرا می شوند.
روزۀ ماه رمضان یكی از جمله پنج  اصل مهم اسالم بوده، زمینۀ آن را هر 
فرد مسلمان فریضه خود می داند كه در ماه رمضان روزه بگیرد. گرفتن روزه 

در بابت صحت مندی و جهت اخالقی انسان ها نقش مخصوص می بازد.
اهمیت روزه و نقش آن از جهت اخالقی بیشتر در آن است كه هر فرد 
مسلمان و روزه دار مكلف است تا با چشم، گوش، زبان و قلب خود روزه 

داشته باشد.
وی همچنان كه از صبح تا به شام، آب و نان نمی خورد، باید نظر بد به 



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان118

كسی نكند. سخنان زشت را نشنودۀ دروغ نگوید. با دستان خود كار بد را 
انجام ندهد. پای خود را در راه ناروا نگذارد و حتی اندیشۀ بد را در قلب 

خود جا ندهد.
به عقیدۀ مسلمانان، رمضان ماهی است كه با فرا رسیدن آن درهای بهشت 
گش��وده و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها زنجیر بند می شوند. این 
ماه گناه های بندگان را محو س��اخته، منزلت و درجۀ آنها را در نزد خداوند 
ارج می گذارد. از اینجاس��ت كه مسلمانان، ماه رمضان را با دسترخوان های 
پر از ناز و نعمت، با عزم و ارادۀ راسخ، طبع خوش و بالیده، غنیمت دانستن 
هر دقیقه و ثانیۀ آن، با انجام دادن طاعت و عبادت، اعمال صالح و رسانیدن 

یاری و كمك خیرخواهانه به بینوایان و برجاماندگان استقبال می گیرند.
در گذش��ته ها روزۀ ماه رمضان در سراس��ر دنیای اسالم با دیدن هالل 
آغ��از می پذیرفت؛ یعنی مس��لمانان می دیدند كه هالل م��اه رمضان برآمده 
اس��ت، به گرفتن روزه ش��روع می كردند و بعد از س��ی روز با دیدن هالل 
عید، روزه را به پایان می رس��اندند و انجام ماه رمضان را، با نام »عید فطر« 

عید می كردند.
به این مناسبت، شاعری خطاب به معشوقه اش گفته است:

هالل عید می بینم آن پیوسته ابرویت
مبارك  باد بر تو عید و بر من دیدن رویت

و یا:
بر لب بام برآ، گوشۀ ابرو بنما

روزه داران جهان منتظر ماه نو اَند
عنعن��ۀ رؤی��ت هالل را دی��ده، روزه گرفت��ن و به پایان رس��اندن آن را 
تجلیل كردن در افغانستان نیز رایج بود. مثاًل در زمان سلطنت سراج الملت، 
طبق معلومات موجود، دیدن هالل ماه رمضان طوری بود كه ش��امِ روزی 
كه فردایش حلول ماه رمضان به وقوع می پیوست، مردم از ُخرد و كالن به 
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ش��مول مرد  و  زن، س��عی به خرج می دادند تا هالل را اول تر از همه ببینند 
و به دیگران بنمایانند. به این مقصد، آنها به جای های مرتفع، بیش��تر بام ها 

و تپه ها می برآمدند.
هنگام غروب آفتاب افق های روش��ن نمای مغرب را برای یافتن مهتاب 
رمض��ان جس��تجو می كردند. اگر یك��ی از بینندگان به دی��دن ماه نو موفق 
می ش��د، با ش��ور و هلهله و شادمانی آن را به اش��خاص دور  و  پیش خود 

توسط انگشت نشان می داد.
همین كه دی��دن ماه نو تحقق می پذیرفت، آنهایی كه ماه نو را دیده اند، 
هر كدام به نوبت دس��ت ها را باال كرده برای سعادت شخصی و عایلوی و 
خویش و اقربا، همچنین برای آبادی و آرامی كشور خود دعا می كرد؛ برای 

بیچارگان سرسبزی مكان و رزق فراوان می طلبید.
بعد از این، آنها ش��خصی را به اس��پ تیزپا و چابك رفتار س��وار كرده، 
رؤی��ت هالل را برای س��ایر اهالی قری��ۀ هم جوار مژده می رس��اندند تا به 

استقبال روزه آمادگی بگیرند. )1(
جستجو و یافتن مهتاب ش��ب اول رمضان از روزگاران قدیم، یعنی از 
وقتی كه دین اسالم در بین مردم جاری شد، در تمام جامعۀ اسالمی معلوم 

بوده تا كنون در اكثر كشورهای مسلمان به اصالت خود مانده است.
می گویند كه زمان شاه جهان در یكی از عیدها طبق معمول در جستجوی 
ماه نو شدیداً متوجه شده است و تصادفًا نخستین شخصی كه هالل عید را 
دیده است، شاه جهان بوده است و او به مجرد دیدن هالل فوراً این مصراع 

را به زبان آورده است:
»هالل عید بر اوج فلك هویدا شد«

زوجه اش نورجهان  بیگم كه در آن محل حاضر بوده اس��ت، در جواب 
این مصراع بداهتًا گفته است:

»كلید میكده گم  گشته بود، پیدا شد«
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از این مثال پیداس��ت ك��ه در مورد دیدن رؤیت ه��الل رمضان و عید 
آن نه فق��ط نمایندگان مردم عوام، بلكه اش��خاص عالی مقامی از طبقۀ باالی 

جامعه شركت می ورزیده اند.
ترتیب گرفت��ن روزه و رعایۀ س��نت های آن در افغانس��تان به این قرار 

بود:
ش��امِ روزی كه فردایش حلول ماه رمضان به وقوع می پیوس��ت، مردم 
طبق اعالم ورود روزه توسط صدای توپ به مسجدها می رفتند و نخستین 

نماز را می خواندند.
ش��ب اول رمض��ان بعد از ادای نماز، مردم به خانه هایش��ان برگش��ته، 
خواب می رفتند و در نیمه های ش��ب، یعنی س��اعت های دو سه از خواب 
برمی خاستند و برای تهیۀ غذای سحر كه آن را »سحری« می گویند، آمادگی 

می گرفتند.
پ��س از آنك��ه س��حری را می خوردن��د و در موقع اش نم��از صبح را 
می خواندن��د، دوب��اره به خواب می رفتند و تا س��اعت های هفت هش��ت، 
خ��واب می كردند. ریش س��فیدان و آنهایی كه از كار ف��ارغ بودند، زیادتر 
خواب می رفتند. همین كه شام فرا می رسید و اذان نماز شام شنیده می شد، 

به افطار می پرداختند.
در گذش��ته ها، در روزهای رمضان در كابل در چهار  وقت، چهار  توپ 
فیر )شلیك( می شد: توپ چاشت، توپ شام، توپ تراویح و توپ سحری. 
توپ چاش��ت و سحری در تپۀ بی بی مهرو نصب بود. اما توپ شام و توپ 
تراویح در جش��ن گاه عمومی چمن حضوری. ای��ن حادثه امروز هم ادامه 

دارد.
روز اول روزه به همین شكل سپری می شد و روزهای مطابق آن نیز به 
چنی��ن صورت ادامه می یافت. امروزها نیز طرز گذراندن روزه همین گونه 

است.
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در سابق برای بیدار كردن مردم، سحرگاهان از باالی گنبد بزرگ نقاره خانه 
كه در میدان پشتونستان كابل اعمار شده بود و یكی از شاهكارهای معماری 
در افغانس��تان به شمار می رفت و متأس��فانه امروز از آن یادگار باشكوه نام 
و نشانی باقی نمانده است، در شب های ماه رمضان نقاره می زدند. نقاره از 
دهل مسی عبارت بود كه روی آن با پوست بز پوشیده می شد و تقریبًا یك 

متر  و  بیست سانتی متر قطر داشت.
ش��خص نقاره چی نزدیكی های ساعت دوی شب بر می خاست و با دو 
 عدد چ��وب مخصوص نقاره را به صدا در می آورد. همچنین س��حرگاهان 
اشخاص علی حده نیز باالی بام ها برآمده، نقاره و دهل شخصی خود را به 

صدا می آوردند.
در بعضی روستاها افرادی نیز بودند كه قبل از نماز بامداد برمی خاستند 
و برای اینكه مردم را به س��حری خوری بی��دار كنند، كوچه به كوچه ده را 
می گش��تند و صدا می كردند: »سحرخیز، سحرخیز«. با این صدا مردم بیدار 

می شدند و غذای سحری می خوردند.
در آن زمان ها كوچه ها و بازارها مانند امروز توس��ط چراغك های برقی 
روش��ن نبود، بلكه با فانوس هایی كه از طرف حلبی سازها ساخته می شدند 
و در داخل آنها ش��مع را می افروختند، تنویر می گرفتند. سرك ها نیز توسط 
چراغ دانی های��ی ك��ه در فاصلۀ هر پنجاه متر ب��االی پایه های چوبی نصب 
بودند و در داخل ش��ان جین چراغ می گذاش��تند، روشن   كرده می شدند. هر 
سرك از خود یك چراغ چی داشت. فردا كه روز روشن می شد، چراغ چی ها 
آمده، چراغ را خاموش می كردند و اگر تل )نفت س��فید( كدامی از چرغ ها 
كم ش��ده، آن را از بوتل ه��ای )بطری های( تلی خاك كه با خود داش��تند، 
پ��ر می كردند. م��ردم در پرتو چراغ ها مدتی گش��ت و گذار ك��رده، بعد به 

خانه هایشان برمی گشتند.
یك حادثۀ قابل مالحظه این است كه یك روز قبل، جشن گاه شهر كابل 
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كه با نام »جشن حضوری« مشهور بود، زیب و زینت می یافت.
در این جش��ن گاه، پادش��اه دور، سراج الملت در ش��ب های رمضان به 
افتخار این ماه با نام »افتخار ش��اهی« ضیافت ها می آراست؛ هر روز هنگام 
شام به این ضیافت ها از طرف دربار یك عده موی سفیدان و كالن شوندگان 
ش��هر كابل و موضع های ِگرد و اطراف آن دعوت می ش��دند، كه تعدادشان 
هر روز به دو س��ه صد نفر می رس��ید. اما تعداد كسانی كه بدون دعوت به 

خوان پادشاه برای افطار می آمدند، از هزار نفر هم زیاد بود.
در »افطار ش��اهی« زیر خرگاه روی خوان عریض در لعلی چه ها خرما، 
نمك و صراحی های آب گذاش��ته می شدند. همین كه صدای توپ افطاری 
ب��ه گوش می رس��ید، حاضراِن نفر ب��ا خرما و نم��ك و آب روزۀ خود را 

می گشودند و بعد نماز شام را طور دسته جمعی می خواندند.
س��پس ِگرد خوان پادش��اه می نشس��تند و به صرف طعام ه��ای لذیذ و 
دیگ��ر خوردنی ه��ا، از قبیل پلو، قابلی، چلو، نان های ش��یرین، كولچه های 
روغنی، كوفته قرمه، حلوا، فرنی، س��بزی، ماهوت، مربا، ترشی و... مشغول 

می شدند.
اس��تاد محمد كری��م، اس��تاد ولی محمد، اس��تاد محمد رس��ول، اس��تاد 
محمد ابراهیم، اس��تاد جالل الدین، اس��تاد محمد حكیم، استاد عبدالرحمان، 
استاد محمد نبی، استاد طالیی پنجشیری و خلیفه گرگی هزارگی، از طباخان 
مش��هور دربار سراج الملت بودند كه در شب های »افطار شاهی« در خدمت 
مهمانان قرار داش��تند. بعد از آنكه افطار پای��ان می پذیرفت، مردم با مقصد 
به هضم رسانیدن طعام در افطار خوردۀشان، قدری گشت و گذار می كنند و 

سپس با خواندن نماز مشغول می شدند.
بعضی ش��ب ها، اغلب شب های چهارده و بیست و هفت رمضان، پادشاه 
سراج الملت نیز در این افطار اشتراك كرده، نماز را با مردم یكجا می خواند. 
حت��ی بعضی ش��ب ها ادای نماز به امامت ش��خص س��راج الملت صورت 
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می گرفت.
می گویند كه یك ش��ب س��راج الملت بعد از نماز شام یكی از میهمانان 

»افطار شاهی« حاجی عبدالعزیز لنگر را به حضور پذیرفته، پرسیدند:
� نان افطار چطور است؟ آیا شما از آن نان راضی هستید؟

حاجی عبدالعزیز لنگر گفته است:
� بلی قربان راضی هستم.
� آیا چیزی كمبود نیست؟

باز پرسیده است پادشاه.
� قربان، یكی چیز كمبود است.

گفته است حاجی عبدالعزیز لنگر.
پادشاه كمی متغیر شده گفته است:

� چه كمبود است؟
گفته است حاجی عبدالعزیز لنگر:

� قربان!
� همه چیز موجود اس��ت، صرف چیزی كه كمبود اس��ت، شكر است. 
ما این نان را در عمر خود ندیده ایم، اما شما دعا كنید كه ما توفیق بیابیم و 

شكر این همت را ادا كرده باشیم.
جبین پادش��اه گشاده شده اس��ت و حاجی عبدالعزیز لنگر را به آغوش 
گرفته، بوس��یده اس��ت. به این ترتیب، »افطار ش��اهی« كه با مصارف دربار 

برگزار می شد، از اول تا آخر ماه رمضان دوام می كرد.
بعد از ختم نماز، س��راج الملت به ارگ ش��اهی می رفت و میهمانان نیز 
پراكنده ش��ده، راه خانه های خود را پی��ش می گرفتند. عده ای از آدمان بعد 
از افط��ار و ادای نماز در یكی از خانه های دوس��تان ِگرد هم جمع آمده، به 
قصه گویی و كتاب خوانی مش��غول می شده اند كه آن تا موقع سحری خوری 

ادامه می یافت.
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در این گونه ش��ب ها جوانان به چای خانه ها رفته به غیر از كتاب خوانی 
س��از و آواز را نیز به راه می انداختند. كتاب های��ی كه در این گونه مجلس و 
جمع آمده ها خوانده می شدند، عبارت بودند از »نادر المعراج«، »قصص االنبیا«، 

»امیر حمزه«، »كلیله  و  دمنه« و...
قس��متی از آدمان در ش��ب های رمضان به خانقاه ها می رفتند و به ذكر 
»اال هو« می پرداختند. جوانان ن��ورس و اطفال قد  و  نیم قد مصروفیت های 
دیگری داش��ته اند كه بعضی از آنها امروز هم به مش��اهده می رسد. یكی از 
این گونه مصروفیت ها »رمضانی رفتن« بود كه در خصوص آن بعدتر توقف 

خواهیم كرد.

عید فطر
س��ر از 26 و 27 ماه رمضان، مردم به اس��تقبال عید فطر آمادگی می گرفتند: 
خان��ه می تكاندند؛ ِگرد و اطراف حویلی هایش��ان را پ��اك كاری می كردند؛ 
كاال می شس��تند؛ برای اعضای خانوادۀ ش��ان س��ر  و  لباس ن��و می دوختند 
ی��ا می خریدند؛ جهت پخت��ن طعام های عیدانه مصالح تهی��ه می كردند؛ به 
دوس��تان دور و نزدیك خود تبریك نامه ها ارسال می داشتند؛ برای نزدیكان 

و اقاربشان تحفه ها تیار می كردند و...
طبق عنعنات مردم، روز بیس��ت و نهم ماه رمضان یعنی یك روز قبل از 
عید به نام »روز عرفه« یاد می ش��د. شام آن روز عادتًا در هر خانواده به نام 
و خاطر هر یك از وفات شدگان ش��ان فتیله ها )نوقچه( س��اخته، آنها را در 
جای های معین روشن می كردند. نظر به پنداشت مردم از اجرای این عمل، 

ارواح مردگان گویا خشنود می شده است.
هم زمان با س��وختن فتیله، آیات��ی را از قرآن مجید تالوت كرده، ضمن 
اتح��اف دعاها، آن را نثار روح مردگان می س��اختند. بع��د آنكه فتیله كاماًل 
س��وخته و خاموش می شد، طعامی را كه به مناس��بت یادبود مردگان تهیه 
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ش��ده بود، هر خانواده به همس��ایگان و خویشاوندان ش��ان می فرس��تادند. 
همسایگان و خویشاوندان نیز در فرستادن طعام نذری مرده ها این عمل را 

مرعی می دانستند.
در شب »روز عرفه« در همۀ عایله ها تا حدود نیمه شب به خاطر ترتیبات 
و تهی��ۀ طعام عید و تنظیم لباس های عیدان��ه، زنان هر خانواده مصروفیت 
زیادی داشته اند. به خصوص برای تدارك طعام مروج روزهای عید كه با نام 

»حلوای سرخ« مشهور بود، كوشش زیادی به خرج می دادند.
بعد از س��ی روز روزه، عید رمضان فرا می رسید. مردم مسلمان این عید 
را به عنوان جش��ن مذهبی خود ارج می گذاش��تند و گرامی می داش��تند؛ از 
آمدن آن صد ش��كر می كردند و از رفتن ماه رمضان افس��وس می خوردند؛ 

آن گونه كه شاعری گفته است:
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد  شكر كه این آمد  و صد حیف كه آن رفت
در روز عی��د، همگان، زن و مرد و پیر و جوان لباس های شس��ته و نو 
می پوشیدند. صبح آن روز مردها برای خواندن نماز عید به مسجد می رفتند. 
بعد از ادای خطبه و نماز عید با هم بغل كشی و روبوسی كرده، روز عید را 

به همدیگر تبریك می گفتند و این عبارت ها را به زبان می آوردند:
»عیدتان مبارك«، »برادر، ایام ش��ریف مب��ارك«، »روزه و نمازها قبول«، 
»داخ��ل حاجیان و قاضی��ان« و مانند اینها. در این معانقات ش��رط نبود كه 
كس، كس��ی را بشناسد؛ می شناخت یا نمی شناخت، از اهل گذر كوچه اش 
ب��ود یا نبود، به نام برادر مس��لمان با هم عیدی می كردن��د. عقیدۀ دینی و 
مدنیت ملی مردم افغانس��تان امر می كرد كه مس��لمانان در هر جایی باشند، 
با هم دوس��ت و برادرند. س��پس هر كس صدقۀ فطریه اش را كه قباًل آماده 
كرده بود، به اش��خاص مستحق تعارف می كرد. كسانی كه اشیا و اموال شان 
را گم  كرده بودند، در این اجتماع از آن یادآور می شدند و آن عده اشخاصی 
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كه در مورد اش��یا و اموال گم شده معلوماتی داشتند، آنها را حاضر  كرده، به 
صاحبانش بر می گرداندند. همچنین كسانی كه به هم كدورت و كینه داشته 

بودند، در این موقع از طرف اهل مجلس آشتی داده می شدند.
این بغل كشی و روبوسی ها چند مدت ادامه می یافت. بعد از آنكه مردم 
از مسجد بیرون می شدند، به دید و بازدید دوستان و وابستگان شان می رفتند 
و اول تر از همه ریش س��فیدان و برجامان��دگان را احوال می گرفتند؛ با یك 
پیالۀ چای و چند دانه نقل، دهان ش��یرین  كرده به خانه های عزاداران برای 
فاتحه می رفتند. این گونه در به در گردی ها كه در هر خانه دسترخوان عیدانه 
گش��وده بود، ت��ا عصر دوام می كرد. اما در دهات رس��م ب��ود كه هر كس 
بع��د از عصر، یعنی در س��اعت های چهار، پنج و ش��ش هم كه به مهمانی 
و دید و بازدید می آمد، صاحبان خانه با آفتابه دس��ت او را می ش��ویاندند و 
برایش طعام می آوردند. آنها عقیده داش��تند كه مهمان نوازی خشك و خالی 
معن��ی ندارد؛ مهمان نوازی این اس��ت كه مهمان لقم��ه ای نان باید در خانۀ 
میزبان خورده باش��د. در روز عید، مردم از ش��هر به دِه ها می رفتند و از ده 
و قریه ه��ا برای عید كردن به ش��هر می آمدند. اطفال و جوانان گروه گروه به 

خانه های خویشان و دوستان تشریف می آوردند.
در سه روز عید در همۀ خانواده ها دسترخوان گسترده در روی آن انواع 
مختلف میوه گذاش��ته می ش��د. در بعضی محله ها در روز اول عید بعد از 
ادای نماز عید از هر خانه به مس��جد طعام پخته شده می آوردند. طعام های 
آورده شده را یك نفر ش��خص روحانی و چند  تن از ریش سفیدان مجلس 
ب��ه عنوان تب��رك روز عید توزیع می كردند. یك قس��م آن ب��رای بینوایان، 
راهگذران و مس��افرانی كه فرصت توقف نداش��ته اند، داده می ش��د. بخش 
دیگر آن سهم چوپان و ده مرده های گوسفندان و بز و بزغاله های اهل قریه 
بود. قسم س��یُّم را روحانیان و موی س��فیدان مذكور به حاضران در همین 
مجلس صرف می ساختند. بعد از صرف طعام، یك نفر از علما جهت خیر 
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و بركت، سالمتی و خوشی مردم و سعادت وطن دعا می كرد و اهل مجلس 
را برای خارج شدن از مسجد اجازت می داد.

پس از ادای مراس��م و ختم صرف طعام، نوجوانان و اطفال قد  و  نیم قد 
دسته دس��ته در ِگرد و اطراف شهر و قریه و جای های هموار و وسیع جمع 
 آمده، از خوش��ی هایی كه عید برایش��ان ارمغان آورده است، استقبال شایان 
به عمل می آوردند و در بازی های محیطی، از قبیل تخم جنگی و بازی های 

دیگر مشغول می شدند.
دختران جوان و نورس در یك محل معین اجتماع كرده، از ریس��مان، 
گاز ]تاب[ می ساختند و هر كدام به نوبت به گاز  سوار شده، آن را به پیش 
و عق��ب حركت می دادند. همچنین آنها به طور دوتایی در پهلوی گاز قرار 
گرفت��ه، به نواختن دایره با آواز و لهجۀ هرچ��ه گیراتر ترانه و دوبیتی های 
محلی را زمزم��ه می كردند؛ از قبیل دوبیتی های ذیل كه مضمون عاش��قانه 

داشته اند:
ای زاغ سیاه كه در هوا می گردی

گِرد سر یار بی وفا می گردی
گِرد سر یاری كه ندارد شفقت

بیهوده در این شهر چرا می گردی؟
*

سر راهت نشینوم، مارواری
بده دستمال دستت، یارواری

بده دستمال دستت، یار شیرین
به گردن جل كنوم طومارواری

*
مه خواب دیدم كه رویت شبنم آمد

به خواب دیدم كه یار همدم آمد
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ز خواب جستم كه یار خود ندیدم
چطور غم بود كه باالی غم آمد؟

*
در فصل بهار، پول به دستم دادی

در حین جوانی ها شكستم دادی
من دست به دامن تو دادم به امید

تو دامن نومیدی به دستم دادی
به همین ش��كل، روز اول عید به پایان می رسید. در روزهای بعدی آن 
عده خانواده هایی كه با هم قرابت و خویش��ی داش��تند، به شكل جداگانه، 
ط��ور عایلوی ]خانوادگی[ به منزل همدیگر دعوت می ش��دند و تبریكات 
عی��د را به ج��ا می آوردند. در بین، آن خویش��اوندانی كه خانه هایش��ان از 
ه��م دور بود، این گونه رفت و آمد و بازدیدها از س��ه روز تا یك هفته دوام 

می كرد.
خالص��ه، ماه مب��ارك رمضان ماه طهارت و پاكی، تقوا و راس��ت كاری 
و نیك اندیش��ی است. ماهی است كه مس��لمانان تالش دارند و می خواهند 
كردار، گفتار و پندارش��ان با صدق و راس��تی همراه باشد، تا بتوانند به این 

وسیله، سعادت دو جهان � این دنیا و آن دنیا � را نصیب شوند.

میلۀ رمضانی
»رمضانی رفت��ن« یا »رمضانی خواندن« كه ذكرش در باال رفت، در بین مردم 
دری زبان افغانستان با نام »میلۀ رمضانی« نیز معلوم است. این میله خصوصًا 
در بین اهالی والیت های كابل، پروان، لوگر، بلخ، هرات، جوزجان، فاریاب، 

تخار، نیمروز و دیگر مناطق تاجیك نشین كشور بیشتر رایج است.
باید یادآور شد كه با گذشت ایام، برخی از رسم و آیین های قدیم كه در 
مرحلۀ پیدایش و تشكل ش��ان مراسم  و آیین های خاص كالن آپان به شمار 
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می رفتند، به محیط زندگی كودكان و نورس��تگان انتقال شده اند. فعاًل اطفال 
به این قبیل مراسم، آیین ها و جشن ها به حیث یك مشغولیت، مصروفیت و 
بازی نظر و مناسبات می كنند. »میلۀ رمضان« نیز یكی از آیین های از بزرگان 
به خردس��االن انتقال گش��ته اس��ت كه در ماه مبارك رمضان دایر می شود. 
امروز »میلۀ رمضانی« كاماًل به اختیار كودكان و نورس��ان گذش��ته اس��ت. 
سال های پیش در كل شهر و دهات افغانستان تشكیل و تدویر این میله نیز 
توس��ط ُخردساالن به وقوع می پیوس��ت. مقصد از سازمان دادن میلۀ مذكور 
تأمین اس��تراحت و سرگرمی اطفال بود. نیمی از بچه ها از تشكیل این میله 
می خواس��تند، وقت خود را با رفیقان هم س��ال و دوس��تان هم قطارشان به 
خوش��ی گذارانند. عالوه بر این »میلۀ رمضانی« یك نوع واس��طه ای بود كه 
توس��ط آن، اطفال طلبات مادی خویش را قان��ع می كردند. از این رو، آنها 
به »میلۀ رمضان��ی« عالقه ای زیاد ظاهر می كردند و فرارس��یدن ماه مبارك 
رمضان را بی صبرانه و با خوشحالی و سرور انتظار می شدند و به استقبالش، 

چیزهای مورد انتظار آماده می ساختند.
دربارۀ مقصد تش��كیل »میلۀ رمضانی« و نفع آن برای اطفال در مقاله ای 
كه تحت عنوان »رمضان« با امضای »ك. ب« چاپ شده است، می خوانیم:

»برای اطفال در فرا رسیدن »میلۀ رمضانی« دو موضوع مطرح است: یكی 
اینكه »میلۀ رمضانی« به مسائل اقتصادی فطرتًا سرشتی دائمی دارد و اطفال 
هم به پول و پول داری عمیقًا عالقه مند اند و همیش��ه آرزو دارند پول داشته 
باشند تا از پول در خرید مواد خوراكی مطابق میل و خواهش خود استفاده 
كنند. دیگر اینكه »میلۀ رمضانی« جنبۀ تفریحی و س��رگرمی برای اطفال و 
نیمه نوجوانان )نورس��ان( دارد. اگر انس��ان به حال طفالن متوجه شود، پی 
 می ب��رد كه اطفال در ابتدا، قبل از آنكه متوجه مس��ائل و موضوعات عمیق 
زندگی ش��وند و یا در مسائل زندگی داخل ش��وند و مسئولیت زندگی را 
احس��اس كنند، به بعضی چیزها، من جمله به پول عالقه داشته و می كوشند 
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تا همیشه خوش باشند و وقت خود را با هم ساالن و هم قطاران خود خوش 
بگذرانند. )3(

»میلۀ رمضانی« عادتًا از طرف شب صورت می گرفت و در اكثر محله ها 
س��ه چهار روز دوام می كرد. ولی در بعض��ی منطقه ها، مثاًل در هرات تا ده 
 روز طول می كشید. طرز تشكیل و برگزاری »میلۀ رمضانی« در افغانستان به 
قرار ذیل بود: در روز سیزده یا چهارده ماه رمضان عده ای از پسران نوجوان 
و بچه های خردسال هم گذر، پیش از افطار و نماز شام در مركز گذر یا در 
نزدیكی های محلۀ خود به هم جمع  می آمدند و در این جمع آمد: س��اعت، 
جای جمع شوی و دیگر نقشه هایشان را قباًل بررسی و حل و فصل می كردند. 
همچنین در این جمع آمد بچه ها از بین ش��ان یك نفر ش��وخ و چاالك را به 
صفت ش��یرین كار و یك نفر دیگر را به حیث سردس��ته انتخاب می كردند. 
بعد از این، بچه ها وعده می گذاش��تند كه پس از افطار و نماز شام، همه در 
فالن جای حاضر می شوند و از همان نقطه، »میلۀ رمضانی« را آغاز می كنند. 
همگان این وعده را با هم می پذیرفتند و به خانه هایش��ان برمی گشتند. بعد 
از ادای افطار و ختم نماز ش��ام، بچه ها با عجله خود را به محل تعیین شده 
می رس��اندند. آنجا به تن بچه ای كه او را به صفت شیرین كار انتخاب كرده 
بودند، لباس ژنده و به س��رش كاله كاغذی تاج دار پوشانیده، كمرش را به 
ریس��مان می بس��تند. همچنین به خاطر اینكه او را كسی نشناسد، به لب و 
منهش ریش و بروت قلبكی ]تقلبی[ می چسبانیدند. پس از همۀ این، بچه ها 
طبق نقش��ه مطرح ش��ده به »میلۀ رمضانی« به دوره گردی داخل محلۀ خود 
آغ��از می كردند و اكثراً به خانه هایی می رفتند كه در س��طح زندگی نس��بتًا 

بلندتر قرار داشته باشند.
بچه ها همین كه به دروازۀ عایله ای نزدیك می شدند، تحت نوای طبلك 
و س��رنای، همه با ص��دای بلند و با یك نظام و آهن��گ خاص به خواندن 
س��رودی كه با نام »رمضانی« یاد می ش��د، می پرداختند. س��ربیت سرود را 
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یكی از بچه های خوش آواز می خواند و دیگران بیت گردان را چون نقرات 
پس از هر بیت یا بند س��رود به طور دس��ته جمعی تكرار می كردند. یكی از 

نسخه های این سرود كه در كابل مروج بود، به این شكل خوانده می شد:
همه:

رب من، یا رب من، یا رمضان
السالم و علیك ماه رمضان

یك نفر:
رمضان رفته بود و باز آمد

بی نمازها سرِ نماز آمد
همه:

رب من، یا رب من، یا رمضان
السالم و علیك ماه رمضان

یك نفر:
رمضان سی روز مهمان من است
غنچۀ گل سر دیگ دان من است

همه:
رب من، یا رب من، یا رمضان

السالم و علیك ماه رمضان
یك نفر:

رمضان سی روز یاری می كند
شكم های پر را خالی می كند

همه:
رب من، یا رب من، یا رمضان

السالم و علیك ماه رمضان)4(
بچه ها س��رود خوانان به درون حویلی ]حیاط[ می درآمدند. در حویلی 
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بچه ای كه وظیفۀ شیرین كار را به عهده داشت، تحت صدای سرود »رمضانی« 
رقص كنان جس��ت و خیز می زد؛ با حركت های خنده آور اهل خانواده را به 
خود متوجه ساخته، به خنده می آورد. این عمل تقریبًا ده پانزده دقیقه دوام 
می كرد. س��پس بچه ها نام یكی از فرزندان آن خانواده را به زبان می آوردند 
و اگر فرضًا نام آن فرزند صفر باشد، همان نام را به سرود داخل كرده، همه 

یكجایی این دو مصراع را می سراییدند:
كنج كنج خانه چه ها دیده ایم

در سرِ صفر گل ها دیده ایم
این بی��ت را بچه ها بار دیگر نیز تك��راراً می خواندند؛ اما دفعۀ دوم نام 
فرزند دوم آن خانواده به زبان گرفته می ش��د. همین طور در آن عایله چند 
نفر فرزند باشد، وابسته به آن بیت هم تكرار می یافت و هر دفعه نام فرزند 
دیگر آن عایله ورد زبان اش��تراك كنندگان »میلۀ رمضانی« قرار می گرفت و 
در بیت ذكر می شد. اگر ماه رمضان در فصل تموز )تابستان( تصادف كند، 

آنگاه بچه ها این هم عالوه می كردند:
رمضان رفته بود سوی مكه
بر ما آورد خروار)5( پكه )6(

در آخر بچه ها می دیدند كه از هنرنمایی و سرودخوانی پرجوش و خروش 
آنه��ا اهل خانواده خوش هس��تند، ب��ه كد بانوی صاحب خان��ه طمع كارانه 

مراجعت كرده، به آواز بلند می گفتند:
یا جواب، یا صواب

یا شیشۀ پرگالب
بی بی، بی بی، هو كن

دسته در كندو كن
هر چی داری، بیرون كن

بیار رمضانی را
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بچه ها هرچه را كه از قبیل گندم، پول، كولچه، مس��كه، پنیر، كش��مش، 
غولینگ، توت خش��ك، و غیره از آن خانواده نصیب ش��ان می شد، گرفته و 
در ح��ق اهل آن خانواده دع��ای نیك كرده، از آنجا بی��رون می آمدند و به 

خانه های دیگر می رفتند.
در خانه ه��ای دیگر نیز همان عمل اولی را تك��رار می كردند. مبادا اگر 
یكی از خانواده ها برایش��ان چیزی نمی داد و نسبت به آنها بی اعتنایی ظاهر 
می كرد؛ به رس��م احتجاج، زیربغلی را به شدت و متصل هم می نواختند و 
س��ركرده سرود بیت زیرین را می خواندند و دیگران نیز آن را تكرار كرده، 

غرغركنان از خانه برآمده، می رفتند:
»رمضان« گفته  گفته مانده شدیم

زیر دیوار شما پوده )7( شدیم)8(
تخمینًا س��اعت های ده یازده شب »مراس��م رمضانی« به آخر می رسید. 
بچه ها همگان در یك گوش��ۀ محلۀ ش��ان با هم نشس��ته، هر چیزی را كه 
به دس��ت آورده اند، مس��اویانه تقس��یم می كردند و خوش و ُخرسندانه به 
خانه هایش��ان می رفتند. در ش��ب دویُّم باز هم در هم��ان محلۀ معین جمع 
آمده، از همان جا با خواندن س��رود »رمضانی« ش��روع می كردند. در شب 
س��یُّم نیز همین عمل را انجام می دادند، ش��ب س��یُّم كه ش��ب پانزدهم ماه 

رمضان است، »میلۀ رمضانی« خاتمه می یافت.
در بعضی محله های افغانس��تان این مراس��م بی وقت تر، یعنی از سیُّم یا 

چهارم ماه رمضان شروع می شد و نیز سه یا چهار روز دوام می كرد.
عموم��ًا »رمضانی« یكی از میله های مش��هور معمول و دوست داش��تنی 
اطفال در افغانس��تان است. هدف از تشكیل و تدویر این میله تنها از تأمین 
اس��تراحت و سرگرمی اطفال و دریافت مواد مورد نیاز آنها، عبارت نیست. 
برگزاری »مراسم رمضانی« این چنین مقصد استقبال از فرا رسیدن ماه مبارك 
رمضان و تبریك و تهنیت مردم و اهل هر خانوادۀ ده، كوچه، گذر و محلۀ 
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مربوطه را با این ماه در ضمیر دارد. با تشكیل این مراسم اطفال می خواستند 
در ارتباط با عنعنه های نیاكان در ارج گذاش��تن و گرامی داش��تن ماه شریف 
رمضان چون كالن ساالن س��هم گیری و حصه گذار باشند؛ به این ماه، پاكی 
و آزادگی، ش��كوه و شهامت بخشند و خصوصًا طراوت آن را افزون كنند. 
عالوه بر این در ضمیر »میلۀ رمضانی« مفهوم پاس داش��تن سنت های نیاكان 
و اب��راز احترام نس��بت به آنها نهفته اس��ت. از همه مهم ترین��ش در »میلۀ 
رمضانی« مس��ألۀ حفظ سالمت انس��ان توسط گرفتن روزه تأكید و ترغیب 

شده است.)9(
مورد تذكر اس��ت ك��ه در بابت تحقق مندرجات و اف��ادۀ اهداف »میلۀ 
رمضانی« س��رودی كه با نام »رمضانی« در جریان تدویر آن خوانده می شد، 
نقش مهمی داشت. می توان گفت كه پایۀ بنیاد و استواری میلۀ مذكور و در 
بین عالقه مندان خود محبوبیت پیدا كردن آن اساس��ًا در همین سرود است. 
محض همان سرود است كه توسط آن ارتباط »میلۀ رمضانی« با ماه مبارك 

رمضان به وقوع می پیوندد.
»رمضانی« ماهیتًا س��رودی دینی � مذهبی اس��ت. س��رودی اس��ت كه 
در ه��ر مصراع آن یك مس��ألۀ مربوط به ماه رمضان و روزه بازتاب ش��ده 
اس��ت. مثاًل مصرع »الس��الم علیك، ماه رمضان« معنایی را افاده می كند كه 
بچه ها از فرا رس��یدن ماه رمضان خوش هس��تند و قدم آن را در كشورشان 
با قناعت مندی اس��تقبال می گیرن��د. یا اینكه در بیت »رمض��ان رفته بود و 
باز آمد«، »بی نمازها س��ِر نماز آمد«، مس��ألۀ ماه طاعت و عبادت و پاكی و 
آزادگی بودن رمضان افاده یافته است. در مصرع های »رمضان سی روز یاری 
می كند«، »ش��كم های پر را خالی می كند«، باش��د كه حقیقت صحت مندی 

آدمان، كه از گرفتن روزه سر می زند، بیان و تأكید شده است.
در مجموع در س��رود »رمضانی« ماه رمضان همچنین ماه خدا، ماه نماز 
و روزه، پاكی و رس��تگاری و ماه خیر و س��خاوت بررسی و ارزیابی شده 
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اس��ت. به نظر چنین می رسد كه س��رود »رمضانی« در نوبت خود یك نوع 
تبلیغات و دعوت در راه جلب مردم و روآورانیدن آنها به طاعت و عبادت، 
به روزه، به كردار نیك، گفتار نیك و پندار نیك در ماه مبارك رمضان است. 
بنابراین می توان گفت كه »رمضانی« یك سرود عادی نبوده، بلكه در ردیف 
سرودهایی قرار می گیرد كه آنها در بابت تلقین و گسترش كار و عقیده های 

دینی و مذهبی در بین مردم مسلمان مقام خاصی را اشغال می كند.
عمومًا مس��ألۀ ارج گذاشتن و گرامی داشتن ماه رمضان و استقبال گرم از 
فرارس��یدن آن همچنین ماه خدا و ماه روزه و نماز و پاكی و راس��ت كاری 
از مهم ترین و عمده ترین مس��أله های مندرجۀ غایوی س��رود »رمضانی« به 
ش��مار می رود. این مس��أله خصوصًا در نقرات و چن��د مصرع آغازین آن 
بیش��تر به مش��اهده می رس��د. اما اعتراف باید كرد كه در سرود »رمضانی« 
مصرع های غیردینی نیز كم نیس��تند. جای داش��تن چنین حادثه را در مسألۀ 
باال نیز پی بردن ممكن اس��ت. دیده می ش��ود كه مضمون مندرجۀ این قبیل 
مصرع ها را غالبًا طلب و خواهش بچه ها از صاحب خانه و آرزو و تمنیات 
آنها نس��بت به اهل خانوادۀ مورد نظر تش��كیل می دهد. ع��الوه بر این در 
بعض��ی ای��ن مصرع ها همت بلن��د و وقار و غرور طفالن��ۀ بچه ها، روحیۀ 
آنهایی كه در تش��كیل و تدویر »میلۀ رمضانی« بی واسطه شركت می ورزند، 
انع��كاس یافته اس��ت. خالصه در این گونه مصرع ها اب��راز خود بچه ها كه 
قهرمان لیریكی س��رود »رمضانی« اند، روش��ن تر پیِش نظر به جلوه می آید. 
مثاًل متن زیرین كه مرادف دیگر س��رود مذكور اس��ت، نیز این دعوی را به 

ثبوت می رساند:
همه:

بلی، بلی، بلی
رمضان یا رب، یا رب رمضان
السالم و علیك ماه رمضان)10(
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یك نفر:
رمضان رفته بود و باز آمد

بی نمازها سرِ نماز آمد
یك نفر:

رمضان سی روز مهمان من است
رمضان قوت ایمان من است

یك نفر:
رمضان سی روز عیاری می كند

شكم های پر را خالی می كند
یك نفر:

بام خانه تان یك تار آویزان
خدا بچه بیته، نامش رمضان

یك نفر:
شاخ زردآلو گور گور می كند

بی بی جان طبق ها را پر می كند
یك نفر:

اال ای بی بی، كیش كیش می كنی
طبق های چینی را كیشمش می كنی؟

یك نفر:
در سر قلعه، سنگ انداختیم

دوتا قوش بچه را جنگ انداختیم
دو تا قوش بچه شاه قوشك ها
ما نمی ترسیم از این لوچك ها

یك نفر:
ما بچه ها خسته ایم لوچك لوچك
ما نمی گیریم پیسۀ پوچك )11(
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یك نفر:
ما بچه ها خسته ایم طاقه طاقه

ما نمی گیریم نان های قاقه
یك نفر:

این خانه از كیست، كیلكینچه)12( دارد؟
ما كو می دانیم، شیر بچه دارد

یا صواب، یا جواب
یا یك كاسۀ قولونقاب

یا سنگ پنج من
یا كوزۀ آب)13(

در متن سرود، مصرع هایی شامل اند كه آهنگ هزل آمیزی )یوموریستی( 
دارن��د و یا عنصره��ای كنایه و مجاز را از بر كرده ان��د )از قبیل »بی نمازها 
س��ِر نماز آمد«، »رمضان س��ی روز ی��اری می كند، ش��كم های پر را خالی 
می كند«، »ش��اخ زردآلو گور گور می كند، بی بی ج��ان طبق ها را پر می كند«، 
»دو تا قوش بچۀ ش��اه قوشك ها، ما نمی ترسیم از این لوچك ها«، »ما بچه ها 
خس��ته ایم لوچك لوچك، ما نمی گیریم پیسۀ پوچك«، »ما بچه ها خسته ایم 
طاقه طاق��ه«. »م��ا نمی گیریم نان های قاقه«، »یا صواب ی��ا جواب«، »یا یك 

كاسه قولونقاب«، »یا سنگ پنج منی«، »یا كوز ۀ آب« و امثال آنها(.
گمان می رود كه خوانندگان س��رود با اس��تفاده از ای��ن قبیل مصرع ها 
می خواستند در جریان »میلۀ رمضانی« اهل هر خانواده را بخندانند؛ به شور 
و ش��وق آورند و دقت آنها را به طرف خود جلب كرده و صاحب خانه و 
كدبانوها را وادار س��ازند كه هنگام دادن انعام به عوض سرود خواندن شان 

به بچه ها، دست گشاده و سخاوت مند باشند.
چنین حادث��ه، یعنی جای داش��تن مصرع ها و عبارت ه��ای هزل آمیز و 
كنایه دار خنده آور در مرادف زیرین سرود نیز به مشاهده می رسد. در اینجا 



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان138

یك سلسله سخنان سرود را خنده آور و شوق انگیز كرده اند كه آنها با تدویر 
مبالغه آمیز گفته شده اند و از كنایه و مجاز و پیچینگ، سیراب و سرشارند.

در این امر، اس��تفادۀ عبارات و كلمه هایی از حقیقت دور و به كار بردن 
اصول سخن بازی در تلفظ واحدهای افاده كننده شماره های مقداری )مانند 
»ی��ك كم چ��ل و دو« به جای »چهل و ی��ك«، »یك كم چل و چ��ار« به جای 

»چهل و سه« و امثال آنها( نیز مساعدت كرده است.
چنانچه در متن این سرود می خوانیم:

رمضان، یا رب، یا رب رمضان
السالم و علیك ماه رمضان
رمضان رفته بود و باز آمد

بی نمازها سرِ نماز آمد
رمضان سی روز یاری می دهد

شكم پُره خالی می كند
رمضان سی روز مهمان من است

قوت دین و ایمان من است
ما بچه ها بودیم یك كم چل و دو

یكی را زدیم با زخم كدو
ما بچه ها بودیم یك كم چل و چار

یكی را زدیم با زخم چنار
ما بچه ها بودیم یك كم چل و هفت
یكی را زدیم، گریان  كرده )14( رفت

ما بچه ها بودیم یك كم چل و یك
یكی را دادیم یك پای پوچلك
رمضان گفته گفته مانده شدیم
زیر دیوار شما پوده شدیم)15(
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از عنصره��ای هزل و ش��وخی و از كلمه و عبارت ه��ای مبالغه آمیز و 
مجازی مرادف زیرین س��رود كه با چند مص��رع خود به مثال باال هم رنگ 

است، نیز برخوردار است:
همه:

بلی، بلی، بلی، بلی
رمضان، یا رب، یا رب رمضان

السالم و علیك ماه رمضان
رمضان گفته  گفته مانده شدیم

زیر دیوار شما پوده شدیم )16(
یك نفر:

ما بچه ها بودیم چل و یك و دو
یكی را كشتیم با پوست كدو

ما بچه ها هستیم چل و یك و هشت
یكی را زدیم، گریان  كده گشت

یك نفر:
یك خروس سفیدی سحری

هر سحر می خیست با نغمه گری
یك نفر:

شاخ زردآلو، انگور سیاه
ما نمی ترسیم از گرگ سیاه

یك نفر:
سر قال )17( تونگه )18( حیدری

دخترا شیشتن)19( مانند پری
یك نفر:

سوزنك زیر زمین زنگ می زنه)20(
دختره تره و بادرنگ می زنه )21(
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یك نفر:
سر قال تنگ آب است

بی بی خانوم جان مست خواب است
همه یكجا به صاحب خانه مراجعت كرده:

یا جواب، یا جواب
یا سنگ پنج من،

یا كوزۀ آب)22(
باید یادآور ش��د كه »میلۀ رمضانی« از رسم و رواج های ملی تنها مردم 
افغانس��تان نیس��ت؛ و به دیگر مردم كشورهای س��رزمین خراسان باستان، 
از جمله تاجیكس��تان، ازبكس��تان و ایران نیز تعلق می گی��رد. این میله در 
تاجیكس��تان و محله های تاجیك نشین ازبكس��تان، مِن جمله در سمرقند و 
بخارا و ناحیه های روس��تاهای ِگرد و پیرامون آنها با نام »رمضان خوانی« یا 
»رب من گویی« یاد می ش��ود.)23( در ایران، مراس��م مذكور با نام »رمضانی« 
رایج است. ولی امروز در تاجیكستان و ازبكستان »رمضان خوانی« كم اندر كم 

به مشاهده می رسد.
از مقایس��ۀ موادی كه در س��رزمین تاجیكستان و ازبكستان و افغانستان 
و ای��ران گرد آمده، پیداس��ت كه تش��كیل و تدویر »میلۀ رمضانی« مراس��م  
»رمضان خوانی« و »رب من خوانی« در این كش��ورها تكرار محض نباش��د 

هم، ولی آنها به هم شباهت نزدیكی دارند.
س��رودهای »رب من« یا »رمضانی« و یا »ترانۀ ماه رمضان« كه در ایران 
با همین نام معلوم اس��ت )24(، با محتوا، ساختار و اسلوب و وزن خود شبیه 
همدیگرند. و یقین اس��ت كه آنها اساسًا نسخه های گوناگون یك سرودند. 
جهت مقایسه می خواهیم یك نسخۀ به دست آمدۀ سرود »رب من« از دیه 
سربوس��تان والیت بخارا را ذكر كنیم كه آن با مندرجه، ش��كل، اسلوب و 

وزن خود می تواند جواب گوی دعواهای باال باشد. چنانچه:



استقبالازماهشریفرمضانوعیدفطر 141

همه:
رب من، یا رب من، یا رمضان
رب من، اهلل، ماه رمضان )25(

یك نفر:
رب من چند روز مهمان من است
شبكا )26( عاشق یوغان من است

یك نفر:
ای بی بی، برخیز، دولت سرتان
صد و بیست ساله شود پسرتان

یك نفر:
ای بی بی، درآمدی، درآمدی
چغبوتا غلتید، پس درآمدی

یك نفر:
»رب من« گفته آمدیم به درتان
خواه دهد، خواه ندهد، میلكتان

یك نفر:
از تگ آستانه برآمد یك خروس قشقاری

سحرها جیغ می زند نقره گری
یك نفر:

بچه ها آمدند لب لب بام
خدا یك پسر دهد دا مال امام

یك نفر:
بچه ها آمدند مویز برین

خدا یك پسر دهد رییس برین
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یك نفر:
بچه ها آمدند خمیر برین

خدا یك پسر دهد امیر برین
یك نفر:

بچه ها آمدند غوره برین
خدا یك پسر دهد توره برین

یا صواب، یا جواب
یا یك كاسه قولونقاب )28(

در ای��ن مت��ن مصراع ه��ا، عبارت ها و كلمه هایی هس��تند ك��ه آنها در 
نس��خه هایی هم از افغانس��تان و هم از تاجیكس��تان و ازبكستان ثبت شده 
س��رودهای »رمضانی« و »رب من« با عین ش��كل و با عین مضمون تكرار 
می یاب��د. این حادثه خصوصًا در مصرع ها، عبارت ها و كلمه های »رب من، 
یا رب من، یا رمضان، رب من، اهلل، ماه رمضان«، »رب من چند روز مهمان 
من اس��ت«، »بی بی ها طبق ها ره پر می كند«، »ما نمی ترسیم از گرگ سیاه«، 
»یا جواب، یا صواب«، »یا یك كاس��ه قولونقاب«، و... به مشاهده می رسد. 
ع��الوه بر آنكه طرز مراجعت بچه ها به صاحب خانه و طریق دعا كردن ها و 
كلمه و عبارت های خنده آور و هزل آمیز به دایرۀ فهمش خودش��ان موافقی 
را اس��تفاده بردن آنها )از قبیل »صد و بیس��ت ساله شود پسرتان«، »ای بی بی، 
درآمدی، درماندی«، »خواه دیده، خواه ندیده، میلكتان«، »خدا یك پسر دهد 
رییس برین« و امثال آنها( در موادی كه از سه كشور افغانستان، تاجیكستان 

و ازبكستان گرد  آمده اند، نیز به همدیگر خیلی نزدیك اند.
این گونه ش��باهت مندرجوی و ش��كلی و اس��لوبی را هنگام مقایس��ۀ 
س��رودهای »رمضانی« و »رب من« با »ترانۀ ماه رمضان« نیز پی بردن ممكن 

است.
ذی��اًل چند مصرع آغازی��ن را از »ترانۀ ماه رمضان« ب��ه طور مثال ذكر 
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می كنیم كه آنها دلیل روشن این ادعا هستند:
بلی، بلی، آمد ماه رمضو )29(

روزه می گیرند از ُخرد و كلو)30(
رمضو آمد با سه صد سوار

چووه )31( ور داشته، كه تو روزه بدار
روزه می گیروم، الغر می شووم
گر نمی گیروم، كافر می شووم

رمضو آمد، مهمانش كنی
بز و بزغاله به قربانش كنی
رمضو آمد، یا رب، رمضو

رمضو آمد خوشنومی خدا )32(
در آخر همین را گفته ایم كه س��رود »رمضانی« نسخۀ قلمی خود را نیز 
داراست كه آن به امر امیر عبدالرحمن قاضی به اهتمام عبدالربیع سنگی زاده 
و دس��ت خط حافظ حیدری در تاریخ ش��انزدهم ماه ش��ریف رمضان سال 
1361 قمری هجری )برابر س��ال 1938 میالدی( با نام »رمضانی« در شكل 

كتابچه ای كوچك )چاپ پیتاگرفی( در كابل به طبع رسیده است.
سرود از بیست و پنج بند یا 150 مصراع عبارت بوده، در شكل مسدس 

ایجاد شده است.
این اثر كه از طرف كدام ش��اعر نامعلوم به دنیا آمده اس��ت، سرتاس��ر 
جنبۀ دینی � مذهبی دارد و از این جهت از »س��رود رمضانی« شفاهی فرق 

می كند.
عمده ترین مس��أله هایی كه مضمون و مندرجات این س��رود را تشكیل 

داده اند، اینهایند:
مدح و ستایش خدا، پیغمبران و تعریف و توصیف ماه رمضان همچنین 

ماه طاعت و عبادت، روزه و ماه پاكی و آزادگی و راستی و راست كاری.
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همچنین در س��رود، ماه ش��ادی و نشاط و ماه ش��وق و طرب بودِن ماه 
رمضان ارزیابی و تأكید ش��ده اس��ت. اینك متوجه می ش��ویم به چند بند 
سرود مذكور كه ذكرش��ان هم چون نمونۀ تصویر ماه رمضان ذیاًل صواب 

دانسته شد:
شكر اهلل رمضان باز رسید

در جهان ذوق و طرب گشت پدید
صبح روز گر دهد از ضعف نوید

فرح افزای شامش چون عید
رب من، یا رب من، یا رمضان

جز تو نبود در دو جهان
آمد از فیض كریم متعال

رمضان یعنی ماه نیك خصال
همچنان غرۀ ماه شوال

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست این قاعده بر اهل زمان

روزه داران به امید فرقان
غنچه شان تشنه لب و خشك دهان

بر سر نعمت الوان نگران
مؤمنان منتظر بانگ اذان

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یك نام خوشت  الرحمان )33(

س��رود »رمضانی« بعد از چاپ برآمده اش به اس��تقبال گرم هوادارانش 
مواجه ش��ده اس��ت و به صفت یكی از اثرهای بهتری��ن دربارۀ ماه مبارك 

رمضان شناخته شده است.
عبدالربیع سنگی زاده در خاطرات خود دربارۀ این سرود نوشته است:
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»رمضانیه« در ماه رمضان مبارك 1361 هجری در چاپخانۀ سنگی كابل 
طبع و در محافل سرائیده می شد و همه گاه مورد عالقۀ دوستان و منسوبین 

گرامی بوده، مطالبه می داشتند، كه به تجدید طبع آن مصمم بودم...« )34(
ب��ا ام��ر امیر عبدالرحمن خان قاضی به طبع رس��یدن این اث��ر و در بین 
دوستان و منسوبین گرامی »اعتبار پیدا  كرده و همه گاه مورد عالقۀ  ایشان« 
قرار گرفت��ن آن ثابت می كند كه س��رود »رمضانی« ب��ا ویژگی های خویش 
توانسته است توجه مقامات دولتی را نیز به طرف خود جلب كند و در دل 

و ذهن آنها مسكن گزیند.
»رمضانیه« سرود كالن ساالن است و خواندن آن نیز اساسًا در محفل های 
كالن ساالن انجام می پذیرفت. بنابراین مسأله هایی كه در این سرود بازتاب 
گرفته اند، از نقطه نظر فهمش و دانش كالن س��االن خواندن این س��رود نیز 
ابراز خوش��حالی از فرارس��یدن ماه مبارك رمضان و به جا آوردن احترام آن 

همچون ماه خدا و ماه نیاز از طرف مسلمانان است.
ش��كی نیست كه این سرود را هم با مقصد تأمین استراحت »دوستان و 

منسوبان گرامی« نیز در محافل  می خواندند و می شنودند.
بر همین طریق، س��رود »رمضانی« با ماه شریف رمضان، كه طی آن ماه 
مس��لمانان به مدت س��ی روز روزه می گیرند، ارتباط عضوی دارد و یقینًا 
یكی از اجزای عمدۀ تركیبی آن به ش��مار می رود. این سرود از قدیم االیام 
با ماه مبارك رمضان همراه و هم قدم است و گمان می رود كه آن با این ماه 

همیشه هم قدم باقی خواهد ماند.
در س��رود »رمضانی« نه فقط غایه های ماه رمضان و مقصد و مرام »میلۀ 
رمضانی« افاده یافته اند، بلكه در آن فكر و عقیده، آرزو و امید و خصلت های 
بچه ها، كه قهرمانان لیریكی س��روده اند، بازتاب شده اند. بچه ها توسط این 
س��رود می خواهند مناسبات خودشان را نسبت به ماه رمضان نمایش دهند؛ 
ماه رمضان را ارج گذارند و گرامی داش��ته باش��ند. »رمضانی« از سرودهای 
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قدیمی و خیلی مشهور بچگان است.
این س��رود هم در افغانس��تان و هم در دیگر س��رزمین های خراسان از 
جمله تاجیكس��تان، ازبكس��تان و ایران با نام های گوناگون و با از بر كردن 
خصوصیت ه��ای ملی مردم هر كدام از آن كش��ورها در بین اطفال عرض 

وجود می كند.
رمضانی از قبیل سرودهای ش��ادی بخش و سرورآور است. این سرود 
را بچه ها با ذوق و ش��ور و هلهله می خوانند و می ش��نوند. سرود مذكور از 
طرف بچه ها به طور دس��ته جمعی اجرا می ش��ود. از ای��ن رو وی در مورد 
هم فكری و هم بس��تگی بین همدیگری اطفال و تحكیم دوس��تی آنها نقش 

می بازد.
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21. گوین��دۀ ای��ن متن معلوم نیس��ت، ثبت کننده: س. فتح اهلل یف، مزار  ش��ریف، س��ال 

.1965
22. در این باره نگاه: ب. شیر محمداف، نظم خلقی بچگانة تاجیک، ص 77-78؛ روزی احمد، 
رمضان روزه مبارک باش��د، صدای مردم، ش��مارۀ 6، 1991؛ عزیزه مردانووا. مراسم »رب 
من خوانی« در بین تاجیکان بخارا، جمهوریت، 1992/3/31؛ ابراهیم ش��کورزاده، عقیده 
و رس��وم مردم خراسان، چاپ دوم، س��روش، تهران 1363، ص 442-445 )من بعد: الف. 

شکورزاده، عقیده و مراسم مردم خراسان(.
23. در این باره نگا: ابراهیم شکورزاده، عقاید و رسوم مردم خراسان، ص 442.
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24. این بیت به صفت نقرات بعدی هر بیت اساسی در سرود تکرار می یابد.
25. شبکا: شب ها

26. این بیت در س��رود »بای چچک« نیز دچار می آید )نگا: ب. شیرمحمد اف، نظم خلقی 
بچگان تاجیک، ص 102. عموماً، طرز تشکیل »میلة رمضانی« یا مراسم  »رب من گویی« 
و »رمضان خوانی« و خواندن س��رود مربوطه آنها با طرز تشکیل مراسم »بای چچک« و با 

سرودی که در همین مراسم خوانده می شود، خیلی نزدیک است.
27. گوینده: صالح الدین اوا، ریحان، زادۀ ده سربوس��تان والیت بخارا، ثبت: سال 1691، 

ثبت کننده: س.احرارووا.
28. رماضو: رمضان
29. رمضو: رمضان

30. ککو: کالن
31. چووه: چوبه

32. اقتباس از کتاب ابراهیم شکورزاده، عقاید و رسوم مردم خراسان، ص 442.
33. تهیه: عبدالرب سنگی زاده، کابل، 1316 )1938(، مؤلفش معلوم نیست.

34. در همان جا، ص 2.
35. شکل مکمل سرود مذکور و توضیحات مربوط به آن به این قرار است:

»در کتابخانه ام یک جلد »رمضانیه« کهنه ای موجود به فرد فراموش ش��ده را داش��تم که 
اصل آن به امر علی حضرت ضیاء الملت مرحوم به دس��ت خط بابایم، یعنی مرحوم منش��ی 
حافظ حیدر علی بیگ میرزای احرار بن حافظ حسن علی بیگ احرار بن خواجه مینا بیگ 
احراری )فرزند سلسلة پانزدهم حضرت پیر خواجه عبیداهلل، احرار(، همسر محترم شاعرۀ 
افغان بی بی س��نگی بنت س��یدنا صبیه سعید؛ 1- طیف پاش��ا منسوب سلسله به حضرت 
سید علی ترمذی )پیر بابای کونار، مدفون بونیره پیشاور(، در ماه رمضان 1316 هجری در 
چاپخانة س��نگی کابل طبع و در محافل س��راییده می شد و همه گاه مورد عالقة دوستان 
و منس��وبین گرامی بوده، مطالبه می داشتند که به تجدید طبع آن مصمم بودم تا همین 
که مس��اعدۀ موقع در بازدید من از ش��هر کراچی در ماه محرم الحرام سال 1319 هجری 
به همکاری و منسوبین ارجمند محمد بوغرا اویغور مؤسس و مدیرمسئول ماهنامة علمیه 
سیاسی کراچی خلف استاد افندی محمد روحی اویغور الکاشغری بن محمد موسی بیگ 
الکاشغری به تجدید طبع عین آن پرداختم؛ افتخار دارم به بروز یک اثر ادبی و فولکلوری 
ملی وطن عزیز به ش��ادیانة روح مرحوم منش��ی حافظ حیدر علی بیگ احراری س��بز از 

بوستان عرفان وطن را به عالقه مندان محترم آن یادگاران تقدیم می دارم«.
با احترام عبدالرب سنگی زاده
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رمضانیه
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

رب من، خالق هر کون و مکان
رب من، قادر معدوم و عیان

رب من، واقف اسرار نهان
رب من، رب همه اهل جهان
رب من، یا رب من یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
رب من، آن که رحیم است و غفور
رب من، آن که حلیم است و شکور

رب من، صاحب فرقان و زبور
رب من، روزی ده وحش و طیور

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان

رب من، رب سپهر گردان
رب من، رب سحاب و باران

رب من، رب بهشت و رضوان
رب من، رب جهیم سوزان

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان
رب من، واحد بی  شرک و نظیر

رب من، مالک آزاد و اسیر
رب من، رازق و منعم و فقیر
رب من، رب همه شاه و وزیر
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
گر کنم مدحت آن هر دو امام
هر یک است اختر اوج اسالم
حسن است نام یکی در ایام

وان دیگر را که حسین آمد نام
رب من، یا رب من یا رمضان
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هست یک نام خوشت الرحمان
صاحب عز و شرف دو سرور
هر دو در بحر نجابت گوهر

دو جگر گوشة شاه حیدر
دو نهال چمن پیغمبر

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان

رب من، عزت آن فخر نبی
باز با حرمت آن چهار ولی
هم به اعزاز دو فرزند علی
حاجتم ده که تو شاه ازلی

رب من یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان

آن محمد که رسول اکرم
ز طفیل شرف آن اعظم

گشت پیدا ملک و هم آدم
عرش و کرسی و فلک، لوح قلم
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت، الرحمان
بعد از آن چار ولی دوران

جمله در ملک شریعت سلطان
نام بوبکر و عمر هم عثمان
علی آن حضرت شاه مردان

رب من، یا رب من، یا رمضان
هر یکی جسم شریعت را جان

رب من، زینت بوستان از تو
رنگ و بوی گل  و  ریحان از تو

گریة ابر بهاران از تو
رونق غنچة خندان از تو

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان
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رمضان ماه مبارک اثر است
زان سبب ذوق و سروش دگر است

هم در این ماه که سحر بسته در است
شام او به ز هزاران سحر است
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
فصل ماه متبرک این است

فرح و ذوق و صفا آیین است
شب قدر از کرم بی چون است
دل ابلیس از این غمگین است
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
»رب من« گفتن من از آن است

رسم و آیین مسلمانان است
الیق از مستمعان احسان است

الزم مجلس هر اعیان است
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
شد در این ماه شرافت دربار
جملة روی زمین فیض آثار

همه تسبیح گزار
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
آمد از فیض کریم متعال

رمضان یعنی مه نیک خصال
مردم از فیض فتوحش خوشحال

هم چنان غره ماه شوال
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
روزه داران به امید غفران

غنچه سان تشنه لب و خشک دهان
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بر سر نعمت الوان نگران
مؤمنان منتظر بانگ اذان

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان

رب من، چو تو خدایی که مراست
چشم امید من از بنده خطاست
جز تو اینجا همه موقوف فناست
از فنا بنده چه سازد درخواست
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
شکر اهلل رمضان باز رسید

در جهان ذوق و طرب گشت پدید
صبح روز گر دهد از ضعف نوید

فرح افزایی شامش چون عید
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
در جهان باز ز لطف یزدان

شد عیان ماه شریف رمضان
همه در طاعت حق بسته میان

همه در کوشش ختم قرآن
رب من، یا رب من، یا رمضان

هست یک نام خوشت الرحمان
بندۀ خسته دل از بهر خدا

»رب من« کرده به سویت انشا
آمدم بر درت، ای کان سخا
به امید کرم و لطف و عطا

رب من، یا رب من، یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان

تراویح: نماز مستحبی که اهل سنت بیشتر در شب های ماه رمضان می خوانند.





باب چهارم

طوی )عروسی(

دربارۀ طوی )عروس��ی( تاجیكان افغانس��تان و ط��رز برگزاری مرحله های 
گوناگ��ون آن عده ای از دانش��مندان و فرهنگیان این كش��ور یك سلس��له 
مقال��ه و گزارش ها تألیف كرده اند. خصوصًا خدمت نیالب رحیمی، محمد 
ناصری نسب، فرخ شاه محبی، فهیمه محمود، سرشار روشنی، سهیال عاصفی، 
غالم عل��ی حبیب، عبدالصاب��ر جنبش و دیگران نظررس اس��ت. )1( در این 
جاده، بعضی از عالمان خارجی نیز گام برداشته اند.)2( ولی اكثریت كل این 
نوش��ته ها خصوصیت اتنوگرافی دارند و بیشتر از خصوص چگونگی طرز 
اجرای طوی )عروسی( بحث می كنند. در هیچ كدام از این نگارش ها عاید 
به اس��تفادۀ اثرهای فولكلوری در طوی مذكور چیزی گفته نمی ش��ود؛ در 
صورتی كه ماهیت اصلی و محتوای اساس��ی این طوی را بدون نشان دادن 
موقع سرود و ترانه ها و تحلیل و بررسی مندرجۀ آنها، درست تصویر كردن 

غیر امكان خواهد بود.
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از نوشته های دانشمندان نام برده و از مشاهدۀ شخصی نگارنده برمی آید 
ك��ه طوی )عروس��ی( تاجیكان افغانس��تان در ذات خ��ود از كالن ترین و 
مركب ترین معركه های ملی به ش��مار می رود. این پیدایی عرفی و فرهنگی 
كه تاریخ پیدایش��ش به دوره های قدیم ریشه می اندازد، در حیات شخصی 
هر یك تاجیك افغانس��تانی نقش مهمی می بازد. به هم پیوس��تن سرنوشت 
دو جوان بالغ � دختر و پس��ر � و به تش��كیل زندگی دور و دراز یك جایی 
زناش��ویی هدایت كردن و رهنمایی س��اختن آنها از هدف های عمدۀ طوی 
مورد نظر است كه در سازمان آن هم اهل عایلۀ طرف عروس، هم اعضای 
فامیل طرف داماد و هم همۀ خویشاوندان و نزدیكان هر دو طرف با رعایه 
و ارج گ��ذاری س��نت های عنعنوی ملی و محیطی ش��ان و با عرض احترام 
صمیمانۀ طرفین س��هم می گیرند. اگر سخن دربارۀ برپایی و برگزاری طوی 
مذك��ور رود، ای��ن امر از ابتدا تا انتها بر معنای ی��ك قطار صحنه آرایی ها و 
محافل  نش��اط انگیز و خاطرمان و با اس��تفاده از چندین رس��م و آیین های 
قدیمی و اجدادی كه مراس��م »جستجو و انتخاب عروس«، »خواستگاری«، 
»ش��یرینی خوری«، »پیش خ��وری«، »خویش خ��وری«، »ش��یرینی خوری«، 
»شب عروسی« )ش��ب نكاح(، »عروس بران«، »شاهگانی« )یا »شاه گیری«(، 
»تخت جمعی«، »رونمایی« )روبینان(، »پای وازی« و... همین قبیل اند، جریان 
می یابد. هر كدام از این رس��م و آیین ها از اجزاء  ضروری تركیب عروسی 
بوده، وظیفۀ معینی دارد و در تأمین یك لختی س��اخت و افادۀ غایۀ عمومی 
آن س��همی می گیرد. برای تصدیق گفته های باال اینجا از مراسم »حنابندی« 

كه از عمده ترین جزئیات طوی )عروسی( است، یادآور می شویم:
مراسم »حنابندی« در بسیار شهر و ناحیه و دهات افغانستان رایج است 
و عادتًا شِب روز دوم طوی )عروسی(، یعنی یك روز قبل از به خانۀ داماد 
رفت��ن عروس، هم زمان در دو جا، هم در خانۀ عروس و هم در خانۀ داماد 

دایر می شود.
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حنابندی ای ك��ه در خانۀ عروس برگزار می ش��ود، محفل خاص زنانه 
اس��ت. در آن، زنان و دختران سن و سال ش��ان گوناگون ك��ه اكثراً از جملۀ 
خویش و تبار، همس��ایگان و شناسان دور و نزدیك عروس و پدر و مادر 
او هس��تند، شركت می ورزند. یك قسم این زنان و دختران، نزدیكان مادر، 
خواهر، خاله و دیگر نزدیكان دامادند كه اشتراك آنها طبق عرف و عنعنات 
در محفل مذكور شرط و ضرور پنداشته می شود. هدف از برپایی و تشكیل 
این معركه، عادت هایی ملی و مرجع خوش��ی های زنان و دختران و صوت 
و كالم شیرین و دل نواز آنها صورت می گیرد؛ مالیدن حنا به دستان عروس 
جوان هم چون پدیدۀ زندگی به افتخارجش��ن عروسی اوست. برای انجام 
این كار زنان و دختران اوالً یك دو ساعت قبل از شام به سر عروس شال 
می اندازند كه چنین عمل در بین تاجیكان افغانس��تان با نام »ش��ال اندازی« 
یاد می ش��ود. شال، چادری مخصوص است كه هر عروس شونده آن را در 
بس��اط خود نگاه می دارد و اكثراً برای عروس شالی را انتخاب می كنند كه 
رنگ س��بز یا فیروزه ای دارد. منظور از »شال اندازی« پوشاندن روی عروس 
در نزد مهمانان و خصوصًا خویش��اوندان و فرس��تادگان طرف داماد است. 
مرحلۀ »ش��ال اندازی« سرودی با نام »شاه كوكوجان« دارد كه خواندن آن به 

این شكل صورت می گیرد:
اال شاه كوكوجانی قنداری را قربان

اال شاه كوكوجان
اال لب و دندان مرواری را قربان

اال شاه كوكوجان
اال برابر سرت پول می ریزانوم

اال شاه كوكوجان
اال شاه كوكوجان به دولی می برموت

اال شاه كوكوجان
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اال نكو گریان به زودی می برموت
اال شاه كوكوجان

اال به پیش جوان كاكه می برموت
اال شاه كوكوجان

بعد از آنكه مراسم »شال اندازی« به آخر می رسد، زنان و دختران عروس 
را در كنج خانه نشانده، خود به احترام او تحت ساز و نوازی دایره به رقص 
درمی آیند و به عنوان عروس س��خنان هزل آمیز گویند. این گونه لحظه های 
ش��ادی و س��رور و فرح بخش تقریبًا تا نیمۀ ش��ب تا دمِ از خانۀ عروس به 
خان��ۀ داماد  بردِن »گل خینه«، از طرف دامادخیل )نزدیكان داماد( پیوس��ته 

دوام می كند.
بع��د بردن »گل خینه« به خانۀ داماد، لحظه های بس��تن خینه به دس��تان 
عروس آغاز می یابد؛ پیش از ش��روع حنابندی صاحبان طوی به حاضرین 
ش��یرینی تقسیم می كنند. ثانیًا عروس را به عروس واال به پا راست گذاشته، 
دس��تانش را رو به باال، باالی س��رش می نهند. س��پس مادر داماد به روی 
دستان عروس یك مقدار پول می گذارد. بعد از انجام این كار، هفت  دختر 
یك یك كِلك حنا را از تخت حنا برداش��ته، به دستان عروس می نهند. پس 
از این، یكی از زن ها كه نس��بتًا نیك  بخت تر اس��ت، دس��تان عروس را به 
حناپیچ می بندد. وقتی كه لحظۀ بستن حنا به دستان عروس انجام می پذیرد، 
هم س��االن، دوگانه های عروس و س��ایر مهمانان نیز ب��ه افتخار عروس به 
دستان خود حنا می بندند. به همین مناسبت از طرف زنان آوازخوان سرود 

زیرین برای مبارك بادی عروس، بلند صدا می دهد:
بادا، بادا، الهی مبارك بادا، ای وای یارم

بادا، بادا، سوار دولت بادا، الهی مبارك بادا
بادا، بادا، هر چی خواهی، بادا ای وای یارم

بادا، بادا، الهی مبارك بادا، ای وای یارم
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سر و دستت حنا باشد گل من، ای وای یارم
تنت هم بی بال باشد گل من، الهی مبارك بادا
به غیر از من اگر یاری بگیری، ای وای یارم
عروسی ات عزا باشد گل من، ای وای یارم

دریا كه كالن َشَوه، نگاهش كی كنه
دو دل كه یكی شوه، جدایش كی كنه، الهی مبارك بادا

هر كس كه جدا كنه، عزیزش بموره، ای وای یارم
مانند دلم خانه گكش در بگیره، الهی مبارك بادا

بادا، بادا، مبارك بادا، ای وای یارم
ب��ا همین محف��ل »حنابندی« در خانۀ ع��روس قریبی های دمیدن صبح 
ب��ه آخر می رس��د و عصر آن روز عروس را با لباس ه��ای تازه و هر گونه 
اسباب های زینتی آرا  داده و به اصطالح محلی »راست« كرده، به خانۀ داماد 
برای زندگانی زناشویی یك جایی و مستقالنه با خواندن سرود دل نوازِ زیر 

گسیل می كنند:
آسته بورو ماه مان )من(، آسته بورو

آسته بورو سرو روان، آسته بورو
آسته برو دلبر جان، آسته بورو

آسته بورو شاه زنان، آسته بورو
جانان من قدت به گل می ماند
آسته بورو ماه مان، آسته بورو

راه رفتن تو داغه به دل می ماند
آسته بورو سرو روان، آسته بورو

هر كس كه به بالین تو سر می مانه
آسته بورو دلبر جان، آسته بورو
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با ناز و كرشمۀ تو در می مانه
آسته بورو شاه زنان، آسته بورو
جانان من، ما و تو داریم هوسی

آسته بورو ماه مان، آسته بورو
در گوشۀ چادرت، نمانم مگسی

آسته بورو سرو روان، آسته بورو
تا زنده بودوم، تو را نمی تم به كسی

آسته بورو دلبر جان، آسته بورو
بعد از سر من، تو دانی هر خار  و  خسی

آسته بورو شاه زنان، آسته بورو
ناگفته نماند كه در طوی )عروس��ی( تاجیكان افغانستان به دست داماد 
نی��ز حنا می بندند؛ و محفل بس��تن حنا به دس��ت داماد )ب��ه كف و كلك 
ُخرد دس��ت راس��ت( در خانۀ خود او پیش از بردن عروس می گذرد. اما 
طوری كه در باال اش��اره رفت، حنایی كه به دس��ت داماد بس��ته می ش��ود، 
طبق معمول در خانۀ عروس تهیه می ش��ود؛ ط��رز برپایی حنابندانی كه در 
خانۀ داماد می گذرد، بدین  گونه اس��ت: در ای��ن محفل به خانۀ داماد نیز با 
دعوت صاحبان طوی، جوانان از جمله خویش و تبار، دوستان، همسایگان، 
شناسان دور و نزدیك، حافظان و خوانندگان و نوازندگان ِگرد می آیند. در 
اینجا نیز بعد صرف غذا، ساز و سرود خوانی و رقص آغاز می یابد. مردم به 
تماشای رقص و شنیدن ساز و سرود چند مدت مصروف می شوند. تقریبًا 
نزدیكی س��اعت های دوازده ش��ب چند تن از جواناِن به طوی دعوت شده 
كه بیشترشان از نزدیكان دامادند، با ساز و موسیقی و رقص و سرود خوانی 
از دنبال »گل خینه« به خانۀ عروس می روند. س��از و موس��یقی و رقص و 
س��رود خوانی در ط��ول تمام راه نی��ز دوام می كند. بعِد وارد ش��دن به خانۀ 
ع��روس و نواختن یك دو آهنگ محلی، آواز خواندن با مقصد گرفتن »گل 
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خینه« به خواندن س��رود »حنا بیارید« آغاز می كنند؛ چند مصراع آن سرود 
به قرار زیر است:

امشو چه شو است؟ شو حنابندان است
حنا بیارین، بر دستش بمالین

مادر دختر به خانه سرگردان است
حنا بیارین، به دستش بمالین

امشو چه شو است، همراه تو یار شودوم
حنا بیارین، بر دستش بمالین

پیچیده به گردنت چو طومار شودوم
حنا بیارین، بر دستش بمالین
حنا ندارین، از كابل بیارین

حنای كابل
پر جوز و قلنغور

حنای خینه
پر نقش و نگینه...

امشو چی شو است كه تل خاك می سوزد
حنا بیارین، بر دستش بمالین

كاالی بی بی عروس خیاط می دوزه
حنا بیارین، بر دستش بمالین

خیاطه بگو: »ماشینه تَو داده بورو«
حنا بیارین، بر دستش بمالین

سر تا قدمش جورمه شكستنده بورو
حنا بیارین، بر دستش بمالین
قربان شووم یكه  یكه رفتنته

پس دیدن و پیش دیدن و خندیدنته
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حنا بیارین بر دستش بمالین
گفتم بروم جانه به جانش مانوم

حنا ندارین، از كابل بیارین
حنای كابل

پر جوز و قلنغور
حنای خینه

پر نقش و نگینه...
قربان شووم یكه  یكه رفتنته
حنا بیارین بر دستش بمالین

پس دیدن و پیش دیدن و خندیدنته
حنا بیارین بر دستش بمالین

گفتم بروم جانه به جانش مانوم
حنا بیارین بر دستش بمالین

من صدقه شوم »نكو  نكو« گفتنته
حنا بیارین بر دستش بمالین
حنا ندارین، از كابل بیارین

حنای كابل
پر جوز و قلنغور

حنای خینه
پر نقش و نگینه...

بعد ختم س��رود »حنا بیارین« جوانان حن��ا را كه در قاب كالن، تخت 
حنا همراه درخت ساخته مزین با گل های كاغذی، شیرینی حنابند و یا یك 
نوع از چهار آغجا گذاشته شده است و همۀ این در مجموع »گل خینه« نام 
دارد، از خان��ۀ عروس گرفته و آن را هر كدام به نوبت بر س��ر خود مانده، 
پیش��اپیش نوازندگان رقص كنان و س��رود خوانان با شور و هلهله دوباره به 
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خانۀ داماد بر می گردند.
لحظۀ حنا بندان به دس��ت داماد فرا می رس��د. جهت انجام این كار چند 
دقیقه، ساز و سرود خوانی قطع می شود. طبق عرف و عنعنات، موی سفیدی 
قدری حنا را به كف و انگش��ت ُخرد دس��ت راس��ت ش��اه می گذارد. بعد 
س��لمان )سر تراش( با حنا پیچ آن را می بندد. برادر فرد شاه باال)8( و چند تن 
از نزدیكان داماد و دیگر جوانان مجرد نیز با نیت زن دار شدن به دست شان 
حنا می بندند. در همین جا هم صدای خواندن  س��رود تبریك »بادا  بادا« كه 
ب��ا مصرع »بادا، بادا، الهی مبارك بادا، ای وای یارم« آغاز می یابد، به گوش 

می رسد.
مورد تذكر است كه س��لمان قبل از شروع لحظۀ حنا بندان از مربوطین 
داماد، از دوس��تان و آش��نایان او ی��ك مقدار پول جم��ع می كند. در طوی 
)عروس��ی( جمع كردن پول از نزدیكان ش��اه با نام »سیل شب خینه« معلوم 
اس��ت. مقدار پول مهم نیس��ت؛ كسی ده، كسی بیس��ت، كسی صد، كسی 
دوصد، كس��ی پنج صد افغانی و... به سلمان می دهد و سلمان هر كس پول 
داده را ب��ه حاضرین معرفی می كند و می گوید: »فالنی دو صد افغانی، زنده 
باشد« و مانند اینها. پول جمع شده بر اساس عرف، به سلمان تعلق می گیرد. 
پس از ادای این كارها س��از و سرود خوانی و رقص تا نزدیكی صبح ادامه 

پیدا می كند و همین در خانۀ داماد نیز محفل حنا بندان انجام می پذیرد.
به نظر چنین می رس��د كه مراد از تش��كیل و برپایی مراسم »حنابندی« 
تنها از بستن حنا به دستان عروس و داماد عبارت نیست. دایر كردن مراسم 
مذك��ور اول تر از همه مقص��د به جا آوردن احترام ع��روس و داماد نو و به 
همین واس��طۀ پاس داش��تن و قدر كردن عروس و س��نت های نیاكان را در 
ضمیر دارد. در این مراسم بعضی عنصرهایی به مشاهده می رسد )مانند در 
روی قاب در پهلوی خینه گذاش��تن پول، ش��مع یا چراغ( كه آنها به طریق 
رم��ز، آرزو و نیت ه��ای نیك مردمی را دربارۀ ع��روس و داماد و زندگانی 
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خوشبخت شان افاده می كند.
»حنابندی« یك نوع آمادگی قبلی برای اس��تقبال ش��ب آخرین، ش��ب 
اس��اس طوی )عروسی( اس��ت كه آن به مناسبِت به خانۀ داماد گسیل شدن 

عروس برگزار می شود.
لحظ��ۀ غس��ل كردن عروس چنین جری��ان می یابد: عصر فردای ش��ب 
حنابن��دان، داماد با همراهی یار و جوره هایش به خانۀ پدر عروس می روند 

و او را با خواندن این سرود پیشواز می گیرند:
شه از راه دور آمد

با لشكر زور آمد
شه مبارك باده

خودا مرادش داده
اسپ شه كجا بندیم

در بوتۀ گل بندیم
شه مبارك باده

خدا مرادش داده
شه اسپ سمند دارد

سورخون به كمند دارد
تا روش كنی ششتاری

تا نكسوله مرواری
شاه مبارك باده

خدا مرادش داده
شه بسته به سر دستار

به امید روی یار
شاه ُخردترك داریم
میل دخترك داریم



طوی)عروسی( 165

شاه مبارك باده
خدا مرادش داده

بعد از پذیرایی و ختم خواندن س��رود و پاش��یدن نقل و پول و تنگه از 
باالی س��ر داماد، محفل عقد نكاح دایر می شود. دامالی مسجد، عروس و 
دام��اد را نكاح می بندد و به این مناس��بت به یار و جوره های داماد یك یك 
قند و دستمال می دهند. بعد از این مردهای داماد خیل، عروس را با اسپ یا 

ماشین و یا به دولی می نشانند و راه منزل داماد را پیش می گیرند.
طوی )عروس��ی( تاجیكان افغانس��تان در كابل و ناحی��ه و ده های ِگرد 
و اط��راف آن و ش��هر و ناحیه ه��ای والیت هرات، بلخ، پروان، س��منگان، 
سیستان، فراه، تخار و... به دایركردن مراسم »تخت جمعی« به آخر می رسد. 
»تخت جمع��ی« محفِل ص��رف زنان بوده، بعد از هف��ت روز به خانۀ داماد 
وارد ش��دن عروس، از طرف پدر و مادر داماد سازمان داده می شود. در این 
محفل اساس��ًا خویش��اوندان و نزدیكان عروس و داماد شركت می ورزند. 
این محفل باشكوه نیز با خواندن سرود و پای كوبی های اشتراك كنندگانش 
می گذرد. در این محفل جهیزیۀ عروس كه از طرف داماد خریداری ش��ده 
اس��ت، به معرض نمایش قرار داده می ش��ود. یكی از زن های سخن دان و 
معركه دی��ده، س��ر  و لباس، پای پوش و زر و زی��ورات در طوی به عروس 
تقدیم كردۀ داماد را یك یك س��اق دوش گرفته به حاضران نشان می دهد و 
هنگام نشان دادن هر چیز مورد نظر، در حق عروس و داماد سخنان هزل آمیز 
گفته حاضران را می خنداند. مهمانان چند ساعت را با خوشی و آواز خوانی 
سپری می كنند. بعداً یكی از زن های میان سال تشكی را كه به نام تخت یاد 
می ش��ود، از زیر پای عروس جمع می كن��د، كه این عمل را »تخت جمعی« 
می گویند. پ��س از همین روز عروس دیگر عروس نیس��ت، بلكه وی زن 

خانه است و باید در اجرای كارهای خانه سهم بگذارد.
آن گون��ه كه از مثال های باال معلوم اس��ت، طوی )عروس��ی( تاجیكان 
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افغانستان با س��از و سرود خوانی ها و رقص و پای كوبی ها دایر می شود كه 
در این ساز و سرودها و رقص و پای كوبی ها، آرزو و امیدها، درخواست ها، 
عقیده ها، پنداشت ها و رسم و آیین های آدمان زحمت كش افاده و انعكاس 
یافته ان��د. به یقین می توان گفت كه این معركه تقدیر س��از و نش��اط بخش، 
موقعی بسی مناسب است برای خواندن سرودهای مردمی. سرودها و رقص 
و پای كوبی ها به طوی )عروس��ی( حس��ن و طراوت مخصوص می بخشد، 
ش��كوه و حشمت ش��ان را می افزاید و محتوایش��ان را غنی می كند. عمومًا 
بدون س��رود و ترانه ها و رقص و پای كوبی دربارۀ جشن عروسی تاجیكان 

افغانستان تصورات دل خواه حاصل كردن از امكان بیرون است.
س��رودهای طوی )عروسی( در بین مردم بیشتر به نام های »عروسی ها« 
و »س��رودهای عروس��ی« معلوم ان��د و در مجموع سلس��لۀ علی حده ای از 
س��رودهای مراسمی را تش��كیل می دهند. طوری كه از دالیل و مشاهده ها 
پیداس��ت، هر یكی از »عروس��ی ها« از نگاه مضمون وابس��ته مراسم طوی 
)عروس��ی( بوده، محض در جریان تش��كیل و برپایی همان مراسم خوانده 
و ش��نیده می شود. مثال اگر س��رود »دختر سراغ« هنگام مراسم خواستگاری 
از طرف فرستادگان ش��خص داماد شونده در خانۀ پدر دختر خوانده شود، 
خواندن س��رود »حرمان مادر« در اثنای بعدی به كس��ی نامزد شدن دختر و 
ط��رف مادر او صورت می گیرد. یا اینكه اگر س��رود »ش��اه مبارك بادا« در 
وق��ت ب��ه خانۀ پدر دختر عروس آم��دن داماد، مورد س��رایش قرار گیرد، 
خواندن سرود های »حنا بیارین« هنگام مراسم »حنابندی« و »شاه كوكوجان« 
در مرحله »ش��ال اندازی« كه یك روز قبل از ش��ب عروسی در خانۀ پدر و 
مادر عروس دایر می ش��ود، به وقوع می پیوندد. سراییدن سرودهای »بی بی 
عروس«، »ش��ال بپوش، گل عروس«، »مادر عروس«، »گل بردیم«، »آسمان 
صدف  ش��ده«، »چادر به س��ر كن گل«، »آس��ته بورو« و... باشد، در موارد 
گوناگون ش��ب عروسی از آرا دادن و به عروس بران و آماده ساختن عروس 
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سر كرده تا به خانۀ داماد بردن او انجام می پذیرد.
بعضی س��رودهای عروسی از قبیل »بادا بادا« خصوصیت تبریكی دارند 
و طبق معمول در چند مورد هم در مراس��م »شیرینی خوری«، هم در اثنای 
مراس��م  »ش��ال اندازی«، »حنابندی« و هم ش��ب عروسی )ش��ب نكاح( به 
منظ��ور تبریك و تهنیت و اب��راز تمنیات نیك برای عروس و داماد خوانده 

می شوند.
سرودهای »سرتراشان«، »ماه نو« و »شاه من، مست و خمار است« نیز از 
جمله س��رودهای موی تبریكی اند كه خواندن آنها هنگام اصالح موی سر و 
ریش داماد، در وقت برپایی مراس��م نشان دادن »آیینۀ مصحف« و در محفل 
طویانۀ فردای ش��ب عروس��ی كه در خانۀ داماد با اشتراك زنان و دختران 
و رامش گران تحت عنوان »رونمایی« )روبینان( برپا می ش��ود، به مش��اهده 

می رسد.
س��رودهایی نیز هس��تند كه با اس��تفاده از عنصرهای هزل و شوخی و 
طنزی نرم و سبك ایجاد شده اند. از این قبیل می توان از سرودهای »جواب 
مادر«، »نزاع خوش��و و داماد« نام برد كه یك��ی از طرف اطفال و نوجوانان 
هنگام بازی در مراس��م علی حدۀ طوی عروس��ی به گونۀ مكالمه )دیالوگ( 

اجرا می شود.
عروس��ی ها اكث��راً از س��رودهای ش��ادی عبارت اند؛ و ذاتًا سرش��ار از 
احساس��ات و عواطف زیبایی ها، صمیمیت ها، تهنیت ه��ا و تبریك ها و از 
بهترین تمنیات و آرزوها هس��تند. برخی از این س��رودها را به عین شكل 
و مضمون در بین س��رودهای طوی )عروس��ی( اهال��ی محل های جنوبی 

جمهوری تاجیكستان نیز پیدا كردن ممكن است.
در طوی )عروس��ی( تاجیكان افغانستان یك سلسله سرودهای عاشقانه 
نیز مورد س��رایش و اس��تفاده ق��رار می گیرد. اگرچه این س��رودها از نگاه 
مضمون به محتویات عمومی این یا آن مرحله و مراس��م طوی مذكور هیچ 
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 گون��ه ارتباطی ندارد، ولی آنها در بابت گرم كردن معركه و به شور و ش��وق 
آوردن م��ردم نقش معینی می بازند. ب��ه همین طریق از گفته های باال دربارۀ 

طوی )عروسی( تاجیكان افغانستان چنین نتیجه گیری به عمل می آید:
1. طوی )عروسی( از مهم ترین، طوالنی ترین و جالب ترین معركه های 
ملی تاجیكان افغانستان به شمار می رود. این طوی تقدیر ساز بوده و توسط 
آن، دو جوان آرزومند )عروس و داماد( سرنوش��ت حیات آیندۀ خود را به 
هم می پیوندند؛ به زندگانی مس��تقالنۀ جدا از پدر و مادر و خواهر و برادر 
گام می گذارند. به عبارتی دیگر، طوی )عروسی( آغاز زندگانی دور و دراز 
یك جایی زناش��ویی هر عروس و داماد افغانس��تانی است كه آن با اشتراك 
تمام نزدیكان، خویش��اوندان، یار و برادران و دوس��تان دور و نزدیك، هم 
طرف عروس و هم طرف داماد، با رعایت رس��م و آیین های اجدادی و با 

عرض احترام طرفین دایر می شود.
2. طوی )عروس��ی( تاجیكان افغانس��تان از جهت پیدایش به دوره های 
خیل��ی قدیم، به ابتدای زمان مادرش��اهی، به روزگارانی كه جامعۀ بش��ری 
نخس��تین قدم هایش را در رشد و انكش��اف حیات خود پیش می گذاشت، 
ریش��ه می اندازد؛ و از قدم های اولین اش س��ر كرده ت��ا امروز برای منفعت 
مربوطین خود خدمت شایس��ته را انجام داده، آمده اس��ت. از اینجاست كه 
هر فرد افغانس��تانی طوی را گرامی م��ی دارد؛ ارج می گذارد و آن را در هر 

جایی كه باشد، با شادی و خرسندی فراوان پذیرا می شود.
3. س��اخت طوی )عروسی( مورد بحث بسی مركب است. ولی از یك 
سلس��له محفل و مرحله های ُخرد و كالن ترتیب یافته اس��ت كه هر كدام 
از این محفل و مرحله ها یك جزء اس��توار طوی را تش��كیل می دهد؛ و در 
نوبت خود یگان لحظه طوی را بازتاب می دهد. در مجموع هر كدام از این 
محفل و مرحله ها، نه فقط در یگانگی و یك لختی بندو بست طوی، بلكه در 
افاده یافتن مطالب و محتوای مكمل آن نیز نقش می بازد و وابس��ته به موقع 
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و وظیفه اش برگزار می شود.
یقینًا در صورت صرف نظر ش��دن و اجرا نش��دن یك��ی از این محافل و 
مرحله ها، قاعدۀ عرف و عنعنه ویران می ش��ود؛ محتوا و س��اخت عمومی 
طوی كاهش می یابد. این حادثه باعث طعنه و مالمت س��اخت طوی شدنش 

هم از احتمال دور نیست.
4. ط��وی )عروس��ی( برای همۀ اش��تراك كنندگانش از ابت��دا تا انتهای 
محفل، نش��اط بخش است. وی خصوصًا برای زنان خیلی گوارا است. زنان 
در ط��وی هر چقدر كه خواهند، می رقصند، س��رود می خوانند، به همدیگر 
درددل می گوین��د، از كامیابی و ناكامی های زندگی ش��ان، از رفتار و كردار 
و كار و بار شوهرش��ان نقل می كنند و به همین وابسته، دل شان را از غم و 
ان��دوه زندگی خالی می كنند. در ده ها برای زنان و دختران، یگانه وابس��تۀ 
استراحت همین طوی )عروسی( است. در جریان برگزاری طوی، دختران 
جوان به ش��مول خود عروس هم، اخ��الق و ادب، درس  پختن و دوختن 
و مناس��بت كردن با آدمان را می آموزند. می توان گفت كه طوی )عروس��ی( 
مكتب��ی را می ماند كه نقش آن در تربیت جوانان خیلی نظر رس اس��ت. از 
فیض و بركت این طوی خود داماد نیز بسیار چیزهای مفید را برای زندگی 

آینده اش از خود می كند.
5. طوی، نمونۀ برجس��تۀ موج تبریك و تهنیت ه��ا، ابزار بی پایان آرزو 
و امیدها و تمنیات عمیق آدمی دربارۀ حیات آینده خوش��بختانۀ آنها است. 
طوی همچنین بیانگر پاس داش��تن رس��م و آیین های اجدادی، موقع خوب 
س��رود خوانی ها، رقص و بازی ها، ترنم زیبایی ها و خوشگواری ها، لطف و 
ظرافت گویی ها و شوخی ها، مورد مساعد برای افادۀ عاشقی و محبت پاك 
و صمیمان��ه، لحظۀ دعاگویی و دعاگیری ها، لحظ��ۀ نمایش دادن طعام های 
لذیذ گوناگون و دس��ترخوان كوش��انی های پرناز و نعمت و... است. توسط 
ط��وی خصوصًا آرزو و نیت دیرینۀ صاحبان طوی، عروس و داماد، پدر و 
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مادر و نزدیكان آنها جامۀ عمل می پوشد.
6. طوی )عروسی( تاجیكان افغانستان تجسم كنندۀ مجموعه اعتقادات، 
رسم و آیین ها، باور و پنداش��ت ها، نشان دهندۀ طرز زندگانی و مشغولیت 
باشندگان این خاك و بوم است. از این رو، طوی دربارۀ بود و باش، تاریخ، 
عنعنات، س��نن، عرف و عادت و طلب درخواس��ت های آنها مواد پرارزش 

داده می تواند.

منابع و توضیحات:
مقاله های��ی ک��ه درب��ارۀ طوی )عروس��ی( تاجیکان افغانس��تان انش��ا ش��ده اند از اینجا، 

عبارت اند:
1. محمدناصر نصیب، دخترس��راغ آمده ایم، لمر، شمارۀ 12، سال 1350؛ فرخ شاه محبی، 
آرایش فولکلوری، فولکلور، ش��مارۀ 47، س��ال 1356، ص42-38؛ فهیمه محمود، مراسم 
نامزدی در کوه دامن، فولکلور، شمارۀ 4، سال 1356، ص 64-63؛ نیالب رحیمی، مراسم 
عروس��ی در پنجشیر، فرهنگ مردم، شمارۀ 2، سال 1350، ص 138-133؛ از او، مراسم 
عروس��ی در پنجش��یر، فرهنگ مردم، ش��مارۀ 1، س��ال 1351، ص 79-69؛ محمدناصر 
نصیب، تعیین مصارف طویانة عروسی مردم هزاره، فرهنگ مردم، ش 2، سال 1359، ص 
120-115؛ سرش��ار روشنی، پیرامون رسم و ازدواج مردم چاریکار، فرهنگ مردم، شمارۀ 
2، س��ال 1359، ص 36-29؛ از او، پیرامون رسم و ازدواج مردم چاریکار، فرهنگ مردم، 
شمارۀ 3، سال 1360، ص 116-109؛ سهیال عاطفی، عروسی در فاریاب، فرهنگ مردم، 
ش��مارۀ 1، س��ال 1361، ص 118-111؛ غالم علی حبیب، گوش��ه ای از مراسم و ازدواج 
تاجیکان تخار و بدخشان، فرهنگ مردم، شمارۀ 1، سال 1362، ص 133-125؛ عروسی 
در کابل زمین، فرهنگ مردم، شمارۀ 1، سال 1364، ص 66-51 )بی مؤلف(؛ رسم و رواج، 
دس��تمال اندازی و عروس��ی در والیت فراه، فرهنگ مردم، ش��مارۀ 4، سال 1365، ص... 
)بی مؤلف(؛ عبدالصابر جنبش، نگاهی به پیش��ینة عروس��ی در کوهستان، فرهنگ مردم، 
شمارۀ 3-2، سال 1384، ص 75-59 )بی مؤلف(؛ همدم امین، مراسم عروسی و ازدواج در 
غزنی، فولکلور، شمارۀ 1، سال 1975، ص 22-25؛ غالم حیدری یگانه، طوی در کاکری، 
فرهنگ خلق، ش��مارۀ 2، سال 1980، ص 7-6؛ ع. توفیق، خواستگاری بین کاسب کاران 

تا پیشه وران، فرهنگ خلق، شمارۀ 2-1، سال 1980، ص 88-93.
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2. نگا: رحمت اهلل رحیم اف )مردم ش��ناس ازبکستان(، مراسم عروسی در استالف، فرهنگ 
خلق، شمارۀ 4-3، سال 1979، ص 122-110.

3. کنداری: قندهاری
4. بوتة گل کاغذی رنگی و بوتة خاری که به هر شاخه و خار آن مهرۀ رنگی و پوپک های 
رنگی می آویزند و از آن گلی می سازند. این گل کاغذی و خاری را که در بین ظرف پر از 

حنا می گذارند، به نام »گل خینه« یاد می شود.
5. دختران کوچکی که هنگام بستن حنا به دست عروس در پهلوی او می ایستند.

6. تخت خینه: ظرفی است که در شکل لعل کالن از تخته چوب در حدود 1/5 متر طول 
و 0/5 متر عرض س��اخته می ش��ود. در بین آن گل خینه، لباس عروس و داماد، حنا پیچ، 

قند، دستمال و چند دانه شمع را می گذارند.
7. حنا پیچ: پارچة سه گوشی که از تکة تاس سفید )یک نوع تکة زری( ساخته شده است. 

یک گوشة آن دارای رشته ای است که توسط آن، حنا پیچ به دست بسته می شود.
8. ش��اه واال: پسر بچه ای کوچک که هنگام بس��تن حنا به دست داماد پهلوی او می ایستد. 

این کار با مقصد صاحب فرزند شدن داماد انجام  داده می شود.
9. در افغانستان حنا را در موارد  گوناگون و با نام های گوناگون نیز می برند. مثال:

الف( حنای نوروزی: در اکثر عایله ها رسم است که در شب نوروز به دستان اطفال، پسران 
و دختران خود حنا می بندند. همچنین یک روز قبل از نوروز، عایله ای که پسرانش نامزد 
دارد، دو س��ه پَو )pav( )یک پَو برابر اس��ت با 450 گرم( حنای خش��ک را با یک  جوره 
لباس و در صورت امکان با یک انگشتری یا گوشواره و بعضی زیورات دیگر همراه با ماهی 
پخته و ِجلَبی )از یک چارک تا یک دو س��یر( در بین یک قاب  لعلی کالن گذاش��ته، به 
خان��ة پدر دختر می برند. فامیل دختر ب��ه اندازۀ نیم نیم پیاله خینه، قدری ماهی و ِجلَبی 
را به هر یک از دوس��تان و همس��ایگان خویش تقس��یم می کنند و مابقی را خودشان به 

مصرف می رسانند.
ب( حنای عیدی: در ش��ب اوِل هم عید رمضان و هم عید قربان، پس��ران، دختران جوان، 
اطف��ال، زن��ان و مردهای بعضی عایله ها دس��ت های خود را حنا می کنن��د؛ و فامیلی که 
پسرشان نامزد باشد، یک دو جوره لباس، حنا، شیرینی )قند، نقل( و بعضی زیورات را در 
یک خوانچة لعلی گذاش��ته، با یک اندازه برنج، روغن، همراه با یک سر گوسفند زنده )در 
عید قربان( به خانة نامزد پسر خود می برند. در همین هنگام، سرود زیرین از طرف برندۀ 

حنای عیدی خوانده می شود:
َشَوکای عید قربان است، خداجان

شب حنای بیادرجان است، خداجان
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ندارم رخت اوغانی بپوشم
دو چشمانم به گریان است، خداجان

ج( حنای رجبی: در ماه رجب، عایله ای یک اندازه حنا، قدری شیرینی، یک درجن )یک 
بسته( شمع، در صورت موجود بودن امکان بعضی زیورات و لباس را در یک قاب خوانچه 
گذاش��ته به خانة نامزد پسر خود می فرس��تند، تا دختر، نامزد پسر، دست های خویش را 

حنا بسته، شمع را که نذر آن است، روشن کند.
د( حنای شب سنت )ختنه سوری(: تقریباً مانند حنابندی عروسی است. در این شب هم 
دس��تان پس��ری را که فردای آن شب، باالیش عمل ختنه س��وری صورت می گیرد، مانند 
دستان یک داماد حنا می کنند. در این شب هم مانند شب حنابندی عروس، سرود »حنا 

بیارید« را می خوانند. این دوبیتی فولکلوری نیز هنگام حنابندی خوانده می شود:
سر و دستت حنا باشد گل من

تنت هم بی بال باشد گل من
به غیر از من اگر یاری بگیری

عروسی ات عزا باشد گل من



باب پنجم

عقیده ها و رسم و آیین های گوناگون
دربارۀ عروس و نوزاد

نوعروس��ی كه به خانۀ شوهر وارد می ش��ود، بعد از دو سه ماه باید حامله 
شود. اگر شد، نور علی نور، اگر نشد، زندگانی او زندگانی در زندان است. 
اوالً عروس از پرس��یدنی های نزدیكان و دوگانه هایش خجالت می كشد و 
ثانیًا در نزد ش��وهر و پدر و مادر او مورد نش��ان تی��ر طعنه و مالمت زیاد 
قرار می گیرد. اگر طالع دس��ت دهد و در بطن عروس چیزی پیدا ش��ود و 
بدانند كه آن طفل پسر است، خرسندی خانوادۀ عروس و داماد حد و كنار 
ندارد. برعكس آن،   عروس در نزد پدر و مادر و خویش��اوندان آنها آبرو و 
اعتبار خود را از دس��ت می دهد؛ زیرا به پنداشت اكثر  باشندگان افغانستان، 
پس��ر نظر به دختر در عایله افضلیت بیش��تری دارد. اگر معلوم شود   طفلی 
كه در بطن عروس پیدا شده پسر است، آنگاه مسأله كاماًل رنگ  دیگری به 
خود می گیرد؛ نزدیكان و اطرافیان عروس نس��بت به او توجهی مخصوص 
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مبذول می دارند. كوش��ش می كنند عروس حمل دار تنها نباشد؛ به كارهای 
وز ین دس��ت نزند؛ از حوادث  وهم انگیز و بدفرجام در كنار باش��د؛ اشك 
نریزد و خودش را در بین دوست و دشمن سربلند احساس كند. زمانی كه 
او طفل��ش را به دنیا می آورد، احت��رام و اعتبارش در نزد نزدیكانش افزون 
می ش��ود. اكنون وی در خانۀ ش��وهرش و در نزد دیگ��ر  نزدیكانش، یگانه 
عروس خوش��بخت و نازدانه و به س��خن دیگر، زِن زنان خانوادۀ خویش 

است.
تولد كودك باعث خشنودی، رو س��رخی و زبان درازی نزدیكان پدر و 
مادر او نیز می شود. در این زمینه خصوصًا والدین عروس و شوهر او افتخار 
می كنند. ناگفته نماند ك��ه از روزهای اول تولد كودك برای مبارك بادی به 
خان��ۀ پدر و م��ادر او آمد و رفت خویش��اوندان و یار و ب��رادران آنها آغاز 
می ش��ود. میزبان، مهمانان را با چهرۀ خندان و با گشادن دسترخوان های پر 
ناز و نعمت استقبال می كنند و شرایط را برای چند ساعت صحبت صمیمی 
مس��اعد می كنند. این رفت و آمدها و این گونه پذیرایی ها چندین روز ادامه 

پیدا می كند.
به یقین می توان گفت  كه به مناس��بت تولد كودك نو، دایر كردن چنین 
معركه ها، حادثه ای عنعنوی بوده، از یك سنت نیك مردم دری زبان افغانستان 
درك می دهد. مردم توسط همین مراسم نیز به همدیگر نزدیك تر می شوند 

و احترام و تمنیات خویش را به یكدیگر ابراز می دارند.
از گفته های ب��اال چنین نتیجه بر می آید كه در خاندان این یا آن تاجیك 
افغانستان، به دنیاآمدن كودك نو برای صاحبان آن كودك حادثه ای فرح بخش 
ب��وده، در بابت تحكیم و اس��تواری مس��ألۀ عایله داری آدم��ان و زندگانی 

یك جایی زناشویی آنها  نقش مهمی دارد.
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نام گذاری نوزاد
در فرهنگ مردم افغانستان نام گذاری شیوۀ خاص خود را داراست و اهل هر 
خانواده نظر به خواهش و شوق و عالقۀ خود طفل نوزادشان را نام گذاری 
می كنند و اغلب كوشش می كنند كه فرزندشان نام زیبا داشته باشد. این رسم 
و رواج به ش��كل عرف و س��نت دیرینه در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه 
ویژه ای دارد. بیهوده نیس��ت كه در بین باشندگان این سرزمین، نام های زیبا 

و قشنگ بسیار به مشاهده می رسد. به مثال ها مراجعت می كنیم:
نام های مردانه: شمس، سرور، ظاهر، قادر، خورشید، كریم، كبیر، پرویز، 
فرهاد، غفور، حنیف، اكابر، حس��ن، حس��ین، یمین، لعل پادشاه، فرخ شاه، 
شیرزاد، رحمان، رحیم، داوود، پاییز، امین، قیوم، هوشنگ، ظریف، صدیق، 
حضرت، س��لیمان، غفور، نریمان، محب، اس��حاق، یعقوب، حبیب، بشیر، 
عبدالهو، نصیب، ناصر، وهاب، فرید، اكبر، سعید، عاطف، مسعود، كامران، 

رخ  و غیره.
نام های زنانه: رابعه، خدیجه، زهره، جمیله، فیروزه، ستاره، شهال، شیرین، 
كیمیا، نگینه، فرزانه، رخش��انه، مهوش، حبیبه، نجیبه، حمیده، عایشه، تمنا، 

هما، آناهیتا و مانند اینها.
در ش��یوۀ نام گذاری تاجیكان افغانستان، به طفل نوزاد، دادن نام محمد 
پیغمب��ر و نام های یارانش ابوبكر، عمر، عثمان و حیدر بس��یار اس��ت. یك 
سلس��له نام ها از تركیب نام های خداوند و پیغمبرانش س��اخته شده اند، از 
قبیل: حبیب اهلل، اسد اهلل، نور اهلل، عنایت اهلل، محب اهلل، احسان اهلل، رحمت اهلل، 
لطف اهلل، ش��كر اهلل، صفر محمد، محمد س��هراب، محمد معصوم، یار محمد، 
نور محم��د، دور محمد، خان محمد، محمد ناصر، محمد نس��یم، صفر محمد، 
مراد علی، احس��ان علی، قدیر، علی اصغر، رجب علی، صفر علی، علی ش��اه، 

سلطانی، شیر علی، علی شیر، و...
همچنین در بین تاجیكان افغانستان عبدالرحیم، عبدالحمید، عبدالمناف، 
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عبدالول��ی، جالل الدی��ن، صفی الدی��ن، امیرالدین، نورالدی��ن، هالل الدین، 
كمرالدی��ن، زین الدین، ش��مس الدین  و نام هایی از این قبیل، نام های خوب 
مردانه اند كه خیلی زیاد ند. در بین این مردم رس��م است كه اگر پسر بچه ای 
در یك��ی از روزه��ا، هفته ها، ماه ها و فصل س��ال تولد یافته باش��د، به آن 
پس��ر نام همان روز، هفته، ماه یا همان فصل س��ال را می دهند. مثاًل متولد 
روز جمع��ه را جمعه، متولد روز نوروز را ن��وروز یا نورو ز علی، متولد ماه 
مب��ارك رمضان را رمضان، متولد روز عید را عید محمد، متولد ماه برات را 
برات علی  یا برات محمد و متولد عید قربان را اگر پس��ر باش��د، قربان علی 
و اگر دختر باش��د، قربان گل نام می گذارن��د. در بعضی نواحی كم بضاعت 
به خاطر اینكه خداوند در رزق و روزی ش��ان بركت مبذول داش��ته باشد، 
حادثه به كودك نوزادش��ان گذاشتِن نام »روزی محمد« نیز به نظر می رسد. 
هس��تند خانواده هایی كه اگر كودك شان در شب تولد شده باشد، نامش را 
»شبانه« گذاشته اند. عایله هایی كه دارای فرزندان زیادند، برای جلوگیری از 
س��یر فرزندی، طفل آخرشان را اگر دختر باشد »بس بی بی« و اگر پسر باشد 
»فرجام« نام می دهند. عایله هایی كه طفل ش��ان بع��د از تولد بمیرد، پس از 
تولد فرزند بعدی  با طومار و تعویذ و زیارتگاه گشتن های زیاد »اهلل بومانی« 
یا به همین مانند نام ها را می گذاش��ته اند تا خداوند كودك ش��ان را دیگر از 

آنها نگیرد.
در عایله ه��ای علی حده به طفلی كه هنگام تول��د او، پدر یا مادرش به 
اجل خود یا به اثر كدام حادثه جانش را از دس��ت داده است، »خاطره« نام 
می گذاش��ته اند تا كه توس��ط همین طفل موجودیت نام پدر یا مادر مرحوم 
ادامه یابد؛  و در ذهن نزدیكان و خویش��اوندان مجس��م ش��ود و فراموش 

نشود.
نام گذاری نوزاد در افغانس��تان با مراسم مخصوصی كه در آن نزدیكان، 
خویشاوندان و والدین كودك شركت می ورزند، به وقوع می پیوندد. عمومًا 
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در مس��ألۀ گذاش��تن نام به كودك نو تولد یافته، مردم افغانس��تان بی پروا و 
بی تفاوت نیس��تند. آنها در این مسأله عنعنه های سنتی شان را نگاه می دارند 
و كوش��ش می كنند كه فرزندان ش��ان نام زیبا، فرح بخش و مناسب  به خود 

داشته باشند.

مراسم شب شش
در هرات و دیگر مناطق افغانستان زمانی كه كودك نوزاد شش روزه می شود، 
پدر و مادر او به افتخار تولد فرزندش��ان با اشتراك نزدیكان، خویشاوندان 
و س��ایر دوستان خود به عنوان »شب شش« مجلس زنانه می آرایند. در این 
مجلس، زنان آوازخوان محلی نیز ش��ركت می ورزن��د. هر زنی كه در این 
ش��ب به مهمانی دعوت ش��ده اس��ت، از روی عنعنۀ اجدادی و قدرت و 
توان شرایط مالی خود برای نوزاد و مادر او از قبیل لباس، تكه و پول نقد 
تحف��ه  می آورد. پدر و مادر كودك نیز در نوبت خ��ود مهمانان را با پختن 
كولچه های ش��یرین، نان های روغنی و طعام ه��ای لذیذ چون پلو، قورمه و 

غیره پذیرایی می كنند. دیگ پلو نیز در بین حاضرین تقسیم  می شود.
در مجلس »شب شش«  نكتۀ جالبی است كه هفت  زن مسن یا میان سال 
در یك طرف خانه حلقه وار نشسته و هر كدام به نوبت كودك را به آغوش 
كشیده، قیچی ای را از نوك ناخن تا فرق سر او می گذرانند و این جمله را 

به زبان می آورند:
»او بچه! كالن ش��وی. از عوعو سگ نترسی. از میو  میو  پِشك نترسیۀ از 
شور شور  پدر و مادرت نترسی. مرد میدان شوی. كاردان و كالن گیر شوی. 

امیر كشمیر شوی. هرچه شوی، خدا نگهدارت باد!«
بع��د از این عمل كه »قیچی گرداندن« ن��ام دارد ، فال نیك می گیرند؛ هر 
كدام از زنان یاد ش��ده از روی كودك بوسیده، او را به جایش می گذارند و 
یا به مادرش می س��پارند. س��پس همه یكجای در حق كودك و پدر و مادر 
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او دعا می خوانند. همین طور، مراس��م »ش��ب ش��ش« با خشنودی و نشاط 
می گذرد و این خوش��ی چند س��اعت ادامه می یابد. بای��د گفت كه بعد از 
برگزاری »ش��ب شش« آمد و رفت زنانی كه در این مراسم خبر نشده باشند، 
ب��ا بهانۀ »بچه بینی« باز چند روز دوام می كند. در این كار تعدادی از مردان 

نیز سهم می گیرند.

چله گریز
زمانی كه طفل نوزاد چهل روزه می شود، مادرش او را و خودش را چله گریز 
می كند. نخست او با طفلش و یكی از زنان اقارب  به نزدیك ترین زیارتگاه 
می رود و برای س��المتی طفل��ش، خودش و دیگر اعض��ای عایله اش دعا 
می كند و به طبع خوش و خاطر بالیده به خانه اش برمی گردد. سپس وی با 
دسترخوانی پر از ناز و نعمت، از قبیل نان و كولچه های شیرین و روغنی، 
میوه جات و سایر تحفه ها، به خانۀ یكی از دوستانش )مادرش یا خواهرش( 
می رود. پس از س��الم و احوال پرسی، آنچه را كه مادر نوزاد با خود آورده 
اس��ت، بین خود و دیگران كه به استقبالش آمده اند، نان و چای می خورند، 
طفل نوزاد و مادرش را مبارك بادی می گویند و برایش��ان تحفه ها می دهند. 
بعد 3-4 س��اعت مهمان داری و خواندن دعا از جانب یكی از زنان مس��ن، 
مادر نوزاد با كودكش به خانۀ خود برمی گردد. با همین مراس��م، چله گریز 

به آخر می رسد.
متذكر باید شد  كه چله گریزی رسم عنعنوی است. این رسم با اشتراك 
زنان در اكثر  مناطق افغانس��تان به حیث یادگاری س��نتی برگزار می ش��ود. 

مراسم مذكور منشأ قدیمی دارد.

چراغ برای نوزاد
چراغ و روشنی را مظهر پاكی دانسته اند و زرتشتیان در پیروی آیین خویش 
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طفل نوزاد را به ویژه از طرف ش��ب در تاریكی نمی گذاش��تند و برای س��ه 
ش��ب، چراغ را در اتاق نوزاد خاموش نمی كردند. این س��نت تا امروز در 
میان مسلمانان جاری است و بدون اینكه از ریشه و اصل آن آگاهی داشته 
باشند، طفل نوزاد را تا مدت چهل روز در تاریكی تنها نمی گذارند. شب ها 
تا صبح در باالی س��ر طفل چراغ را روش��ن می گذارند و بر این باورند كه 
در روش��نی گویا جن و پری به خانۀ نوزاد نمی توانند راه یابند و از این رو 

طفل از گزند دیو و پری در امان خواهد بود.

تنور و دست عروس
بعد از آنكه عروس به خانۀ ش��وهر پای می گذارد، چند  زن او را به طرف 
دیگ��دان و تنور می برند و دس��ت او را به دیگ��دان و تنور می زنند و به او 
می گویند : »با آمدن تو این تنور و دیگران همیشه گرم باشد و تو پا سدار این 
كانون های آتش هستی كه باید از آنها خوب استفاده كنی و از آن حفاظت 
كنی و با آمدن تو خیر و بركت زیاد شود و نشان آن گرمی تنور و فروزانی 

دیگدان است.«

بخشش به تازه عروس 
رس��م اس��ت كه هر كس��ی از نزدیكان داماد و تازه عروس رونمایی بدهد، 
تازه عروس مكلف اس��ت چیزی از دس��ت دوخت خود، از قبیل سرمه دانی 

)اگر زن باشد( و ازاربند )اگر مرد باشد( به طرف مقابل بدهد.

دعوت داماد و عروس به مهمانی
رس��م اس��ت كه تمام نزدیكان داماد، عروس و دام��اد را مهمانی بدهند یا 
حداقل گوس��فند یا مرغی به خانۀ داماد بفرس��تند. باید دس��ت داماد باالی 
دست عروس باشد. رسم است كه هنگام گذاشتن دست عروس در دست 



آداب،آیینهاوباورهایمردمافغانستان180

داماد ، باید دست داماد باالی دست عروس قرار داشته باشد؛ زیرا در چنین 
صورت، عروس برای همیش��ه تابع و تس��لیم داماد خواهد بود؛ در عكس 

حال، مسأله به نفع عروس حل خواهد شد.

آوردن حق عروس از خانۀ پدر
رس��م است  كه عروس همۀ لوازم  كارامد  خانه را باید از خانۀ پدر به خانۀ 
شوهر ببرد و محتاج لوازم  خانۀ داماد نباشد.  در عكس حال، از طرف اهل 
عایلۀ شوهر سخنان طعنه آمیز می شنو د، از قبیل »این چطور عروس بوده  كه 

از خانۀ پدر بی حق برآمده؟«

هدیه به عروس نو از طرف پدرش
رس��م اس��ت  هنگامی كه عروس بعد  عروسی اش بار اول به خانۀ پدر خود 
می آید، پدرش به او باید یك س��ر گاو ش��یر ده یا گوسفند  شیرده و یا اسب 

كره زای  هدیه  كند، تا این حیوان ها وسایل راحتی تازه عروس باشند.

رعایت عادت »پای وازی«
رس��م اس��ت كه اگر تازه عروس را پدر یا برادرش برای ب��ار اول از خانۀ 
ش��وهر »پای وازی« نبرند، عروس با خواهش خود نمی تواند به خانۀ پدر یا 

برادرش برود.

نشانی به پای و پیشانی تازه عروس
زمانی كه تازه عروس را به خانۀ داماد می آورند، در دم دروازۀ حویلی داماد، 
گوس��فند یا گاو و یا مرغی را می كشند و بر پای و پیشانی عروس از خون 

آن حیوان نشانی می گذارند و از اجرای این عمل فال نیك می گیرند.
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از شیر مادر باز داشتن کودک
نوزادها را بیشتر در بهار یا خزان از شیر می گیرند. برای اینكه كودك پستان 
را دیگ��ر به دهان نگیرد، نوك پس��تان را با ماده ای تلخ س��یاه می كنند و یا 

قدری موی را به پستان می چسبانند.

اذان گفتن به گوش نوزاد
ش��ب جمعۀ اول بعد از تولد، در گوش ن��وزاد اذان می گویند و نامی را به 

وی می گذارند؛ آنگاه بین مردم شیرینی تقسیم می كنند.

نذر بی بی مشکل گشا
بی ب��ی مشكل گش��ا از جمله بی بی ه��ا و روح های پاك نیك��وكار  بوده، در 
دوام س��ده های دور و دراز موجودیت خود را همچون یكی از پدیده های 
افاده كنندۀ اخالص و اعتقادات انسان های دین دوست و خداپرست در ذهن 
تفكر و پندار و باورهای مردم افغانس��تان حفظ كرده اس��ت. مطابق عقیدۀ 
اخالص مندانش، بی بی مشكل گشا نذری دارد كه دادن آن توسط برگزاری 
معركه ای مخصوص زنان از طرف این یا آن زِن آرزومند در روز چهارشنبۀ 
هفتۀ آخر ماه صورت می گیرد. به س��خن  دیگر، زنان افغانس��تان خصوصًا 
زنان روس��تایی به امید حل مش��كالت زندگی و رف��ع احتیاجات مادی و 
معنوی خویش، به دادن نذر  برآورده ش��دن احتیاجاتش��ان )رهایی از فقر و 

تنگدستی( می پردازند.
همچنین به مناس��بت روی دادن ع��ده ای از حادثه های فرح بخش چون 
تولد كودك نو در عایله، بازگش��ت مس��افری به خانۀ خویش، ش��فا یافتن 
شخص از بیماری و دیگر رویدادهایی مانند  اینها، دایركردن معركۀ مربوط 

به دادن نذر  بی بی مشكل گشا به مشاهده می رسد.
بعضًا به مقصد از هر گونه نحوس��ت و بالها امن نگاه داش��تن عروس 
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و داماد نو و خوش��بخت و خوش طالع ش��دن آنها و به نیت دفع نظر بد از 
تمام اهل خانواده و مال و اموال ایشان نیز از برپایی معركۀ دادن نذر بی بی 
مشكل گش��ا كار می گیرن��د. دادن نذر و ادای آن ب��ا پختن پلو، آش كاچی، 
شله زرد یا شیربرنج، نان روغنی یا شیری، تهیۀ یك مقدار كشمش و نخود، 
رفتن به زیارت مزارات بزرگان و جاهای مقدس، دادن پول یا چیزی دیگر 

به وقوع می پیوندد.
ترتیب گذرانیدن معركۀ دادن نذر بی بی مشكل گش��ا به این قرار است: 
هفت  زن مس��ن و میان س��ال به ش��مول صاح��ب معرك��ه )نذر دهنده( در 
اطراف دس��ترخوان می نش��ینند. یكی از آن زن ها كتاب خوان است و با نام 
»بی بی خلیفه« یا »بی بی آتوم« یاد می ش��ود. نذر دهنده در روی دس��ترخوان 
انواع نذر به اندازۀ نیم كیلو كشمش زرد یا سیاه، همین قدر نخود، دو یا سه 
دانه نان روغنی یا شیری، كمی نمك، دو دانه شمع و یك مقدار پَخته )پنبه( 
پاك را مهیا می س��ازد. بی بی آتوم ش��مع ها را در داده و پَخته را دو تقس��یم 
كرده، هر قس��مت آن را به نزد هر كدام از ش��مع های فروزان می گذار د. او 
كش��مش را برای تازه كردن در بین زن ها تقس��یم می كند. زن ها ُدمچه های 
كش��مش را كنده، آنها را در بین پَخته ها جم��ع می كنند كه بعداً آن پَخته ها 
به آب آسیاب یا به آب دریا )رود( پرتافته می شوند. بعد از این، بی بی آتوم 
كه س��روری مجلس را به عهده دارد، عبارت »بسم  اهلل الرحمن الرحیم « را 
به زبان آورده، به خواندن افس��انۀ بی بی مشكل گشا شروع می كند. دیگران 
هم زم��ان با كندن ُدمچۀ هر دانه كش��مش، صدای خوان��دن بی بی آتوم را با 
دقت گوش می دهند و دلس��وزی خود را نس��بت به بابای خاركش و زن و 

دختر او ابراز می دارند.
متن افسانۀ مذكور به این معنی است:

 »بود  نبود  یك بابای خاركش بود. هر قدر كه غریبی می كرد، فقط آذوقۀ 
ش��ب  و روز خود و عایلۀ خود را پیدا می ك��رد. روزی از روزهای بارانی، 
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خارك��ش به امید خدا به كوه می رفت پس خ��ار. در راه روان بود، دید كه 
دو بی ب��ی كاال )رخت( می ش��ویند. این دو بی بی ب��ه بابای خاركش روی 

گشتاندند و گفتند :
� بابای خاركش كجا می روی؟

بابا گفت:
� می روم پشت خار.

دو بی بی گفتند:
� امروز ما كاال می شوییم، ما را یك ذره آو بِته؛ به ما كمك كن كه خدا 

كمكت كند.
بابای خاركش بی بی ها را آو داده، رفت و رفت؛ دیگر ریسپان خوده با 

تیشۀ خود گرفت و طرف خانه روان شد. بی بی ها برایش گفتند:
� بیا كه تحفیته بتیم.

باب��ای خارك��ش پیش رفت. آن دو بی بی س��ه خلتۀ ری��گ برای بابای 
خاركش دادند و گفتند:

� وقت��ی كه به خانه رس��یدی، اول دو ركعت نم��از خوانده، بعد از آن 
رو به قبله ایس��تاده شده، كنج خانته می َكنی و دعا می كنی كه »الهی، غوث 
اعظ��م، دس��تگیری من و تمام خلق كن.« بع��د از آن ریگ را در زیر زمین 
گور می كنی و ش��ب خواب كرده، صبح وقت برخاس��ته و دو ركعت نماز 
خوانده، ریگ را لوچ می كنی، می بینی كه آن ریگ ها به لعل و جواهر مبدل 
ش��ده اس��ت. پیش از اینكه به لعل و جواهر دست پیش كنی، سه پیسه نذر 
مشكل گش��ا را به گردن می گیری و می گوی��ی: »خدایا، من هر ماه یك بار 
این نذر را می تم.« بعد از این لعل ها را گرفته خرج می كنی. بابای خاركش 
با خلته های ریگ به خانۀ خود رفت و همان قس��م كه بی بی ها گفته بودند، 
ریگ ها را در زیر زمین گور و ش��ب را صبح كرد. صبح وقت برخاس��ت، 
بع��د از ادای دو ركعت نماز، روی زمین را لوچ كرد، لعل ها را دید و پیش 
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از اینكه دست به لعل ها بزند، سه پیسه نذر مشكل گشا را به گردن می گیرد 
و لعل ها را جمع و با زنش مش��وره می كند و می پرسد  : »این لعل ها را چی 
كن��م و از آنها چی كار بگیرم؟«  زنش می گوید : »ب��ه بازار پیش زرگر برو، 

آنها را بفروش.«
بابای خارك��ش لعل و جواهر را پیش زرگر می بره و زرگر پول زیادی 
برایش می ته. وقتی بابای خاركش پول زیادی می بیند، تعجب می كند  كه به 
عوض چند دانه لعل و جواهر این قدر پول زیاد  به دس��تش می رس��د. بعد 
از این به زرگر می گوید : »من بعد از این، لعل و جواهر آورده، قس��مت آن 
را ب��ه تو داده می رم و تو می دانی و ف��روش آن.« بعد از آن بابای خاركش 
هر وقت لعل و جواهر به زرگر می بره و در عوض اش از زرگر پیس��ه زیاد 
می گی��ره؛ خانه آباد می كنه؛ زمین و ملك می خره؛ ولی در آخر هر ماه س��ه 
پیس��ه نذر مشكل گش��ا را كه به گردن گرفته بود، می پردازد. از بركت این 
نذر بابای خاركش با پادش��اه رابطه پیدا می كنه. همنش��ین پادشاه می شه و 
دخترش با دختر پادش��اه خواهر خوانده می شه. اما از زیادی پول و پیسه و 
خ��رج و عیش زیاد ادای نذر از یادش می ره. یك روز در اثنای بازی كردن 
دختر پادشاه و دختر بابای خاركش، گل میخ طالیی دختر پادشاه گم می شه 
و ب��ا وج��ود پالیدن زیاد، گل میخ خوده نمی یابه. بع��د از آن به دختر بابای 

خاركش می گه:
� گل میخ طالیمه تو گرفتی.

وقتی  پادشاه از گم ش��دن گل میخ طالیی دخترش خبر می شه، به بابای 
خاركش می گه :

� تا چهل روز اگر گل میخ طالیی دختری مه پیدا نكردی، امر كش��تن ته 
می تم.

بابای خاركش به امر پادش��اه بندی ش��د. یك ش��ب زِن بابای خاركش 
خواب دید  كه كدام كس برایش می گه: »وقت  زیادی شده  كه سه پیسه نذر 
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مشكل گشا را ندادی، باید نذری كه به گردن گرفتی، ادا بكنی.«
زِن بابای خاركش از خواب بیدار و صبح همان ش��ب، س��ه پیس��ه را 
به دس��ت گرفته به دروازۀ خانۀ كوچه ایس��تاده می ش��ه و منتظر می شه  تا 
رهگذری از نزدیك خانه اش بگذرد. در این اثنا یك شاه )داماد( با خویش 
و قوم و دوس��تان خود پشت عروس می رود. زن بابای خاركش رو به شاه 
كرده، از او خواهش می كند كه »این سه پیسه را بگیر و برو كشمش و نخود 
بیار « ولی ش��اه پیسه زن بابای خاركش را نمی گیره و می گه: »مادرجان! من 

یك شاه سر اسب سوار هستم و ما پشت عروس خود می رویم.«
زِن بابای خاركش دلس��وخته و غمگین می ش��ود. هنوز شاه چند قدمی 
نرفته... از اس��ب پایین می افته و دس��تش می شكنه و باز به طرف زِن بابای 

خاركش می  گرده و می پرسه :
� آیا دعای بد كردی؟

زن بابای خاركش قضیۀ نذر خوده به ش��اه می گه. دل ش��اه به زِن بابای 
خاركش می س��وزه و سه پیس��ۀ او را از دستش می گیره و كشمش و نخود 
برای او می آوره و با زِن بابای خاركش ایس��تاده می شه. زن بابای خاركش 
دو نذر گذش��ته را كه ش��وهرش به گردن خود داشته و فراموش كرده بود، 
می ته. در اثنای فاتحه خوانی و هفت قسمت كردن نذر، یك شخص نورانی 
و ریش سفید... پیدا می شه و دست شكستۀ شاه را لعاب دهن می ته و دست 
ش��اه خوب ش��ده، به حال اصلی اش بازمی گردد. زن بابای خاركش بعد از 

تقسیم نذر به خانۀ خود می آید و دست دختر خوده می گیره و می گه:
� بچم، س��ه روز بعد بابه ات كشته می ش��ه؛ بیا به امید خدا خانۀ پادشاه 
بریم؛ پیش خدا و پادشاه بریم، خدا و پادشاه مهربان شوند و گل میخ طالیی 

دختر پادشاه پیدا و بابه ات از بندی خانه آزاد شوه.
زن بابای خاركش دست به دست دختر خود به طرف پادشاه می روند. 
وقتی كه با زن پادش��اه شیشته می باش��ه و گپ می زنه، می بینه كه یك مرغ 
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خانگی گل میخ طالیی دختر پادشاه را به نول خود گرفته به طرف زن بابای 
خاركش و زن پادش��اه می آید و همۀ شان گل میخ  طالیی را می بینند و آن را 
از نول مرغ می گیرند و خوشی می كنند و به پادشاه خبر می رسانند. در حال، 

پادشاه بابای خاركش  را از بركت نذر مشكل گشا به مرادش می رساند.
هیچ كس باید در این نذر شك نیاره و هر كه این نذره از صدق دل در 

هر ماه به هر مقصد و مطلب بِته، خدا مرادشه می ته.« )1(
با ختم خواندن افسانه، بی بی خاتون صلوات شریف را قرائت می كند و 
بعداً همۀ حاضرین به مشكل صاحب معركه و ارواح پاك بی بی مشكل گشا 
ب��ه ج��ا آورده از او كم��ك می طلبند. مثاًل یك��ی از زن ه��ای حاجت مند  

می گوید:
»یا غوث االعظم، مرا دس��تگیری كن، به مرادم برسم. اگر به مراد خود 
رس��یدم، برای خشنودی روحت نذر مشكل گشا را در آخر هر یك ماه یك 

بار می دهم و ادای آن را به گردن می گیرم.« )2(
ب��ا همین ترتی��ب، مرحلۀ اساس��ی معركۀ دادن نذر بی بی مشكل گش��ا 
پایان می یابد و مهمانان پس از صرف طعام تهیه ش��ده با دس��تاویزهایی كه 
در این معركه نصیب ش��ان شده اس��ت، خوش و خرسندانه به خانه هایشان 

برمی گردند.
خالصه،  بی بی مشكل گش��ا معركۀ صرف زنانه بوده، با ابتكار بی واسطۀ 
خود زنان و با مصرف اندكی جهت رفع مشكالت عایلوی و برآورده ساختن 
آرزو و نیت این یا آن شخص احتیاج مند برگزار می شود. اخالص مند بودن 
نس��بت به روح های پاك و نیكوكار و پاس داش��تن یاد و خاطر و عزت و 
احترام آنها و هدایت كردن مردم دین دوس��ت و خداپرست به سوی خیر و 
خدا، پیش��ه كردن سخاوت مندی و انسان دوس��تی بر این خصلت های نیك 
انس��انی، غایت برگزاری معركۀ دادن نذر بی بی مشكل گشا است كه همین 
غایت در افس��انۀ فوق الذكر بازتاب یافته است. افادۀ این غایت خصوصًا از 
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خاتمه )جملۀ آخر( متن افسانه خیلی روشن احساس می شود.
معركۀ مربوط به دادن نذر بی بی مشكل گشا در بین مسلمانان كشورهای 
دیگر آسیای مركزی از جمله در تاجیكستان نیز رایج است. سازمان دادن آن 
در اینجا هم به عین شكل و با همین مقصد صورت می گیرد. این معركه و 
افسانۀ مربوط به آن ثابت می كند كه مردم افغانستان نیز به سان سایر مردمان 
عالم در افس��انه ها، روایت ها، حكایت ها، باورها و پنداش��ت های خود دو 
گ��روه پدیدۀ خیالی و غیرواقعی را ایج��اد كرده اند: یكی پدیده ها و عوامل 
خوب، مفید و مددكار، دیگری عوامل و پدیده های بد، نا سودمند و سد راه 
زندگی. اگر به گروه یكم نیروهای اهورایی چهل تن ها، بی بی ها، فرش��ته ها 
و غیره داخل ش��وند، گروه دومی را شیطان ها، جن ها، آل ها، دیوها، اژده ها 
و... تشكیل می دهند. این دو قوه در برابر پنداشت های مردمی همیشه مقابل 

یكدیگر عمل می كنند.

اسپند
باش��ندگان افغانس��تان در بابت تحقق اخالص و اعتق��اد خود چون مردم 
بسیار كش��ورهای دیگر شرق مسلمانان از اس��پند نیز كار گرفته اند. اسپند 
گیاه��ی پاكیزه و خود روی بوده، در هوای پاك و آزاد صحراها، دش��ت و 
دامن ها، دامنۀ كوه ها و زمین های س��نگالخ نش��و و نما می كند. مردم عوام 
از اس��تفادۀ دود اسپند فال نیك می گیرند و آن را همچون دفع كنندۀ جن و 
بالها و نحوس��ت و فالكت ها به ش��مار می آورند. مثاًل هنگامی كه مرده را 
از منزلش به جانب قبرس��تان انتقال می دهند، جایش را با مقصد پیش گیری 
از اثرگ��ذاری هر گونه قوه های بد، اس��پند می كنند. یا  زمانی كه مردم مرده 
را دفن كرده  از قبرس��تان برای خواندن فاتحۀ آخرین به خانۀ صاحب مرده 
دوباره بر می گردند، هر كس برای اینكه مرده به او تأثیر بد نرس��اند، از ِگرد 
منقل اس��پند كه به همین امید قباًل آماده می شود، یك دو مرتبه دور می زند 
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و لباس خود را با دود اس��پند آلوده می س��ازد؛ بر دامن، شیم یا تنبانش را با 
دستانش می تكاند یا به اصطالح می افشاند؛ بعد از این با خاطر جمع از پی 

كار خود می شود.
بر اس��اس مفكورۀ  مردم عوام، اسپند خاصیت نظر بندی را نیز داراست. 
چنانچه  اگر طفلی بس��یار زیبا و قشنگ و دوست داشتنی باشد، او را اسپند 
می كنند تا نظر بد  به وی نرس��د. در این مورد ش��خص اسپند كننده مقداری 
از قوغ )لچۀ آتش( را در ظرفی گرفته، به باالی آن ش��اخچه های اس��پند را 
می گذارد و بعد از بلند ش��دن دود اسپند به اسپند كردن كودك ُحسنی آغاز 
می كن��د. وی اس��پند را با ظرفش ب��ه گرد و اطراف ك��ودك كه در آغوش 
م��ادر یا در گه��واره و یا در جای دیگر ق��رار دارد، دور می دهد تا كه دود 
آن به بدن و دماغ كودك رس��یده باش��د و در این هنگام چنین س��خن را 
ب��ا آهنگ مخصوص و آواز رس��ا به زبان می آورد: »اس��پند، بالبند، به حق 
ش��اه نقش بند، تو را آوردم برای حاجت مند. چش��م خویش، چش��م میش 
بداندیش، بس��وزه در آتش تیز، ش��فای ناجور، بالها دور. اس��پند دانه دانه، 

چشم از خود بیگانه.«
همچنین در شبی كه عروس را به خانۀ داماد می برند، هنگام نشان دادن 
آیینۀ مصاف و فرا رسیدن شب زفاف )شب وصال( عروس و داماد را نیز با 
دود اسپند اندوده می سازند و از این عمل هم شگون نیك در می یابند. مردم 
در مورد مرخص ساختن مال و ملك شان از هر گونه نظر و نیت های زشت 
و شوم نیز از دود اسپند استفاده می كنند. همچنین در اكثر  مناطق افغانستان 
مردم به این باورند كه توسط دود اسپند ظهور  حادثه های بد فرجام را، زخم 
چش��م، بی خبری، بدخویی اطفال و مانند اینها، شفا بخشیدن از احتمال دور 
نخواهد بود. به عقیدۀ آنها  اس��تعمال هفت دانه تخم اس��پند برای رفع درد 
معده از مفیدترین دواها محسوب می شود. روایت است كه طبق معلومات 
آن در زمان ناصر خس��رو )قرن پنجم هجری( در خراسان دود كردن اسپند 
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در زیر درخت چهار مغز )گردو( باعث فرار دیو و شیطان شده است.
شاید به اعتبار همین پنداشت ها و باورها باشد كه مردم به اسپند اخالص 
بس��ته اند، آن را ارج گذاشته اند و به ستایش گرفته اند. مثاًل در قطعۀ زیر كه 

سراینده اش حنظلۀ باد غیسی )قرن 12 میالدی( است، آمده:
یارم سپند اگرچه به آتش نمی فكند
از بهر چشم تا نرسد مر او را گزند

او را سپند و مجمر ناید همی به كار
با روی همچو آتش و با حال  چون سپند

یا :
شعاع عشق او هر دم فروزد
سپند آسا تن و جانم بسوزد

خصوصًا به پیش قال )قلعه( گشتن او
به دل خار مغیالنم بدوزد

»خلقی«
ی��ك روایت تاجیكی به عرض می گوید كه دود اس��پند حتی برای دفع 
كسلی وبا نیز دواست. متن روایت مذكور را ذیاًل ذكر می كنیم: »یك وقت ها 
در تمام شهر بخارا كسلی وبا پهن می شود. مورا موری اوج می گیرد. آدمان 
همه حیران می مانند و كار شان را نمی دانند. بعضی ها بخارا را ترك كرده ]و 
بعضی دیگر[ با مال و حال شان به تقدیرشان تن داده، »هرچه شویم، شویم« 

گفته در خانه هایشان می مانند.
پادش��اه بخارا  برای جلوگیری از این كس��لی، همۀ علما و دانش��مندان 
مملكت��ش را جمع كرده، به آنها س��فارش می كند  ك��ه عالج خالص كردن 
مردم از این بال را بیابند؛ اما هیچ كس در این بابت چاره ای یافته نمی تواند. 
اتفاقًا به پادشاه خبر می رسانند كه در كدام  كوچۀ شهر ابوعلی گفتگی، طبیبی 
جوان هس��ت و اگر تواند، عالج این كس��لی را فقط او یافته می تواند. آدم 
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مانده، ابوعلی را به پیش پادش��اه گرفته می آیند. پادشاه ابوعلی را دیده اول 
نظرش نمی گیرد، بعد دل و بی دالن می گوید:

� اگر در حقیقت طبیب باشید، چارۀ این كسلی را یابید .
ابوعل��ی »خ��وب « می گوید و خواهش می كند كه برای او هزار اس��پند 
بسیار جمع كرده بیارند. ابوعلی هزار اسپند را در ما بین شهر قون كرده، آن 
را دود می كند. دود تمام شهر را فرا می گیرد. همه  جا سیاه دود، همه  جا بوی 
هزار اس��پند. از بسیاری دود، چشم گش��اده یك قدم پیش مانده نمی شود. 
بعد از این به آدمان كس��ل، آهس��ته جان می درآید و كسلی از شهر برداشته 
می شود. پادشاه به دانایی ابوعلی قایل شده، به او پول و چیز بسیار می دهد 
و آفری��ن می گوید. از ای��ن كار ابوعلی مرد م  می فهمند كه هزار اس��پند به 
كس��لی وبا درمان بوده است.)2( در بعضی روایت های مردمی دربارۀ  كسلی 
ورجه، شفابخش بودن استعمال اسپند جوشانیده شده نیز یار رس شده است. 
باید گفت كه دانش��مندان افغانس��تانی در نوشته های خود عاید به خاصیت 
اسپند ابراز عقیده كرده اند. گمان می رود كه در كتاب های طبی عامیانۀ قدیم 
نیز راجع به خصوصیت و طرز استفادۀ اسپند معلوماتی نگاشته شده باشد؛ 
اما هنوز معلوم نیس��ت كه این گیاه پاكیزۀ خ��ود روی صحرایی چه وقت، 
از جانب كی و در كجا برای نحوس��ت مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. 

معین كردن این مسأله برای علم طب از اهمیت خالی نخواهد بود.
ب��ه همین طریق مردم دری زبان افغانس��تان به اس��پند اخالص و اعتقاد 
خاص  مبذول داش��ته اند و از آن همچون وس��ایط درمان بخش��ی برای رفع 
و پیش گی��ری هر گونه بیماری ها، دفع جن و اجنه، نحوس��ت و فالكت ها 
و جامۀ عمل پوش��یدن به آرزو و امیدهای نیك شان كار گرفته اند. می توان 
گفت كه كاربرد دود اس��پند یكی از پدیده ها و طرز و اصول های مش��هور  
طب عامیانه در بین باش��ندگان افغانستان در دوام سده های زیاد است. یقینًا 

این عمل در میان این مردم در روزگاران بعدی نیز ادامه خواهد یافت.
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چاشتی نمودن
چاشتی نمودن رسمی است كه در تخار، قندوز و بدخشان و گرد و اطراف 
آنها بیش��تر رواج اس��ت و آن به این ترتیب دایر می ش��ود: مال داران یعنی 
كسانی كه گوسفند و بز دارند، در هنگام بهار پس از نسل گیری، یعنی پس 
از آنكه گوس��فندها و بزهای آنها بره و بزغاله دار ش��وند، مال های خود را 
از صب��ح تا عصر به چرا می برن��د، ولی پس از چند روز، یعنی بعد از آنكه 
روزها دراز می ش��و د، تصمیم می گیرند كه مال ها را از  طر ف چاشت هم به 
خاط��ر دوش��یدن و آب دادن به ده آورند و ای��ن كار را در روز مخصوص، 
كه خود تعیین می كنند، اجرا می كنند؛ این عمل با نام »چاش��تی نمودن« یاد 
می شود. در چاشتی نمودن رسم است كه در دو طرف راه، آتش می افروزند 
و گوس��فند و بزها از بین آتش های فروزان گذشته به ده می روند. این كار 
فقط در روز اولی كه مال ها از طرف چاش��ت به ده آورده می ش��وند، اجرا 
می شود و در دیگر روزها به چشم نمی خورد. این آتش افروزی كه به خاطر 
فراوانی ش��یر گوس��فندان صورت می گیرد، شاید نش��انی از آیین زرتشتی 

باشد.

الس
الس شیوه ای اس��ت كه روی افراد مریض، به خصوص مریض های روحی 
كه آن را مردم به نام جن زدگی یاد می كنند، اجرا می ش��ود. این كار را اكثراً 
زنان سالخورده به عهده دارند كه آنها را »السگر« یا »الس كننده« می گویند.

طرز اجرای الس به این گونه است: شخص بیمار را نزد پیرزن می برند، 
پیرزن او را روی دو پا می نشاند و تكه های كهنه و ژنده را یكجا جمع كرده 
آنها را در س��ر چوبی می بندد و بعداً آن تكه های ژنده را در روغن تر كرده 
و آتش می زند. در این وقت پیرزن یك دسته آتش و یا تكه های آتش گرفته 
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را گرداگرد بیمار دور می دهد و با دستش به پشت او می زند و پیوسته این 
كلمه ها را تكرار می كند: »بس��تم، برو دور ش��و، جن و پری، هرچه هستی 
دور ش��و  ...« بیمار فكر می كند كه پیرزن  با این كار جن و پری را از بدن او 
رانده اس��ت، خود را روحًا آزاد و صحت مند می پندارد. شاید همین تلقین 

روانی تا حدی به سالمتی او تأثیر می گذارد.

پلته چراغ
رس��م پلته چراغ روش��ن كردن معموالً در زیارتگاه ها و قبرس��تان ها توسط 
زن ه��ا اجرا می ش��ود. زمانی كه زن ه��ا می خواهند ب��ه زیارتگاه ها بروند، 
نان ه��ای نازك روغنی می پزن��د و هم زمان قیماق را هم آماده می س��ازند. 
همچنین پنبه ها را به اندازۀ یك انگش��ت دس��ت و یا كوتاه تر ویا درازتر از 
آن ت��اب داده، با خود بر می دارند. وقتی  به زیارتگاه داخل ش��دند، قیماق 
و نان ه��ای روغنی را به متول��ی زیارتگاه و دیگر زایری��ن می دهند و بعداً 
پلته های پنبه را � كه قباًل تهیه كرده اند � به روغن آغش��ته كرده، در جاهای 
مخصوص زیارتگاه روشن می كنند و به ارواح گذشتگان دست به دعا باال 
می برآرن��د. پلته چراغ كردن به جز زیارتگاه ها در نذرها و آوان زایمان پیدا 
می ش��ود؛ دایه فوراً كمی پنبه خواس��ته و از آن پلته/ نوكچه س��اخته، آن را 
 می گیراند. با روشن ش��دن پلته می گوید: »انه، فوراً طفل تولد می شود، ببیند 
پلته چی خوب می سوزد.« روشن سوختن پلته گویا دلیل آسان شدن والدت 

شده می توانسته است.

شب یلدا
یلدا دراز ترین شب سال است. شب آخرین پاییز/  تیره ماه، شب اول زمستان، 
یعنی ش��ب اول چله بوده، قریب چهارده ساعت را در بر می گیرد و معنای 

میالد، وقت، والدت و زمان را می فهماند.
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نظر به معلومات روایتی، یلدا دختری بس��یار زیبا و مقبولی بوده است. 
یك دیو عاش��ق او شده بوده است؛ یك شب دیو با نیت بد به نزد او آمده 
اس��ت، اما یلدا با چاالكی و زرنگی دی��و را تا صبح به هر كار اندمان كرده 
است و تسلیم نشده است. صبح دیو به خواب رفته است و در همین لحظه 
از طرف یك شاهزاده، كه گیرندۀ یلدا بوده است، كشته شده است و مردم 
از ظلم او خالص ش��ده اند. در این شب در افغانستان مردم از قبیل الندی، 
پل��و و... طعام های لذیذ می پزند و میوه های خش��ك  مانند تخم كدو، تخم 
تربوز، پسته، بادام، كشمش و نظیر این ها را � كه با نام »میوۀ شب یلدا« یاد 
می شود � روی دسترخوان می گذارند و می خورند. در این شب باید چراغ 

تا صبح روشن باشد تا سیاهی شب را به روشنی تبدیل كند.
مردم یلدا را از ش��ب های نیك و خوش��بخت  به شمار می آورند و اكثر 
 عروسی ها در همین شب صورت می گیرد. عقیده ای نیز هست كه اگر كسی 
در این روز تربوز بخورد، از گرمی تابس��تان محفوظ می ماند. ش��اعری در 

وصف شب یلدا گفته است:
از خدا وصل یار می خواهم

شب یلدا و روز جوزایی

عقیدۀ مردم دربارۀ روح های بد
در بین مردم افغانس��تان قصه ها دربارۀ البستی، مرد ی آزما ی، مادر  آل، گربۀ 
س��یاه و... هنوز خیلی زیادند كه آنها را پیرمردان خصوصًا در ایام زمستان، 
در مجلس ها و خانه هایشان نشس��ته برای اطفال نقل می كنند. مردم دربارۀ 

هر كدام  از این قوه های غیر واقعی عقیدۀ خویش را دارند.
البس��تی زنی اس��ت كه خود را بعد از مناس��بت جنس��ی با ش��وهرش 
نمی شوید و غسل فرض را انجام نمی دهد . چشمان او جای دو انجام چار 
انج��ام دارد. از وج��ودش بوی خیانت و بدی می آید. ه��ر كس او را ببیند 
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ضعف می كند و البستی جگر او را كنده و می خورد. مخصوصًا اطفال را در 
تاریكی به چنگ آورده، جگرهای نازك شان را بریان می كند و می خورد.

مردی آزمای  موجودی بس��ی قد دراز اس��ت كه در س��ر راه انسان پیدا 
می ش��ود و اگر در همان لحظه دس��ت به بند ازار برده ش��ود، از نظر غیب 

می شود؛ در عكس حال، از هول او انسان ضعف می كند یا می میرد.
گربۀ س��یاه یك نوع جن اس��ت كه خود را به لب��اس گربه زده و برای 
هم جنس��انش كارهای جاسوس��ی انجام می دهد. مثاًل به آنها خبر می رساند 
كه با این خانواده كدام قسم اشخاص رفت و آمد می كنند؛ زن و شوهر میان 
خ��ود چه نوع رویه دارند؛ چه می خورند؛ با حیوانات چطور رفتار می كنند 
و... ش��ب های جمعه كه همۀ جن و انس آزادند، گربۀ س��یاه از نظر غایب 
می ش��ود. می گویند كه در ای��ن وقت او مصروف پذیرای��ی مهمانان خود 

است.

پنداشت های مردم دربارۀ باران
افغانستان كه از مملكت های كشاورزی به شمار می رود، باران برای زراعت 
این كشور اهمیتی مخصوص داشته و دارد. مردم خصوصًا دهقانان و سایر 
زراعت پیش��گان باران را یكی از مشخصه های اساسی و خرمی و سرسبزی 
مكان و برداش��ت حاصل فراوان می دانسته اند و می دانند. بنابراین آنها باران 
را همیش��ه در معرض دق��ت و توجه مخصوص خویش ق��رار می داده اند  
و می دهن��د و از باری��دن آن ب��ه اندازۀ كافی و در وقت و زمان خود ش��اد 
می شدند و می شوند. در ایجادیات ش��فاهی مردم دری زبان افغانستان یك 
سلسله اثرهایی در شكل نظم و نثر موجود است كه در آنها عقیده های مردم 
دربارۀ باران و مس��أله های مربوط به آن بازتاب یافته  اس��ت. طوری كه به 
نظر می رسد،  این عقیده ها اكثراً عقیده های مردم دوره های قدیمی  است كه 
حادثه ه��ای گوناگون طبیعت، از جمله باران را از نقطه نظر جهان بینی  خود 
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معن��ی  می كردند؛ یعنی آنها باریدن  یا نباریدن باران را به صالحیت قوۀ غیر 
و فوق الطبیع��ه و مخلوقات و موجودات رمزی و خیالی نس��بت می دادند. 
ی��ا اینك��ه از روی بزرگی یا خرد ب��ودن حجم قطره های ب��اران حالت ها و 
وضعیت ها و اش��خاص علی حده را ارزیابی می كردند و دربارۀ آنها عقیدۀ 

خویش را ابراز می داشتند.
چنان ك��ه در روایت »بی بی كمپیرك و بابا نوروز« آمده اس��ت. هرگاه 
باران ببارد و قطره ها  بزرگ باش��د، آنها می گویند: »بی بی كمپیرك )معشوقۀ 
بابا نوروز( مروارید جل می كند.«  و یا اگر می دیدند كه دانه های باران خرد 

یا عادی است، عقیده داشتند كه بی بی كمپیرك سر می شوید.
مردم دربارۀ خشك س��الی نیز اظهار عقیده می كردند و این مسأله را هر 
قسم تلقی می كردند؛ چنانچه  به عقیدۀ آنها هر سالی كه بره دنبال میش افتد، 
خش��كی و قحطی رخ خواهد داد. یا اگر در وقت »نو شدن ماه، دهان هالل 

به طرف باال باشد، عالمت خشك آبی و قحطی است.«
مردم حادثۀ پدید آمدن خشك سالی و یا به اندازۀ كافی نباریدن باران را 
نیز به بی بی كمپیرك نسبت می دادند و چنین می پنداشتند كه بی بی كمپیرك 
هن��گام پایین انداخت��ن خود از قوز ) اغونچك ( به زمین، به خش��كی افتاده 
اس��ت؛ یعنی به عقیدۀ آنها حادثۀ به خش��كی افتادن بی ب��ی كمپیرك باعث 
پدید آمدن خشك س��الی شده است؛ و اگر به آب می افتاد، این حادثه سبب 

فراوانی باران می شد. چنانچه در روایت می خوانیم:
»بی بی كمپیرك به دیدار بابا نوروز بسیار اشتیاق داشته است و به مجرد 
دیدن او خود را از باالی قوز پایین می انداخته اس��ت تا از عقبش برود. اما 
باب��ا نوروز به بی بی كمپیرك توجه ظاهر نمی كرد. به راه خود ادامه می داده 
است و این عمل هر سال تكرار می یافت. می گویند  بی بی كمپیرك هنگام از 
قوز پایین انداختن خود اگر به خشكی بیفتد خشك سالی فرا رسیده، قیمتی 
]گرانی[ می ش��ود و اگر در آب افتد، برعكس، تمام سال كاماًل سرسبزی و 
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طراوت و شادابی و بارندگی پدید می آید.«
همچنین مردم  می پنداش��تند ك��ه دعوت كردن باران  هن��گام پدید آمدن 
خشك سالی توسط به كار بردن هرگونه تعبیر نیز ممكن است. با این مقصد 
آنه��ا چنین كارها را انجام می دهند: بَقه را ب��ه دو نوع پارچه كه رنگ های 
س��یاه  و سبز داشته باش��د، پیچانده در آب رها می كردند؛ سنگی را از مزار 
كدام شخص شهید  برگرفته، به آب می انداختند و به سر پیرزنی دیگ مسی 
معكوس��ًا )به طور چپه( می پوشانیدند. پیرزن باران را انتظار می شد؛ سپس 
قهر كرده به طرف خانه اش رهس��پار می شد. به او می گفتند: »برگرد، ان شاء 
اهلل باران می بارد؛ از چش��مه ها آب می آید؛ دیگت را پر می كنی.«  »پیرزن از 

راهش برمی گشت و باز باران را انتظار می كشید«.
در بین دری زبانان افغانس��تان در مورد خشك س��الی عقیده ای دیگر نیز 
موجود اس��ت. این عقیده آن اس��ت كه مردم پدید آمدن خشك سالی را از 
كم ش��دن خیر و خوبی از طرف هم دیاران شان می دانستند؛ یعنی آنها معتقد 
بودند كه این حادثه با امر و خواس��ت خداوند خلق ش��ده است. خداوند 
می دیده اس��ت كه باش��ندگان این محل خیر، خدا  و س��خاوت را فراموش 
كرده اند، دل آزرده ش��ده، بارندگی باران را نیز قطع می كرده اس��ت و انتظار 
می كش��یده تا بندگانش در حق او خیر و خدا  را پیش بگیرند و امر می داده 

است كه بارندگی باران زیاد شود.
واقعًا ه��م طبق این عقیده مردم به خیر و خ��دای روی می آوردند، در 
جاهای مخصوص )مزارها، قدم جای ها، قبرس��تان ها، مسجدها،  صحراها و 
خانه و حویلی ها( مردم علی حده مال كش��ته و طعام ها پخته، مردم بینوا و 

بیچارگان را می خورانیدند كه برایشان  باران فرستد.
دربارۀ تش��كیل چنین خیر و خدایی ها، شمس اهلل آریان فر می گوید: » در 
همین عمر خود در س��منگان، در كابل، مزار ش��ریف و س��ایر منطقه های 
افغانس��تان بسیار دیده ام كه س��الی كه بارندگی كم می ش��ود، مردم به این 
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عقی��ده می آمدند كه خداوند از این و آن )یعنی از مردم( قار )قهر( كرده و 
می گفتن��د كه خداوند از ای��ن خاطر قار كرده كه بندگانش از خیر و خدای 
دور ش��ده اند؛ خیرات و س��خاوت مندی را فراموش كرده اند. بعد مردم در 
نزد خداوند توبه می كردند، از او عذر می خواس��تند و برای ش��اد گردانیدن 
خاط��ر حق تعالی مال حالل می كردند. برنج و آرد و روغن و نان و نقل و 
دیگر انواع خوراكه می خریدند و در مزارها، قبرستان ها، مسجدها، در خانه 
و حویلی ه��ا و س��ایر جای های محلی خود آدم��ان را جمع كرده، خیرات 
می كردند؛ گرس��نه را سیر می كردند؛ گوش��ت و نان و از هر چی كه پخته 
ك��رده بودند، به خانۀ مریض ها  و اش��خاص برجامانده روان می كردند و از 
درگاه خداوند طلب می كردند كه برایشان باران عطا كند. خشكی و قحطی 
را از وطن ش��ان بردارد. مردم با همین امید دس��ت به دعا می برداش��تند و 

اجرای همین نیت و درخواست شان را از پروردگار خواهان می شدند.
خداون��د كه رحم دل و مهربان اس��ت، باز آه بندگانش را مثلی كه قبول 
می كرد و پس از یك دو روز می بینی كه باران فراوان باریده است و دریا و 
جوی ها را پر آب كرده اس��ت. مردم می دیدند كه باران می بارد، هزارها بار 
ش��كر خدای را به جای می آوردند؛ به افتخار باریدن باران رقص و بازی ها 

می كردند و اطفال با شور و هلهله و شادمانی این سرود را می خواندند:
شرشر باران است

بی بی به داالن است
كفش بی بی تر شده

از دل دختر شده
دختر در كنج خانه

بیت قشنگ می خوانه
س��ازمان دادن این گون��ه خیر و خدایی ها و خواندن س��رود و ترانه های 
فولكلوریك به مناس��بت پدید آمدن باران های سودبخش در شهر و نواحی 
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دیگر افغانستان نیز رایج بوده است. مثاًل در ناحیۀ فرخار والیت بدخشان، 
جوانان، نورسان  و اطفال قد  و  نیم قد هنگام باریدن باران های نیسانی بهاری 
سرود زیر را ترنم می كرده اند كه بدون شك آن را نامیدن نسخۀ دیگر سرود 

باال ممكن است:
شور  شور باران است

بی بی در كاهدان است
كو چه بی بی بسته است

خودش دل شكسته است
این همه از دختر است

از دختر قیصر است
دختر در كنج خانه

بیت گنجشك می خوانه
در براب��ر همۀ این، مردم تدبیرهای دیگری به خیر و احس��ان رو آوردن 
و جلب كردن مردم را جس��تجو می كردن��د. یكی از این گونه تدبیرها ضمن 
مراس��م خاص خواندن س��رودهای بارانی، از خانه ها جمع كردن بارانی ها/ 
تحفه هاس��ت. مردم عقیده داشتند كه با اس��تفاده از این تدبیر نیز می توانند 
خشك س��الی را برطرف كنن��د. روی همین عقی��ده در والیت غور هرگاه 
 خشك س��الی پدید می آمد، در یكی از روزهای به��ار  یك گروه از جوانان 
) در این یا آن ده، ناحیه و شهر( جمع می شدند، از بین شان یك نفر را لباس 
مخصوص می پوش��اندند، به رویش  آرد مالی��ده او را به صورت آدمی پیر 
درآورده و به وی » پیرك « نام داده، خانه  به خانه می بردند و این سرود باران 

را در نزد دروازۀ حویلی ها به طرز دسته جمعی می خواندند:
پیرك، پیرك سیستانیم)7(

برف زمستانیم
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جو بدهی، نمی ستانیم)8(
گندم بدهی، می ستانیم)9(

صاحب خان��ه در ق��دم اول بر پیرك كمی آب می پاش��د ك��ه این رمز 
پدید آمدن باران و ش��ادابی پنداشته می ش��د. بعد به او به قدر امكان  گندم، 
آرد، می��وه و یا كدام چیز خوردنی دیگر م��ی داد. پس از اكثریت خانه های 
مورد بارانی ها، چیزهای دریافت كردۀ شان را بین خود به طور مساوی تقسیم 

می كردند. بعضًا از آرد و گندم جمع شده طعام پخته و با هم می خوردند.
در سرود باال، بیش از همه دو نكته به مشاهده می رسد: یكی درخواست 
ب��اران و دیگری به خیر و احس��ان دعوت كردن مردم اس��ت كه همین دو 
نكته، مندرجۀ غایوی سرود را تشكیل می دهند. خواندن سرود بارانی دیگر 
ك��ه » اهلل بِته تو باران « ن��ام دارد، نیز به همین مقصد صورت می گرفت. این 
س��رود نیز ضمن مراس��می اجرا می ش��د كه آن به مراس��م یاد شده نزدیك 
است. تفاوت فقط در آن است كه در مراسم ثانی بچه ها به نزد دروازۀ خانۀ 
مردم بدون » پیرك « و یا » پیرك « بر این كدام یك آب ریزی رمزی می رفتند 
و طلب و درخواست ش��ان نیز در نزد خداوند از نام خودش��ان ابراز داشته 

می شد، طوری كه از خود متن سرود پیداست:
ابر سیاه زنگی

پای زده به تنگی
گل های سرخ رنگی

اهلل بِته تو باران
با رشكی جر جری

تی خورجین چی داری؟
دو خوشۀ مرواری

اهلل  بِته تو باران
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ببار، ببار كه او)10( شه)11(
خورجین خواجه پر  او)12( شه

جو و گندم درو شه
اهلل، بِته تو باران

ابر سیاه گنده
پای زده به تنده)13(

گندم به خاك مانده
اهلل بِته تو باران

بچه ها این س��رود را نیز از اول تا آخر به طور دسته جمعی می خواندند 
و طلب و درخواست ش��ان را درب��ارۀ بارندگی به طور دس��ته جمعی افاده 

می كردند.
از متن س��رود بر می آید كه در آن ضمن ابراز درخواست بچه ها دربارۀ 
پدید آمدن باران، نه فقط آرزوها و امید آن ها راجع به باریدن باران همچون 
یك حادثۀ نشاط بخش طبیعی فصل بهار، بلكه به صفت یكی از عامل های 
خیلی مهم در مورد نش��و و نما و حاصل فراوانی زراعت شناخته ش��دن آن 
نیز انعكاس و تأكید ش��ده اس��ت. در این س��رود تصورات و اندیشه های 
بچ��گان دربارۀ حادثه و پدیده های دیگر طبیعت از قبیل ابر، كوه و گل نیز 

افاده یافته اند.
این سرود اساس نقطه نظر مورد اعتقاد و پرستش مردم قدیم قرار گرفتن 
باران را باری دیگر به اثبات می رساند؛ ولی نه فقط با مضمون و مندرجه اش، 
بلكه با طرز و مورد اجرای خود سرودی را كه در تاجیكستان و محله های 
تاجیك نش��ین ازبكستان در مراس��م  »سوسن خاتون« و »اش��قالن« خوانده 
می ش��د، به خاطر می رسد. سرود مذكور خصوصًا به سرودی كه در مراسم 
»اش��قالن« در ناحیۀ فیض آباد جمهوری تاجیكس��تان مورد س��رایش قرار 

می گرفت، خیلی نزدیك است. متن آن سرود را ذكر می كنیم:
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گل های سرخ الله
در زیر خاك می ناله

باران، آب جاله
یا رب، بِته تو باران
گل های سرخ رنگی

در زیر خاك غمگین
باران، آب شیرین

یا رب بِته تو باران
باید گف��ت كه باران های متوات��ر، پی در پی و دنبال��ه دار نیز برای مردم 
افغانستان تش��ویش های زیادی را بار می آورد؛ خصوصًا اطفال از این گونه 
باران ها به ستوه می آمده اند و دلتنگ می شدند. برای اینكه از این قضیه خود 
را نجات بدهند و روزهای آفتابی را نصیب ش��وند، مردم در این مورد نیز 
به این عقیده بودند كه باران ها قطع گردانیدن و باز داشتن ممكن نیست. مثاًل 

آنها برای اینكه هوا صاف و بی باران شود، چنین كارها را انجام می داند:
ی��ك یا هفت بار اذان می گفتند. به س��ر پیرزنی دیگ  مس��ی را به طور 
معكوس می گذاش��تند. پیرزن قهر كرده می  رفت، كس��ی به او می گفت: »از 
دست كی می روی لیلی؟« پیرزن به او می گفت: »از دست باران حق تعالی«. 
بچه ای را كه در تابستان تولد شده باشد، می فرمودند كه آفتاب را گرم كند. 
او طبق این امر نوری به اتاق داخل ش��دۀ آفتاب را با قوغ )آتش لخچه( یا 
فتیله/ پلته شعلۀ شولوار گرم می كرد و می گفت: »روزك! روزك! من تو را 

گرم می كنم، تو سروكلۀ مرا گرم كن.«)17( و غیره.
مردم برای قطع ش��دن باران های متداوم از مراسم  و سرودها نیز استفاده 
می بر دند. مثاًل یكی از رس��ومی كه در پنجش��یر با اشتراك بچه ها به منظور 
توقف باران پی در پی دایر می ش��د، با نام »دس��تك باران كوچ« یاد می ش��د. 
سازمان دادن مراسم مذكور طوری بود كه چند تن از پسران و دختران جوان 
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یكجا گرد می آمدند و یك نفر را از بین ش��ان س��ردار انتخاب می كردند و 
آنگاه خانه به خانه گشته، سرود زیر  را به طور دسته جمعی می خواندند:

بی بی  بی بی  زود كن
دست ده كندوت كن

چار مغز داری، توك توك كن
قاتیق داری، روق روق كن

یا بلك است یا بلوت )بلوط(
یا پرتو یك شاخه توت

صاحب خانه از شنیدن این سرود هدف را می فهمد و چابكانه به بچه ها 
گندم، آرد و هر گونه چیز دیگر را كه الزم می دانس��ت، می آورد. به همین 
ترتیب بچه ها تمام خانه های قریۀ ش��ان را می گش��تند و هر چیزی از جنس 

 خوردنی را جمع می كردند و متوجه توقف باران می شدند.
آن گونه كه به مش��اهده می رسد، در س��رود راجع به باران و باز داشتن 
آن، چیزی گفته نمی ش��ود. تنها از زبان بچه ها/ اش��تراك كنندگان مراس��م 
» دس��تك باران كوچ « به بی بی صاحب خانه مراجعه شده است، كه او چیزی 
از قبیل »چار مغز«، »قاتیق«، »بلوط« و »یك شاخه توت« داشته باشد، به آنها 
بدهد. س��والی به می��ان می آید؛ مادامی كه مقصد خواندن س��رود و برپایی 
مراس��م مربوط آن باز داشتن باران باشد، چرا در س��رود دربارۀ باران حتی 
اشاره ای هم نمی شده است؟ پاسخ به این سوال چنین است كه از افت كار 
اش��تراك كنندگان مراسم »دستك باران كوچ« خواسته اند باران های پی در پی، 
پی��ش از همه با راه دریافت باران ها از خانه های مردم و جلب مردم به امر 
خیر و خدایی قطع گرداند، نه به واس��طۀ خواهش و التجا از باران و یا از 
قوه های دیگر خیالی و رمزی. به فكر ما، مقصد سرود هم عبارت از تلقین 
غایت دعوت مردم به كار خیر و احس��ان می باش��د، كه این نمایه توس��ط 
خواندن س��رود مذكور تأكید شده اس��ت. عالوه بر این، با وجود آنكه در 
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س��رود دربارۀ باران سخن نمی رود، ولی مردم از شنیدن سرود و از برپایی 
مراسم » دستك باران كوچ« می فهمیدند كه نیت بچه ها از این كار ]چیست[. 
خواهش بچگان را با خوشی استقبال می كردند و هر چه  به اندازۀ امكان ، از 

آنها دریغ نمی داشتند.
در آمد گپ می خواهیم متذكر ش��ویم كه چه در مس��ألۀ دعوت باران و 
چه در بابت باز داشتن آن، خواندن سرودهای بارانی اساسًا از طرف بچه ها/ 
پس��ران و دختران ج��وان و اطفال قد  و  نیم قد صورت می گرفت. مراس��م  
خاص مربوط این س��رودها را نیز اساسًا بچه ها سازمان می دادند كه چنین 

حادثه البته بی سبب نخواهد بود.
ب. ش��یر محمداف در رس��الۀ تدقیقات��ی خود »نظم خلق��ی بچگانۀ 
تاجیك« در مثال س��رودهایی كه از تاجیكستان و محله های تاجیك نشین 
ازبكستان گرد آمده، سبب محض از طرف بچه ها خوانده شدن سرودهای 
عاید به باران را ایضاح داده و با اش��تراك آنها دایر شدن مراسم  مربوط به 
باران، َش��مال ]باد شمال[ سخت و گردباد را قید كرده نوشته است: آدمان 
می خواس��تند در اكثریت مراس��م به مقصد دعوت باران، شمال و یا خود 
بازداشتن باران، شمال سخت، گردباد را گذرانیده می شد، »طفالن بی گناه« 
اشتراك كنند. گویا قوه و هرگونه چیزهای طبیعت، به بچگان بیشتر گوش 
می داده اند... چنانچه سال های خشكی در والیت بخارا كالن ساالن بچگان 
را خواهش می كردند كه » غزل باران « را خوانده، یا خود مكتب دار، طفالن 
مكتب را به میدان، جایگاه گشادی بیرون شهر برده سرود می خواندند، تا 
اینكه آه بچگان به گوش آس��مان رسد و باران فرستد. یا خود كالن ساالن 
اجازه می دادند كه بچگان به مراس��م سوسن خاتون ) اشقالن ( و یا مراسم 
دیگری به این مانند اش��تراك كنند. در موضع فیض آباد در خشك س��الی 
فقط بچه ها سرود زیرین را خوانده، در به در می گشتند و باران را دعوت 

می كردند:
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گل های سرخ الله
در زیر خاك می ناله

باران، آب جاله
یا رب، بِته تو باران

گل  های سرخ رنگین
در زیر خاك غمگین

باران، آب شیرین
یا رب بِته تو باران

این سخنان اگرچه با سرودها و مراسمی كه عاید به باران در تاجیكستان 
و محله های تاجیك نشین ازبكستان جای داشتند، متعلق باشند هم، ولی آنها 
را به همین نوع س��رودها و مراس��می كه در افغانستان به مشاهده می رسد، 
نس��بت دادن ممكن اس��ت. به احتمال زیاد می توان گفت كه در افغانس��تان 
هم ش��اید محض به اعتبار همین عقیده باش��د كه در مراسم  مربوط دعوت 
به بازداش��تن باران و خواندن س��رودهای بارانی، اساس��ًا بچه ها اش��تراك 
می كردن��د. در صورتی كه همین طور اس��ت، از این س��خنان خودبه خود 
معلوم می شود كه چرا كالن ساالن در برپایی این گونه مراسم  و خواندن این 
نوع س��رودها شركت نمی ورزیده اند. اما طوری كه از اقتباس باال بر می آید، 
كالن ترها تش��كیل این قبیل مراس��م  مهم می گرفته اند و در برپایی آن یاری 

می رسانیدند.
ب��ه همین طری��ق س��رودهای بارانی در نظم ش��فاهی موس��می مردم 
افغانس��تان مقصد و وظیفۀ معینی داش��ته اس��ت. آنها در اس��اس، عقیده و 
پنداش��ت های قدیمی/ انیمیستی مردم به دنیا آمده، برای تشویق و تلقین و 
پش��تیبانی كردن از چنین عقیده ها و پنداشت ها خدمت می كردند. بارانی ها 
از یك گروه مخصوص س��رودهای بچگانه عاید ب��ه مهم ترین حادثه های 
مربوط به طبیعت ایجاد شدۀ دری زبانان افغانستان نمایندگی می كند و زمینۀ 
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جای داش��تن بعضی مسأله های عمومی و مشترك را در بین مردم افغانستان 
و تاجیكس��تان در این مورد به ثبوت می رس��اند. این س��رودها نه فقط در 
ارتباط با دعوت و باز داش��تن باران س��ازمان داده می شدند، نقشی داشتند، 
بلكه در مورد آماده ساختن زمینه هایی جهت تأمین خوشی ها، سرگرمی ها و 
فراغت و اس��تراحت بچه ها در لحظه ها و فرصت های گوناگون ایام بهاران 

مساعدت می كردند.

هواشناسی مردمی
در روزگار  پیش��ین، در دوره های��ی كه از دس��تگاه های هواشناس��ی هنوز 
درك��ی نبود، پیش بینی وضع هوا در جامعه چگونه و با چه طرزی صورت 
می گرفت؟ آیا در این راه كدام اصول   یا كدام وسایل وجود داشت كه آن در 
حل و فصل این مس��أله نیاز و احتیاجات مردم را رفع گرداند؟ پاسخ به این 
س��ؤال چنین است كه تا اختراع دس��تگاه های هوا سنجی در مورد پیش بینی 
تغیی��رات ه��وا در این یا آن فصل س��ال، معموالً از اص��ول و طرز خاص  
هواشناسی عامیانه كار گرفته می شد. به عبارت دیگر، مردم در گذشته های 
دور، نزدیك شدن وقوع حادثه های اقلیمی )باریدن باران و برف، وزیدن باد 
شدید، پدید آمدن توفان و فرا رسیدن هوای گرم و سرد( را از روی دانش و 
مش��اهده های طوالنی خود نسبتًا آواز و حركت حیوانات گوناگون اهلی و 
وحشی )اسب، گاو، گوسفند، بز، گرگ، سگ، روباه، گربه، مرغ، بلبل، زاغ، 
اكه، گنجشك و سایر جانوران از قبیل سنگ پشت، بقه، زنبور عسل، مگس، 
مورچه و امثال آنها( پیش بینی می كردند. یك سلس��له پیش گویی های دیگر 
وضع هوا نیز موجودند كه آنها به اثر مشاهده و دقت و توجه مردم به اعمال 
و حركات و تغییر و تبدیل موقع جرم های آس��مانی، آفتاب، ماه، ستارگان، 
ابر و غیره به عمل آمده است. در این بابت همچنین وضعیت و حالت های 
گوناگون عالم نباتات و اجناس و اشیاهای دیگر مساعدت كرده اند كه پایۀ 
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بنیادی آنها نیز بر  تجربه ها و مش��اهده های زیاد مردم س��اخته ش��ده است. 
مس��لم است كه اساس  علمی این گونه پیش گویی ها، چندان استوار نیستند؛ 
ول��ی به هر حال طی س��ده های متمادی مردم در جری��ان زندگی خود به 
درست بودن آنها اعتقاد  كامل حاصل كرده اند و در كار و فعالیت شان از آنها 

استفادۀ فراوانی به عمل آورده اند. به مثال ها مراجعه می كنیم:
باران می بارد: اگر اس��ب گردنش را دراز كند و نفس های عمیق بكشد، 
گاو گوش��ش را بخ��ارد، گاومیش گله را به س��وی چ��راگاه هدایت كند، 
حیوان های گله به ش��تاب و حرص زیاد علف بخورند، گوس��فندها  هنگام 
روی زمین برای اس��تراحت خوابیدن شان س��ر یا گوش خود را زیاد تكان 
بدهند، مرغ خانگی به تن خود منقار بزند و بسیار » قد قد « كند و یا یك پهلو 
ب��ه طرف آفتاب روی زمین بخوابد و پاهایش را دراز كند، دو مرغ خانگی 
به پهلو و سر در گوش همدیگر بایستند، گربه عطسه بزند و پای های میز را 
بخراشد و یا بدن خود را بلیسد و با دستانش به پشت گوشش پنجه بكشد 
یا در دیگدان خانه بخوابد و یا رو به طرف قبله بنشیند، گنجشك ها بسیار 
چیرك چیرك كنند و یا در هوای آفتابی خودش��ان را به جوی آب بیاندازند 
و س��ر و روی خود را بش��ویند، ماه از آسمان پایین بیاید، ستارگان غروب 
بگیرند، مهتاب خرمن بزند، ابرها در صبح بسوزند و یا از اطراف قبله پدید 
آیند، كمر درد انس��ان ش��دت كند، میز و چوكی صدا دهد و در خانه، كاسۀ 

آب چپه شود.
ب��اد و باران خواهد آمد: اگر دور خورش��ید هال��ه ببندد یا خرمن بزند، 
ش��عاع هاله كم و نزدیك به خورش��ید باش��د، خروس بعد پاس��ی از شب 
گذش��تن، یعنی در س��اعت غیر عادی صدا بدهد یا مورچ��ۀ پردار مرتبًا در 

اطراف چراغ دور بزند و از آن دور نرود.
برف خواهد بارید: اگر ابرهای سیاه س��یاه در س��مت شمال جمع شود، 
برگ های خشك درختان به صدا درآیند، شباهنگام گاو صدا كند، خرگوش 
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رو به دش��ت گذارد، هیزم آتش��دان ترقاس كند و هالۀ دور ماه سرخ رنگ 
باشد...

هوا توفانی خواهد ش��د: اگر برگ درختان به ل��رزه درآید، پرندگان از 
خواندن باز مانند، روباه ش��با هنگام زوزه بكشد، خرگوش به سوی جنگل 
بش��تابد، س��تارۀ پروین و ماه به  هم نزدیك شوند، س��گ غل بزند، طوطی 
نامنظم و زیاد صدا كند یا پرهای خود را بلیس��د و ش��ب تا س��حر بانگ 

بردارد، گوسفندان مرتبًا جست و خیز كنند  و...
هوا مالیم و آفتابی می ش��ود: اگر گوس��فندها اشتهای خود را از دست 
بدهند، عنكبوت تارهای تازه بتند، مورچگان تپه های تازه بسازند، خروس 
هنگام باریدن باران بانگ بردارد، بلبل تمام ش��ب چهچه بزند، شغال زوزه 

بكشد و سگ در پاسخ آن »عو عو« كند و ...
مثال ه��ای ف��وق نمونه هایی از عقیده ها و پنداش��ت های فراوان عامیانه 
در رابط��ه با پیش بینی وضع هواس��ت ك��ه عصرهای عصر از س��ینه ای به 
س��ینۀ دیگر  و از نس��لی به نس��ل دیگر انتقال یافته، به حیث  نوعی ثروت 
پر ارزش معنوی و پاره ای از میراث فرهنگی نیاكان مان از زمان های قدیم تا 
روزهای ما محفوظ مانده اند. این عقیده ها و پنداشت ها  كه از عقل و دانش 
و تجربۀ مردم مایه گرفته اند، س��زاوار گردآوری و تدقیق دانشمندان ساحۀ 

مردم شناسی خواهد بود.





باب ششم

بازی ها

برفی )1(
در یك ضرب المثل دری گفته می شود: »كابل بی زر باشد و بی برف نه«. در 
این ضرب المثل مردمی،  اهمیت به خصوص داش��تن برف  در زندگی مردم 
افاده یافته اس��ت. برف خصوصًا برای دهقانان و زراعت پیشگان نفع زیادی 
دارد. مردم زراعت پیش��ه باریدن ب��رف را عالمت دریافت حاصل فراوان و 
خرمی و سرس��بزی مكان می دانند. »برف لحاف زمین اس��ت.« می خوانیم 
در ضرب المث��ل دیگر ك��ه در آن نیز فكر مردم درب��ارۀ اهمیت برف برای 
زمین و زراعت تأكید شده است. شاید به خاطر همین عقیده و پنداشت ها 
باش��د كه مردم افغانستان اولین برف فصل زمستان را هر سال با خشنودی 
اس��تقبال می كنند. به خصوص اگر فصل تیرماه و هفته های اول ایام زمستان 
خش��ك آید، مردم باریدن برف نخس��تین را با خوشی و قناعت مندی تمام 
پیشواز می گیرند. به مناسبت باریدن برف اول، آنها هر گونه میله ها تشكیل 
می كنند؛ در خانه هایشان طعام های گوناگون  از قبیل قیماق چای، كباب های 
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داشی، كیچیری، كاچی، قورتاب و دیگر انواع خوردنی ها  مانند همین ها را 
آماده می سازند. همس��ایه ها، خویشاوندان و اقارب یكی به ]خانۀ[ دیگری 
رفته، همدیگر را به مناسبت پدید آمدن برف اول تبریك و تهنیت می گویند؛ 
بهترین آرزوها و صمیمی ترین تمنیات را نسبت به همدیگر ابراز می دارند؛ 
برای خوش��ی و س��عادت اهل خانواده و فراوانی رزق آنها، همچنین برای 
آرامی و خرمی كشورش��ان دس��ت به دعا باال می كنند. در هر گذر و محله 
جوانان، نورس��ان و كودكان قد و  نیم قد هر نوع بازی ها تش��كیل می كنند؛ 
ضمنًا ]به دلیل[ شادمانی و شوق در كوچه ها و صحن حویلی ها آد م برفی، 
شیر برفی، خانه های برفی و دیوار و قلعه های برفی می سازند. به زعم همۀ 
اینها، مردم افغانس��تان به مناسبت باریدن برف اول از رسم و آیین عنعنوی 
ملی ش��ان نیز اس��تفاده می كنند كه یكی از آنها ب��ازی »برفی« یا »برف زدن« 
اس��ت. برفی از بازی های پس��ندیدۀ مردم در فصل زمس��تان است كه طرز 
تش��كیل و برپایی آن در اكثر  محله های افغانس��تان به چنین شكل به وقوع 
می پیوندد : با باریدن نخس��تین برف زمس��تان، مردم خوش ذوق و زنده دل 
به فكر س��ازمان دادن »برفی« می افتند و ضم��ن همین مقصد به نام یكی از 
دوس��تان نزدیك خود مكت��وب »برفی« تهیه می كنن��د. محتوای مكتوب را 
مضمون س��رودی  كه با نام »برفی« ) برف زدن( معلوم است و یك نسخۀ آن 

در زیر می آید، تشكیل می دهد. آن سرود این است:
ذره  ذره برف می بارد سفید

یك ضیافت از شما داریم امید
شد زمستان و زمین شد زیر برف

برف ما بارد بر دلبر به حرف
در این مكتوب همچنین نام های نویسنده و گیرندۀ آن ذكر می شود. بعد 
مكتوب مذكور توس��ط یك جوان چست و چاالك و زیرك به خانۀ طرف 
مقابل فرستاده می شود و طبق معمول مكتوب باید به دست كسی رسد  كه 
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آن به عنوان او نوش��ته شده اس��ت. جوان تحویل دهندۀ مكتوب می كوشد  
ت��ا مكتوب را طوری بس��پارد كه ط��رف مقابل از مطالب آن خبر نداش��ته 
باشد. اگر حامل با »برف« آورده اش از طرف شخص مقابل دستگیر نشود، 
نویس��ندۀ مكتوب در بازی » برفی« غالب می برآید و مستحق ضیافت است. 

برعكس، تشكیل كردن ضیافت به دوش فرستندۀ مكتوب »برفی« می افتد.
در افغانستان شكل دیگر تشكیل بازی برفی نیز رایج است. مثاًل یكی از 
عایله ها چند دانه س��یب یا ناك ]گالبی[ را به روی پتنوس ]سینی[ گذاشته 
و درون یك دانۀ آنها را كاوك كرده، با برف پر می كند و در روی كاغذ این 

متن سرود »برفی« را می نویسد:
برف می بارد به فرمان خدا

برف نو از ما و برفی از شما
گر بگیرد این جوان رفته را
زود برسازید رویش را سیاه
ور نگیرید این جوان رفته را
چند نفر هستیم مهمان شما

بعد نویس��ندۀ مكتوب »برفی« كاغذ را به درون پاكت می اندازد و پاكت 
را در بی��ن میوه ها و پتنوس می گذارد و س��پس پتنوس را توس��ط بچه ای 
چست و چاالك و زیرك به خانۀ یكی از دوستان مورد نظر خود می فرستد. 
به حامل پاكت تأكید می ش��ود كه وی هنگام س��پردن پتنوس توجه طرف 
مقاب��ل را به خود جلب نكند و زعم آن دو پایی  كه دارد، باز دو پای دیگر 
قرض گرفته فرار كند. اگر خواننده ای كه »برفی« به عنوان او فرستاده شده 
اس��ت، پتنوس میوه را با پاكت قبول كند و پسر بچۀ جوان بدون كدام مانع  
به خانۀ خود برگردد، فرس��تندۀ »برفی« برنده/ غالب بازی »برفی« دانس��ته 
می شود و مستحق ضیافت می شود. در غیر حال، طرف مقابل یعنی گیرندۀ 
مكت��وب، حامل برفی را در قدم اول به برف می غلطاند و بعد رویش را با 
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ذغال س��یاه یا با آرد س��فید كرده، او را با همان وضع و با همان احوال تا 
خانه اش گسیل می كند. در آن صورت، فرستندۀ »برفی« مكلف می شود كه 

طرف مقابل را به ضیافت دعوت كند.
در سال های پیش طرز دیگر  فرستادن »برفی« معلوم بود كه آن این طور 
صورت می گرفت: در روی كاغذ متن س��رود برفی را می نوش��تند و كاغذ 
را به یك پاكت انداخته، به دس��ت جوان چ��االك می دادند. جوان خود را 
پستچی وانمود كرده، یعنی لباس و كاله كارمندان پست را پوشیده و تبراقه 
را در س��ر شانه گرفته، نزد دروازۀ خانۀ شخص مطلوب می آمد و پاكت را 
به او می سپارید. صاحب  خانه پاكت را دیده گمان می كرد كه شاید مكتوبی 
از یگان ش��خصی نزدیك در مس��افرت بوده اش باش��د. با همین اندیشه او 
پاكت را می گرفت. پس از گرفتن پاكت می فهمید كه این »برفی« اس��ت؛ از 
عقب »برفی« می دوید، ولی می دید كه »پستچی« چه وقت فرار كرده است. 
در آن صورت مجبور می ش��د  كه در نزد فرس��تندۀ پاكت شرط های »برفی« 

را اجرا كند.
روز و وقت ضیافت را نویس��ندۀ مكت��وب »برفی« با رضایت و موافقۀ 
طرف مقابل تعیین می كند و تشكیل و برپایی آن عادتًا بعد از یك، دو، سه 
روز از س��اعت های 10-11 قبل از ظهر صورت می گیرد. در ضیافت نه فقط 
مردان، بلك��ه تمام اعضای خانوادۀ دو طرف، زنان و فرزندان ُخرد و كالن 
شركت می ورزند. بعداً صاحب خانه دوستان و خویشاوندان نزدیك خود را 

به ضیافت برفی دعوت می كند.
در افغانستان بازی برفی عمومًا از بازی های عایلوی محسوب می شود. 
زن ه��ا در آن محف��ل ب��ا دف و دایره زنی، جوان��ان/ پس��ران و دختران با 
برف بازی و هر گونه س��رگرمی های دیگر، مردها با گفت و شنود و شطرنج 
و قطعه بازی ها و امثال اینها مش��غول می شوند، و تا عصر روز را با خوشی 

و خرمی سپری می كنند.
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بازی »برف��ی« ذاتًا عالوه بر جنبۀ وقت گذرانی و استراحتی داش��تن ، از 
نگاه اجتماعی اهمیت خاصی داش��ته است. این بازی خصوصًا روابط بین 
همدیگر  را اس��تحكام می بخش��د و دو عایله را هر چه بیشتر به هم نزدیك 
می س��ازد؛ رفت و آمده��ا و آمیزش ها را به جوان��ان می آموزد و حتی باعث 

شناسایی دختران و پسران ُخرد و كالن عایله می شود.
باید گفت كه بنیان »برفی« در س��رود مربوط آن اس��توار است. محض 
همین سرود با محتوای خود باعث شده است كه بازی مذكور در هر جایی 

كه الزم است، تشكیل و تدویر شود.
در مورد آمادگی به قبول مهمانان و در كدام سطح و سویه و با اشتراك 
كی ها س��ازمان دادن: ضیافت بازی »برفی« پیش از همه، شرط و شرایطی را 
كه در سرود ذكر شده  است نیز میزبان به اعتبار می گیرد. عمومًا چند ساعت 
شرایطی كه برای فراغت مهمانان به ضیافت »برفی« دعوت شده، مهیا كرده 

می شود، از سرود »برفی« بسیار وابسته است.
طبق معلومات استاد دانشگاه كابل عبدالقیوم قویم، در بعضی ناحیه های 
والیت تخار آنهایی كه به ضیافت بازی »برفی« دعوت می شوند )به شمول 
برندۀ بازی و اعضای عایلۀ او(، در روز تعیین شده به خانۀ میزبان با خواندن 
سرود »برفی« و رقص و پای كوبی ها كه تحت نوای دف و سرنای صورت 
می گیرد، وارد می شوند و سرودی كه در این هنگام مورد اجرا قرار می گیرد، 

این است:
برف می بارد پیایی از هوا

برف ما باد باالی شما
صندلی را گرم سازد از الو
روی دسترخوان آردش پلو
گوشت مرغ و... بریانی سره

هم كباب داشی از گوشت بره
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كولچۀ شیرین و نان روغنی
انجیر و سبزه و دلفروز و انار

پسته و بادام هم آید به كار
همچنین باشند با ما هم نشین

چند تن از یاران و دوستان قرین
از این معلومات برمی آید كه س��رود »برفی« نه فقط در تشكیل و تدویر 
بازی، بلكه در مورد غنی گردانیدن محتوا و افزودن ش��كوه و جالل و قابل 
توجه مردم قرار گرفتن آن نیز نقش به سزایی دارد. توسط این سرود دربارۀ 
طعام ه��ای گوناگون ملی، ط��رز مهمان داری و عادت مهم��ان را گرامی و 
عزیز دانستن تاجیكان تصورات معین حاصل كردن ممكن است. این سرود 
با نس��خه های دیگر خود كه در باال ذكر ش��دند، بیانگ��ر آرزو و امید مردم 
دربارۀ فراوانی رزق و روزی ش��ان اس��ت. س��رود مذكور ثابت می كند كه 
بازی »برفی زدن« از س��نت های شادی بخش و نشاط آفرین مردمی به شمار 

می رود.
قابل تذكر اس��ت ك��ه بازی »برفی«، با همین ن��ام بازی هایی كه در بین 
مردم تاجیكس��تان رایج است، شباهت نظررسی دارد. این شباهت نه فقط از 
بابت طرز تش��كیل بازی مذكور، بلكه در مضمون مندرجۀ س��رودی كه در 
این بازی اس��تفاده می شود، نیز به مش��اهده می رسد. این گونه شباهت ها و 
هم رنگی ها زمینه را مس��اعد می سازد تا حدود گسترش این سنت تاجیكان 
و موقع آن را در حیات مردم افغانستان و تاجیكستان هر چه عمیق تر درك و 
احساس كنیم. همچنین این شباهت و مانندی ها امكاناتی را فراهم می سازد 
تا بتوانیم بگوییم كه پیوندهای مردم ما و تاجیكان افغانس��تان در این بخش 

فرهنگی آنها نیز ناگسستنی، پایدار و استوار است.
به همین طریق، بازی »برفی زدن« از رسم و رواج ها و سنت های باستانی 
تاجیكان به ش��مار می رود. در ضمیر این بازی، مناس��بت های دوس��تانه و 
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صمیمیت های فردی و عایلوی مردم و احس��اس ش��وخی و نشاط آنها از 
ش��ادكامی و خوش گواری هایی طبیعت و حیات انس��انی نهفته است. این 
بازی  كه به مناس��بت باریدن اولین برف فصل زمس��تان به كوشش و ابتكار 
یكی از عایله های دوس��تان دایر می شود، به حیث یكی از سنت های خوب 
تاجی��كان س��ال های دراز و اصل خود باقی می ماند و از یك گوش��ۀ آیین 

خوب نیاكان مان یاد می كند.

بزکشی
بزكش��ی یكی از بازی های عنعنوی و ملی مردم افغانستان به شمار می رود. 
تاریخ و پیدایش بزكش��ی هنوز چندان مش��خص نیس��ت. از روی بعضی 
نوش��ته ها تخمین كردن ممكن است كه سابقۀ بزكشی به زمان های قدیم به 
روزگارانی كه مردم آریایی در ش��كل گروه ه��ا و قبیله های علی حده عمر 
به  س��ر می بردن��د، تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، بزكش��ی محصول تفكر 
و نتیج��ۀ ابتكار و تالش ه��ای متداوم جامعۀ قبیله نش��ین آریایی بوده، طی 
س��ده های دور و دراز از نسلی به نسلی انتقال یافته، موجودیت خود را به 

حیث یك نوع میراث نیاكان مان تا امروز نگاه داشته می آید.)2(
معلوم اس��ت  ك��ه آریایی های قدیم به اس��ب و پرورش آن نس��بت به 
س��ایر حیوانات عشق و عالقۀ مخصوص داش��ته اند و در علم سواركاری 
آگاهی كامل كس��ب كرده بودند. بنابراین، آنه��ا هنگامی كه با هجوم اقوام 
و یا قبایل اجنبی مواجه می ش��دند تا خود ایش��ان به قلمرو دور و نزدیك 
حمله می آوردند، با دش��من اكثراً با سواری اسب می جنگیدند. آنها در علم 
سواركاری و جنگ های تن به تن به درجه ای ورزیده و ماهر بودند كه با یك 
حمل��ه حریف را از پا در می آوردند و او را از میدان، اس��یر گرفته با خود 
می بردند. ولی آنها بعد پیروزی بر دش��من و هنگام استراحت موقتی برای 
اینكه در محاربه های آیندۀ خود آمادگی پخته تری داشته باشند و یا در كار 
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اسب سواری لیاقت بیشتری پیدا كنند، نعش بز را به میدان انداخته باالی آن 
یورش و حمله می بردند و آن را مورد كشاكش قرار می دادند.

به یقین می توان گفت  كه با گذشت ایام و به اثر تقاضای زمان، قبیله های 
آریایی رفته رفته مجبور شدند  كه با هم متفق شوند؛ شهر و دهات و قصبات 
بزرگ تری تشكیل دهند؛ جنگ و ستیز و تاخت و تاز و خون ریزی ها را ترك 
گفته، به صلح، آش��تی و امنیت رو آور ند. همین بود كه جنگ و جدال های 
قبیلوی از بین برداشته شد و جای آن را آشتی، صمیمیت، دوستی و برادری 
فراگرفت؛ و بزكش��ی كه در اساس تمرین و مش��ق های تكرار  به  تكرار به 
غ��رض آمادگی برای جنگ های قبیلوی عادت ش��ده ب��ود و در ابتدا جنبۀ 
تاكتیكی و مفكورۀ نظامی داش��ت، به كلی تغییر یافته، به شكل یك ورزش 
اس��تراحتی و سرگرمی اجتماعی درآمد؛ و تا به امروز در همین شكل باقی 
مانده، به حیث یكی از علم های س��واركاری در ابتدا نه بازی بوده اس��ت و 
نه وس��یلۀ اس��تراحت، بلكه او جنبۀ مفكوره نظامی � جنگی داشته است و 
بیش��تر برای اجرای همین مقصد برگزار می ش��ده اس��ت. گمان می رود  كه 
وجه تس��میۀ بزكش��ی با حادثۀ نعش بز را مورد كشاش قرار دادن پهلوانان، 

ارتباط ناگسستنی ای دارد.
بزكش��ی در افغانس��تان از نموده��ای خیلی مركب و س��نگین ورزش 
محس��وب می ش��ود. بازی مذكور س��ال های پیش در این كشور به واسطۀ 
چاپ اندازه��ای ]اسب س��واران[ نیرومند و تیزچنگال و چس��ت و چاالك، 
این چنین توس��ط اس��ب های قوی جث��ه و بادپا صورت می گرفت. ش��رط 
اساس��ی بزكش��ی در افغانس��تان نیز چون دیگر جمهوری های آسیای میانه 
� قزاقس��تان، ازبكستان، قرقیزستان و تاجیكس��تان � از بین توده و ازدحام 
اس��ب ها، باال برداشتن نعش بز یا گوساله از زمین به سر زین اسب و هرچه 
دورتر بردن و پرتاب كردن آن به اندازۀ همان قدر، صاحب جایزه های بیشتر 
و پربها تر می شد. جایزه هایی كه  به چاپ اندازان غالب داده می شدند، از اشیا  
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و اموال گوناگون عبارت بودند: جامه، كرتی، پالس، رادیو بی س��یم، تشت، 
تغاره، س��طل، كاسه، چاینك، پیاله  و غیره. دادن جایزه ها به وضع اقتصادی 
شخصی كه بزكشی را تشكیل می كرد، وابسته بود. اگر تشكیل كنندۀ بزكشی 

شخصی دارا بود، به چاپ اندازهای غالب چیزهای پرارزش انعام می داد .
بازی بزكش��ی عادتًا به یگان مناس��بت، بیش��تر به افتخار جشن نوروز، 
مهرگان،  عروس��ی یا ختنه س��وری و غیره برگزار می شد. اشتراك مردم در 
بزكشی اختیاری بود و در آن همۀ خواهشمندان می توانستند اشتراك كنند. 
در بزكش��ی، اسب های زیاد شركت می ورزیدند؛ بعضًا از 500 تا 2000 سر 
اس��ب در این بازی اش��تراك می كردند. در بزكشی، چاپ اندازهای ماهر از 
ش��هر و ناحیه های دیگر نیز دعوت می ش��دند و این دعوت قسمًا از طرف 
صاحبان اسب های دونده و قوی جثه كه در بزكشی شهرت پیدا كرده است 
و صاح��ب آن باز می خواهد  قدرت و توانایی اس��بش را بار دیگر نمایش 

دهد، به وقوع می پیوست.
یك��ی از خصوصیت های بزكش��ی ه��م همین بود ك��ه در آن هر یك از 
چاپ اندازان می كوش��ید هنر و متانت خود را به مردم نش��ان دهد و سزاوار 
تحسین و آفرین های مردم شود. برای صاحبان اسب های مخصوص بزكشی 
نیز آن چیز ممكن بود كه اس��ب های آنها را چاپ اندازهای چست و چاالك و 
هنرمند سوار شوند و با این راه، می خواستند اسب شان را به مردم بشناسند و 
بگویند كه »این اسب دونده و پرزور از آن فالنی است.«  برای صاحب اسب 
خوب همین قدر بس بود كه اسب او بارها نعش بز یا گوساله را از بین توده 
و ازدحام اس��ب ها بیرون برآورده و آن را در گ��رد میدان دور داده، مردم را 
به حیرت آورد. عالوه بر این، اس��ب خوب در وقت بزكشی ارزش خود را 
افزون می كرد. آنهایی كه اسب باز بودند، می خواستند همین گونه اسب خوب 
را در اختیارش��ان داشته باشند و در مسابقه های اسب بازی و اسب پروری در 

بین مردم ناحیۀ خود و محله های گرد و اطراف آن نام برآرد.
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در محل بزكش��ی مردم زیاد جم��ع می آمدند. آنها اساس��ًا اهالی همان 
محل بودند كه در آنجا بزكش��ی تشكیل می ش��د؛ اما برای تماشای بزكشی 
از ناحیه ه��ای دیگ��ر نیز م��ردم می آمدند ك��ه آنها اكث��راً از طرف صاحب 
معركه دعوت می ش��دند. در بزكش��ی نمایندگان ملت ه��ای دیگر نیز حق 
اش��تراك كردن داشتند. هر یك معركۀ بزكشی اساسًا با اشتراك مردان كه از 
جهت سن و سال فرق می كردند، دایر می شد. اشتراك زن ها در بازی بزكشی 
شرط نبود و خود زن ها نیز در این گونه بازی ها اشتراك كردن به خود چنان 
عیب نمی دیدند و بزكش��ی را معركۀ مردانه می پنداش��تند. با وجود این، در 
معركه های بزكش��ی كم و بیش اشتراك داش��تن زن ها به مشاهده می رسید. با 
ش��كوه، با طنطنه و با مقدار كم یا زیاد اش��تراك كردن تماشابینان و اسب ها 
به امكانات مادی، آبرو و داش��تن اعتب��ار و موقع صاحب معركه در جامعه 
بسیار وابس��ته بود. یعنی اگر صاحب معركه در بین مردم آبرومند و بانفوذ 
بود و در جامعه موقع زیادی داش��ت، معركۀ بزكشی تشكیل كردۀ او همان 

قدر باطنطنه، پرشكوه، سیرآدم  و شوق آور و جالب می گذشت.
محل تش��كیل بزكشی مشخص بود. وی اساسًا در جای های هموار، در 
محلی كه برای گذرانیدن این بازی بی خطر و از هر جهت  هم برای اسب ها 
و چاپ اندازها و هم برای تماش��ابینان مس��اعدت می كرد، برگزار می شد. 
وقت تش��كیل معركۀ بزكشی اساسًا فصل زمستان و اول بهار بود، هنگامی 
ك��ه دهقانان بعد از جمع آوری حاصل دمی فراغت می كش��یدند  و یا برای 

كشت   نو آمادگی می گرفتند.
ناگفته نماند كه صاحب معركۀ بزكش��ی برای مهمانانی  كه برای بزكشی 
دعوت ش��ده اند، باید جای خواب و خورد و خوراك از روی عنعنه تأمین 
كند. تأمین اس��ب های مهمانان با جای و یم ]علف[ و خاشاك نیز به دوش 

صاحب معركه بود.
بزكشی یكی از بازی های ملی مردم افغانستان محسوب می شود. این بازی 
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در افغانستان بیشتر در بین مردم محله های سمت شمالی كشور � بدخشان، 
جوزجان، فاریاب، تخار، قندوز و... � كه در آن منطقه ها اساس��ًا تاجیك ها، 
ازبك ها و تركمن ها عمر به س��ر می بردند، انج��ام می گرفت. در محله های 
نام برده ش��دۀ افغانستان، كشیدن بز یا گوس��الۀ آخرین به نام »آخر االغ« یاد 
می ش��د. هر چاپ اندازی كه »آخر االغ« را به دس��ت می  آورد )در بزكش��ی 
 عروس��ی(  مستحق مهر عروسی دانسته می ش��د، كه آن در حدود40 تا 80 

هزار افغانی )3( ارزش داشت.
باید گفت كه در افغانس��تان شكل دیگر بزكشی نیز عرض وجود  كرد. 
این نوع بازی در 50-60 س��ال آخر به وجود آمده بود و آن همچنین یكی 
از بازی های ورزش��ی از طرف دولت در روزهای عید و میله های رس��می 
تش��كیل  می ش��د. گذرانیدن این نوع بزكشی اساس��ًا در كابل در استادیوم 
مركزی صورت می گرفت. این نوع بزكشی توسط 24 چاپ انداز و 24 سر 
اسب تش��كیل می ش��د. چاپ اندازها به دو گروه جدا می شدند. هر گروه، 
كه عبارت از 12 نفر چاپ انداز و 12 س��ر اس��ب بود، به یك والیت تعلق 
داشتند. گروهی كه نعش بز یا گوساله را برداشته به یك محل معین، كه آن 
را »دایرۀ حالل« می گفتند  برساند، مستحق سه نمره می شد. به همین ترتیب 
چاپ ان��دازان هر گروه كه بیش��تر نمره می گرفتند، غالب یا برندۀ مس��ابقه 

شناخته می شدند.
بارها شده است كه در بزكشی های افغانستان اسب های نامی شاهكارهای 
عجیبی از خود نش��ان داده اند. خصوص��ًا هنگامی كه چاپ انداز باالی بز یا 
گوس��اله خم می شده است، اس��ب های خوب زانو می زدند و بدین ترتیب 
به صاحب خود كمك می رس��انده اند. اس��پ هایی نیز پیدا می شدند كه بعد 
از بز و گوساله  به دست آوردن توسط چاپ اندازها، اختیاراً به طرف »دایرۀ 
حالل« رفته، در همانجا می ایس��تاده اند تا صاحبان ش��ان بز یا گوساله را به 

»دایرۀ حالل« بیاندزند.
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در این نوع بزكشی یك چیز جالب این بود كه نمایندگان/ چاپ اندازان 
هر یك والیت، نش��ان/ رمزی مخصوص برای خود داشتند. مثالً  رمز گروه 
والیت قندوز، گل پونه؛ از والیت فاریاب، پوس��ت قره قل؛ از والیت بغالن 
گل آفتاب پرس��ت ؛ از والی��ت س��منگان گل گالب؛ از والیت تخار ركاب 

اسب و از والیت بدخشان  اسب بالدار حساب می شدند.
چاپ اندازان هنرمند افغانستان  كه در بازی بزكشی نام برآورده اند، اینها 
بودن��د: از والیت جوزج��ان  حكیم پهلوان، توخته پهل��وان و آقا محمد؛ از 
والی��ت فاریاب  كوچم پهلوان و عبداهلل بدال؛ از والیت تخار  حافظ، ظاهر 
و س��عید عمر و از والیت قندوز  ش��یرین، خیرمحم��د و حبیب پهلوان، كه 
س��ال 1972 به سن 50 سالگی رس��یده بود و دو مرتبه جهت پر كردن فیلم 
س��واركاران به اسپانیا و فرانسه مس��افرت كرده و در فیلم سواركاران نقش 

مهمی را به عهده داشته است.
در افغانس��تان در بازی بزكشی بیشتر اس��ب های قطغن و مزار شریف 
به كار برده می ش��دند و در این بازی محض همین اسب ها نام برآورده اند. 
خصوصًا اس��ب قطغن با وجودی كه از نگاه جسمی نسبتًا خرد بود، خیلی 
دونده و تیز و آتش نفس بوده اس��ت. این اس��ب ها بیشتر در والیت قندوز 
و تخ��ار بهتر پرورش می یافته اند. عمومًا بزكش��ی بازی عنعنوی اكثر  مردم 
كشورهای خراسان زمین است و آن در همۀ این كشورها تقریبًا به یك طرز 

و ترتیب دایر می شود.
بزكش��ی وسیلۀ خوب اس��تراحت اس��ت، به خصوص برای دهقانان از 
بزكش��ی دیدن، دیگر بازی های دلچس��ب و فرح بخش وجود ندارد. محل 
بزكش��ی به یك س��یرگاه بزرگی كه در آنجا تمام انواع خوراك ها، بازی ها، 
محص��والت هنرهای كواللی  و غیره به فروش رس��انیده می ش��وند، تبدیل 
می یافت. صدای س��از و س��رود خوانندگان، حافظان هم��واره با نغمه های 
دایره و س��رناها و دیگر وس��ایل موسیقی به فلك می پیچید. در یك طرف، 
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ش��یرین كاران و مس��خره بازان هنرنمایی می كردند. در طرف دیگر پهلوانان 
كشتی گیری می كردند و مانند اینها.

بزكش��ی تأمین كنندۀ س��المتی و بردوام��ی اس��ت. وی از چاپ انداز، 
ش��جاعت، دلیری، قهرمانی و چس��ت و چاالكی طلب می كند. بنابراین این 

بازی به پروراندن این خصلت ها در جوانان یاری می رساند.
متأسفانه  بازی بزكشی امروز به اثر ناآرامی های وضع سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی مملكت در افغانستان كم اندر كم به نظر می رسد.

فال کوزه
)یادخترانجوانبدخشانیچگونهبختخودرامیآزمایند؟(

بدخش��ان یكی از والیت های دوردس��ت افغانس��تان به شمار می رود و آن 
دارای منظره های طبیعی دست نخورده است. بدخشان از جمله والیت های 
س��رد و خوش  باد و هوا  بوده، بهار و تابس��تان آن روح انگیز است. كوه های 
پربرف و با حاصل، دشت و صحراهای سرسبز و غنی و دره های شاداب و 
روح پرور آن ]توجه[ هر بیننده را به خود جلب می كند. دختركان پری روی 
خوش صورت بدخشان زبان زد عام اند. اندام باریك و رسا، پوست مرمرین 
و لغزنده و ش��فاف، گیس��وان بلند و بافته ش��دۀ پر تاب، چش��مان مست و 
آهووش و سرمه كشیدۀشان، دل هر بیننده را در سینه به تپش می انداز د. این 
دختركان پری چهره اكثراً با مالداری، تهیۀ هیزم و چوب، چیدن میوه، سیب 
و ناك مشهور و لذیذ بدخش��انی، روفت و روب، پختن نان های تندوری و 
بافت��ن پارچ��ۀ چیت برای لباس و چپن و س��اختن چوری و خامك دوزی 
كاله ها و دس��تمال های زیبا و دوختن چكمن های مش��هور مش��غول اند. به 
زع��م این همه، آنها دسته دس��ته با كوزه های س��فالین ب��رای گرفتن آب به 
سوی چشمه سارهای پرآب س��رد می روند. آنها حینی كه برای گرفتن آب 
از چشمه س��ارها، دسته دسته جمع می ش��وند، با نواختن سنگ و چك چك 
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به خواندن ش��عرها و غزل های فولكلوریك می پردازند؛ ش��عر می سرایند؛ 
ش��عرجنگی می كنند و بلبل وار چهچهه می زنند. یكی از س��اعت تیری های 

این دختران فال كوزه است.
در شب های جمعه وقتی كه از سردین آنی، شب و كارهای خانه فارغ 
می شوند، در خانۀ یكی از خواهرخوانده ها گرد می آیند. اول یك كوزۀ پاك 
و جدی��د را در میان مجلس می گذارند  و با آن بخ��ت خود را می آزمایند. 
به این طریق  كه هر دخترك یك یك از ش��عر هر شاعر كه باشد، روی تكۀ 
كاغذی به نیتی می نویسد و آن را كلوله )پیچانده( كرده در كوزه می اندازد. 
اگر بعضی از دختران نویس��نده نباش��ند، به دیگران می گویند كه برای وی 
ی��ك بیت بنویس��د. پس از آنكه هم��ۀ این تك بیت ه��ا در بین كوزه جمع 
شدند، دختران دور هم حلقه می زنند و با كف زدن و چنگ نواختن دختری 
را ك��ه از همه زیباتر اس��ت، انتخاب می كنند. این دخت��ر به نام هر كس از 
بین كوزه، یك كلولۀ كاغذ را بیرون می كش��د  و با آواز رسا و خوش آن را 
می خوان��د و دختران بیت را برای خود تعبی��ر می كنند، بدون آنكه از نیت 
خود به دیگران چیزی گفته باش��ند. حلقۀ دختران در حدود س��ی یا چهل 
نفر می باشد. این بازی تا نیمۀ شب دوام می كند و بعضًا تا سحر می رسانند. 
قصۀ عجیبی در این مورد ش��ایع اس��ت، به این صورت كه در یكی از این 
بخت آزمایی ها، دختری كه س��واد نداش��ت، به دختری دیگر گفت  كه یك 
بیت به نام او بنویسد؛ اما دختر دیگر  كه از نیت وی خبر نداشت، این بیت 

حافظ را نوشت:
این چه شوری است كه در دور قمر می بینم

همه افالك پر از فتنه و شر می بینم
وقتی دختری زیبا از همۀ این تك بیت ها به نام هر كس از كوزه كشیدن 

گرفت، به نام همین دختر این بیت برآمد:
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دست از طلب ندارم، تا كام من برآید
یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن برآید

هم��ه این بیت را چنین تعبیر كردند: یا ای��ن دختر به زودی می میرد یا 
اینكه به ش��وهر می برآید؛ اما فردای همان روز به اصطالح بخت آن دختر 

باز شد و او نامزد شد. بعد از چندی عروسی اش انجام پذیرفت.
ف��ال ك��وزه كه همراه با س��از و س��رودخوانی دایر می ش��ود، از جمله 
محفل های عنعنوی � فرهنگی محس��وب می شود. این محفل بخت آزمایی 

امروز هم در بین دختران جوان بدخشانی افغانستان رایج است.

آتش بازی
آتش بازی از رس��م هایی اس��ت كه در جش��ن های شادی و س��رود ملی و 
همگانی سازمان داده می شود. این رسم در دهات و روستاها و شهرها رایج 
اس��ت. در همه  جا بازی مذكور همیشه با اشتراك نوجوانان و جوانان اجرا 
می ش��ود. ترتیب این بازی به گونه ای اس��ت كه بچه ها لته پاره های كهنه را 
یك جا جمع آورده، آن را لوله می كنند. بعداً آن را به وس��یلۀ تار و س��وزن 
می دوزند و یا با رش��تۀ درازی محكم می بندند. در نتیجه یك توپ تیكه ای 
به وجود می آید. سپس آن را به نفت سفید آلوده كرده آتش می زنند. بچه ها 
در یك میدان یا كوچه پراكنده شده این توپ را یكی به دیگری می اندازند. 
همین طور توپ در فضا چندین مرتبه به حركت می افتد كه از مشاهدۀ آن 
شور و هلهله برپا می شود. جوانان هم از اجرای این عمل فریادها می كشند 
و به جوش و خروش می آیند. این بازی یا بازی با آتش نیز در جای خود 
به خصوص در ش��ب های طوی و جشن های عروسی  یك نوع سرگرمی  به 

شمار می رود.
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باب هفتم

شگون  ها

ش��گون ها موضوعات گوناگ��ون را در بر می گیرند كه م��ا آنها را از روی 
مضمون و مندرجۀشان به باب های زیرین جدا كرده ایم.

در باب عروس و عروسی
� اگر عروس در ش��ب زفاف )شب عروسی، ش��ب نكاح( بخندد، در منطقه 

ارزانی خواهد شد.
� اگ��ر عروس در ش��ب عروس��ی به خانۀ داماد با پای راس��ت وارد ش��ود، 

خوشبخت شود.
� اگر عروس را در ش��ب عروس��ی توسط اسپ سیاه به منزل شوهر برند، به 

دهان اسپ باید خون مرغ سفید ریخته شود تا عروس خوشبخت شود.
� اگر در ش��ب عروس��ی، باد و باران و یا توفان بیاید، می گویند: »عروس ته 

دیگ لیسیده است«.
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� اگر در شب عروسی آیینۀ عروس بشكند، عروس بدبخت خواهد شد.
� اگر در شب عروسی چادر عروس از سرش بیفتد، عروس بیوه می شود.

� اگ��ر زن بی بچه به دیدن تازه عروس برود، عروس برای همیش��ه بی فرزند 
خواهد ماند.

در باب زن حامله، طفل نوزاد و کوچک
� اولی��ن مرتبه كه طفل در ش��كم م��ادر می جنبد، در همی��ن لحظه هر كس 

رو به روی مادرش نشسته باشد، نوزاد هم شكل او خواهد شد.
� اگر به فرق كودكی زده شود، آن كودك یتیم شود.

� اگر دامن دختری را طفلی از عقب بگیرد، آن دختر قدكوتاه شود.
� اگر دانس��تن خواهید كه زنی حامله پس��ر می زاید یا دختر، او را نزد خود 
بخواهید؛ هر گاه پای راس��تش را نخست پیش نهاد، فرزندش پسر است و 

اگر پای چپش را نخست پیش گذاشت، طفل دختر بود.
� اگر زنی حامله به ترشی زیاد عالقه مند باشد، پسر می زاید و اگر به شیرینی 

بیشتر رغبت داشته باشد، دختر به دنیا می آورد.
� اگ��ر زنی حامله در چمچه آب بخورد، طفلش ناس��الم تولد ش��ود، یا بینی 

نوزادش كالن خواهد بود.
� اگر زنی حامله باالی جنازه )مرده( برود، زنخ طفل او لرزانك خواهد شد.

� اگر زنی حامله در موقع خسوف )ماه گرفتگی( به بدن خود انگشت بگذارد، 
همان قسمت وجود طفلش سیاه شود.

� اگر زنی حامله در موقع خس��وف به قیچی دس��ت بزند و یا پیاز را با كارد 
قطع كند، طفلش معیوب به دنیا آید.

� اگر زنی حامله، زیاد كار كند و بس��یار راه بگردد، طفلش پس��ر است؛ و اگر 
بخورد و بخوابد، طفل او دختر خواهد بود.

� اگ��ر زن��ی لوفچك )هیزم نیم س��وخته( را از خانۀ همس��ایه بدزدد، طفلش 
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موسیاه به دنیا آید.
� اگر زنی حامله چیزی را میل كند كه آن چیز برایش میسر نشود، چشم طفل 

آهول )آلوس( شود.
� اگر زنی حامله، چس��ت و نیكوروی و خندان و خوش خوی باش��د، پسر و 

اگر ترش روی و كاهل و بدخوی باشد، دختر می زاید.
� اگر زنی حامله غذای زیر كاسه را بخورد، طفل زیباصورت در می یابد.

� اگ��ر زنی حامله هنگام ریختن قدری نمك به س��رش دفعتاً دس��تش را به 
فرقش بكشد، پسر و اگر به رویش بكشد، دختر تولد كند.

� اگر زنی حامله هیزم را س��رچپه به زیر دیگ بگذارد، طفل آن زن س��رچپه 
تولد شود.

� اگر زنِخ زنی بخارد، در خانۀ یكی از نزدیكانش طفلی به دنیا آید؛ اگر طرف 
راس��ت زنخ بخارد، نوزاد پسر بود و اگر طرف چپ آن بخارد، طفل دختر 

خواهد بود.
� اگر كسی یك دست طفل را ببوسد، آن طفل ناجور )بیمار( شود.

� اگر كاله طفلی َدور داده شود، آن طفل سردرد خواهد شد.
� اگر كودكی تا بالغ شدن خود مغز سر كدام حیوان را بخورد، زیر بغلش بوی 

بد پیدا كند.
� اگر سینۀ راست زنی حامله بزرگ شود، طفلش پسر بود و اگر سینه چپش 

بزرگ شود، طفل او دختر است.
� اگر طفل نزدیك آتش، چوب نیم سوخته به دست بگیرد و آن را در هوا به 

هر طرف حركت بدهد، یعنی آتش بازی كند، شب بستر خود را تر كند.
� اگر طفل در بینی خود زیاد دست بزند، آن طفل مریض خواهد شد.

� اگر طفل گلودرد شود، مادر باید موی خود را به روی پستانش شانه كند و 
بعد برای طفل مریض شیر بدهد.

� اگر طفل در خانه ایش��پیالق )هوش��تك( بكشد، در آن خانه شیطان خواهد 
آمد.
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� اگ��ر طفل زبان خود را بی��رون كند، خانوادۀ آن طف��ل جایی كوچ خواهد 
كرد.

� اگ��ر طفل پای های��ش را باالی همدیگر بگذارد، آن طف��ل به بیماری مبتال 
شود.

� اگر طفلی كوچك را در آینه نشان دهند، آن مریض شود.
� اگر طفل نوزاد تنها گذاش��ته شود، او را مادر آل )دیو كمپیر( خواهد زد. از 

این رو باید همیشه كارد یا قیچی نزد وی گذاشته شده باشد.
� اگر ش��خصی به س��وی طفلی نوزاد به نظر تحس��ین ببیند، به او گفته شود: 
»پس پایت خون شده« در آن صورت، طفل از گزند نظر او در امان خواهد 

ماند.
� اگر قیچی باالی س��ر طفل نوزاد َدور داده ش��ود، آن طفل جس��ور خواهد 

شد.
� اگر همس��ایۀ زن حامله غذایی پخته باش��د و آن زن از آن غذا امیدوار شده 

باشد و اما همسایه اش برای او ندهد، چشم طفلش سبز خواهد شد.
� باالی دروازۀ اتاقی كه در آنجا طفلی خوابیده باش��د، كمی اسپند ببندید كه 

تا ِجنّیات وارد اتاق نشود.
� وقتی كه طفل از بستر بیرون رفت، یك دانه پیاز را به نوك كارد زده باالی 

بستر او گذارید، طفل از گزند ِجنّیات در كنار باشد.
� زنی كه حیض باشد، نباید به دیدن نوزاد برود، در غیر آن، طفل به خطرات 

بعد رو به رو خواهد شد.
� زنی كه جن داش��ته باش��د، نباید به عیادت زن نوزاددار برود، ممكن است 

طفل او نیز به مرض جن زدگی گرفتار شود.
� كودك تا هنگادمی كه كلمۀ »سنگ« را بر زبان نیاورد، شیردان سرش )نرمی 

فرق او( سخت نشود.
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در باب خواب و خواب بینی
� اگر زنی حامله مروارید خواب بیند، دختر تولد می كند.
� اگر زنی حامله شمشیر خواب بیند، پسر خواهد زایید.

� اگر زنی حامله گودی )لوفتك، زاجه(، قیچی، مهره و یا س��وزن و ریسمان 
خواب بیند، دختر تولد كند.

� اگر زنی حامله كارد، كمان و یا تفنگ خواب بیند، پسر می زاید.
� اگر زنی حامله سیب خواب بیند، نوزادش دختر شود.

� اگر كس در خواب ببیند كه مرده ای از وابستگانش چیزی از او می خواهد، 
حتمًا نذر و خیرات بدهد؛ زیرا مردۀ خود را در دارایی ضیق می داند.

� اگر كس در خواب ببیند كه مرده در قبر اس��ت، به آن كس خوش��ی ای رخ 
خواهد داد.

� اگر كس چودار خواب ببیند، خوب اس��ت؛ و گندم خواب دیده باش��د، بد 
است.

� اگر كس اسپ خواب ببیند به مراد می رسد.
� اگر كس گاو و گوساله خواب ببیند، به دشمن روبه رو شود.

� اگر كس در خواب ببیند كه مرده است، عمری دراز خواهد دید.
� اگر كس در خواب ماه را ببیند، به او خبر خوش می رسد.

� اگر كس در خواب مرغ یا ماهی ببیند، به مراد رسد.
� اگر كس در خواب حمام رود، به زیارت خواهد رفت.

� اگر كس در خواب ماه و ماهی ببیند، عالمت اقبال و بهروزی اس��ت؛ چون 
كه شاعر گوید:

اگر در خواب ببینی ماه و ماهی
چون با هیچ كس نگویی، پادشاهی

� اگر كس در خواب كثافت ببیند، پولدار شود.
� اگر كس در خواب ببیند كه یكی از دندان هایش افتاده اس��ت، آن را شگون 
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بد می دانند و معتقدند كه یكی از وابستگانش خواهد مرد.
� اگر كس در خواب خون ببیند، آن خواب به خود باطل است.

� اگر كس در خواب شتر ببیند، طایفه زیاد خواهد شد.
� اگ��ر ك��س در خواب زر و زیور، كفش و لباس ببیند، در خانۀ او عروس��ی 

شود.
� اگر كس��ی خواب باشد، از باالی شكمش نمی گذرند، چون آن شخص در 

خواب خواهد ترسید.
� اگر كس خواب عروسی ببیند، آن عالمت عزا و ماتم است.

� اگر كسی را شباهنگام جاروب باالی سرش باشد، آن شخص خواب آشفته 
خواهد دید.

� اگر مرده در خواب چیزی بدهد، دلیل زیادی عمر است و اگر چیزی بگیرد، 
عالمت كوتاهی عمر است.

� اگر تربوز )هندوانه( در خواب دیده باشد، باد و باران خواهد شد.
� اگر در خواب خر دیده باشد، خبر است. خبر هرچه باشد فرق نمی كند.

� اگر خربزه در خواب دیده شود، بد است.
� اگر ش��خصی خواب ببیند كه در بین گوش��ش مورچه خانه كرده است، آن 

شخص با دهاتی آشنا خواهد شد.
� مار در خواب، دولت است.

� هر گاه كسی خواب ببیند كه آب، سرباال جریان دارد، واقعۀ غیرچشم داشت 
به او رخ دهد.

� هر كس خواب آب ببیند، عالمت روشنایی است.

در باب آب و هوا؛ برف و باران و توفان
� اگر ابر از س��مت قبله برخیزد، برف و باران و توفان به دنبال دارد، طوری 

كه می گویند:
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ابر اگر از قبله خیزد، برف و باران می شود
شاه اگر عادل نباشد، ملك ویران می شود

� اگر ابرهای سیاه در شمال متراكم شود، برف خواهد بارید.
� اگر عنكبوت تارهای تازه بتند، هوا مالیم خواهد شد.

� اگر اسپ گردنش را دراز كند و نفس های عمیق بكشد، باران می بارد.
� اگر برگ درختان به لرزه به طرف برتافته شود، دوباره برف خواهد بارید.

� اگر برگ های خشك درختان به صدا درآیند، برف می بارد.
� اگر گاو گوشش را بخارد، باران می بارد.

� اگر گاومیش گله را به سوی چراگاه هدایت كند، باران خواهد بارید.
� اگر گربه عطسه بزند و پایه های میز را بخراشد، هوا بارانی می شود.

� اگر گربه پشت به آتش نشیند، برف خواهد آمد.

� اگر زاغ ها پست پست پرواز كنند، هوا سرد شود.
� اگر گوسفند اشتهای خود را از دست بدهد، برف و یا باران خواهد شد.

� اگر در آخر س��ال )در م��اه حوت( برف ببارد، می گوین��د: »بی بی كمپیرك 
)عاش��ق بابای نوروز در روایت خلقی( برای عروس��ی اش لحاف و تشك 

می دوزد«.
� اگ��ر بارانی بب��ارد و قطره های آن بزرگ باش��د، می گویند: »بی بی كمپیرك، 
مرواری��د ِجل می كند. و اگر دانه های باران ُخرد و عادی باش��د، می گویند: 

»بی بی كمپیرك سر می شوید«.
� اگر زنبوران عسل از خانۀ خود دور نروند، باران خواهد بارید.

� اگر مگس نیش بر دست زند، باران خواهد بارید.
� اگر در فصل تابستان رعد و برق شود، زمستان آن سال خشك خواهد شد.

� اگر كمردردشان عودت كند، باران می بارد.
� اگر كس��ی با انگش��تانش از زیر به س��قف صندلی بزند، بارندگی صورت 

گیرد.
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� اگر ماه از آسمان پایین بیاید، باران می بارد.
� اگر ماه قاش دایره بسته كند )یا اطراف ماه كوتان كند(، می گویند: »باران و 

توفان می شود«.
� اگر میز و چوكی صدا دهد، باران می شود.

� اگر مورچگان تپه های تازه بسازند، هوا نرم و آفتابی می شود.
� اگر آفتاب بارانك شود، می گویند: »خانه گرگ بچه شده«.

� اگر پرندگان چمن به سوی مرداب بروند، هوا سرد خواهد شد.
� اگر پرندگان از خواندن بازمانند، توفان می شود.

� اگر روباه هنگام شب زوزه بكشد، هوا توفان خواهد شد.
� اگر سگ پشت به گوشت كند و سبزه )علف( بخورد، باران می بارد.

� اگر طفل در دیگ غذا بخورد، در عروسی او باران می بارد.
� اگر خرگوش رو به دشت گذارد، برف خواهد بارید.
� اگر خرگوش به سوی جنگل بشتابد، توفان می شود.

� اگر شب هنگام گاو صدا كند، برف می بارد.
� اگر غازها شب هنگام به پرواز در آیند، هوا سرد شود.

� اگر هیزم بخاری ترقاس كند )صدا برآرد(، برف خواهد بارید.
� هر گاه مرغابی كفترك از س��مت جنوب ظاهر ش��ود، نش��ان آمدن سیالب 

است.
� هر گاه روی آتش نمك ریخته شود، توفان و باران قطع شود.

در باب تهمت و غیبت
� اگر كسی هنگام صحبت زبانش را بجود، آن كس به تهمت مبتال شود.

� اگر كس��ی جاروب را به دیوار راس��ت گذارد، آن كس گرفتار تهمت ناحق 
شود.

� اگر جاروب به بدن كسی تماس كند و یا اگر كسی شب هنگام به آینه نگاه 
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كند، در حق وی تهمت شود.
� اگ��ر جاروب در مورد جاروب كردن به پای كس��ی بخورد، آن ش��خص به 

تهمت ناحق رو به رو شود.
� اگ��ر در محفلی نام از مار برده ش��ود، در همان وقت در جای دیگر از آنها 

نیز غیبت كنند.
� اگر كسی هنگام صحبت زبانش را بگزد، به او می گویند: »كسی از تو غیبت 

می كند«.
� اگر نرمۀ گوش كسی سرخ و او در گوش خود احساس گرمی كند، نشان آن 

است كه در همان ساعت در جای دیگر كسی غیبت او را می كند.
� اگر آتش صدا بدهد، یعنی َچَرق َچَرق بكند، ش��خصی از آتش كننده غیبت 

می كند.
� اگر ش��مع خانه ای لرزان لرزان بس��وزد، گویند: »كسی در جای دیگر غیبت 

صاحب آن خانه را می كند«.
� اگ��ر جمعی از مار س��خن ب��ه میان آرن��د، در جایی درب��ارۀ آنها بدگویی 

می كنند.

در باب نفاق، جنگ و جدال و دشمنی
� اگر در روز اول ماه صفر سال، اعضای خانواده ای با همدیگر مناقشه به راه 

اندازند، تا آخر همان سال مابینشان جنگ و جدال و مناقشه خواهد بود.
� اگر در روز اول ماه صفر به خانۀ همسایه شوری و تندی داده شود، مناسبت 

همسایگی بد خواهد شد.
� اگر در حویلی )حیاط( منزلی پر جیره دفن كرده ش��ود، در آن منزل جنگ 

و جدل به عمل آید.
� اگر دس��ته و حلقۀ كلیدها با هم ش��ور داده ش��ود، در خانه صاحبش جنگ 

خواهد شد.
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� اگر دس��ت شخصی را سگ سیاه بلیسد، آن شخص به جنگ و جدال مبتال 
شود.

� اگر دو تیغۀ قیچی به هم زده ش��ود و آواز آن بلند ش��ود، در خانه صاحبش 
جنگ واقع می شود.

� اگر زبان كسی خارش بكند، آن كس جنگی در پیش دارد.
� اگر كس��ی از اعضای خانواده ناخن های دس��ت خود را به هم بزند، در آن 

خانواده نقاق رخ دهد.
� اگر كسی دهن به آفتابه و یا كوزه بزند، در خانۀ او جنگ واقع شود.

� اگر كفش شخصی رو به رو شود، در خانۀ صاحب كفش نفاق به میان آید.
� اگر آب چیلیم در نزد دروازۀ خانه انداخته )پرتافته( ش��ود، جنگ و جدال 

در آن خانه افزون شود.
� اگر خاك جاروب در كنج خانه تراكم كند، در بین آن ش��یطان خانه كرده، 

منجر به جنگ و زد و خورد بین اعضای فامیل )عایله( می شود.
� اگر چشم گوسفند پخته شده را دو نفر بخورند، در بین آنها نفاق پیدا شود.

� اگر ش��خصی ناخن های خود را در منزل شخصی دیگر بگیرد، در بین آنها 
نزاع افتد.

� اگر قیچی باز مانده شود، در خانۀ صاحبش جنگ خواهد شد.
� اگر جاروب در خانه ای سرچپه گذاشته شود، در آن خانه دعوا و مرافعه به 

وجود آید.
� گذاشتن یك دیگ سیاه در بین دو شخص، موجبات كدورت، نفاق، دشمنی 

و جدایی را می آورد.

در باب ناکامی، ناامیدی، کدورت، مصیبت و نا خوشی ها
� اگر از دهان یكی از س��اكنان قریه آب رود، در آن قریه حریق )سوختار( به 

عمل آید.
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� اگ��ر از فامیل��ی چند تن متواتر بمیرند، می گویند: »م��ردۀ اول كفن به دهن 
گرفته و آن به بازماندگان عالقه مند اس��ت و می خواهد همگان را نزد خود 

ببرد«.
� اگر عقد نكاح در میان دو عید صورت بگیرد، خانواده پایدار نخواهد شد.

� اگر بیل را به دیوار طور ایس��تاده تكیه بدهد، در خانۀ صاحب بیل كس��ی 
خواهد مرد.

� اگر كفش كسی چپه بیفتد، عمر آن كس كوتاه شود.
� اگر بوم، باالی دیوار منزلی صدا بكش��د، در آن منزل مرده شود. اگر گوش 
شخصی صدا بدهد، عالمت خبر مرگ كسی از نزدیكان آن شخص است.

� اگ��ر در منزل��ی گربه ها به هم جنگ كنند، برای اه��ل آن منزل عاقبت بدی 
دارد.

� اگر در منزلی چارپایه را به طور عمودی اس��تفاده كنند، در آن منزل كس��ی 
می میرد.

� اگر در نزد چلپاس��ه )دیوار دوك( دهان كس��ی باز بماند، عمر آن ش��خص 
كوتاه شود.

� اگر در س��الی ابر به ش��كل اشتر بشود، در آن س��ال در مملكت وبا خواهد 
شد.

� اگر در خانه ای جاروب را به دیوار راست بمانند، در آن خانه كسی خواهد 
مرد.

� اگر زنی شب هنگام آینه ببیند، آن زن ابنا قدار )كونداشتار( خواهد شد.
� اگر زنی گوشت شوربا و یا پلو را میده ]تكه[ بكند، بدبخت شود.

� اگر زنی ته ظرف را بلیسد، خوشویش بمیرد.
� اگر زنی را چادر بسوزد، شوهر آن زن به مرگ مبتال شود.

� اگر كس كالهش را به زمین وارونه )چپه( گذارد، آن شخص خواهد مرد.
� اگر كسی به كسی چاقو )كارد( هدیه بكند، رشتۀ دوستی شان بریده شود.
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� اگر كسی در روز چهارشنبه به عیادت مریض برود، حال مریض سنگین تر 
شود.

� اگر كس��ی به كس دیگر ش��ب هنگام ماست، شیر، دوغ و قیماق بدهد، شیر 
گاوش خشك شود.

� اگر كسی زیاد بخندد، به تعقیب آن حتماً گریه خواهد كرد.
� اگر كسی چشم پخته شدۀ گوس��فندی را بخورد، از برادر یگانه اش محروم 

شود.
� اگر كسی شب هنگام خانه را جاروب كند، پای مرد از آن خانه قطع )كنده( 

شود.
� اگر كسی قسمت آخر چوتی مویش را گره كند، بند دلش گره شود.
� اگر كسی را چشم چپ، پرش كند، چشم به راه خبری ناگوار می ماند.

� اگر كفش زنی هنگام كش��یدن از پای، باالی هم بیفتد، ش��وهر او زنی دیگر 
خواهد گرفت.

� اگر كفش كسی چپه شود، باالی آن شخص مصیبتی به وقوع آید.
� اگر كاالی )پارچه( جدید برای دوختن در روز جمعه بریده ش��ود، آن كاال 

به صاحبش نصیب نكند.
� اگر وقت ش��انه كردن، موهای زنی زیر پا ش��ود، آن زن مورد نفرت ش��وهر 

قرار گیرد.
� اگر مردی از بین دو زن بگذرد، بخت آن زن ها بسته شود.

� اگر ماكیان در منزلی بانگ بزند، در آن منزل مصیبتی رخ دهد. شاعر در آن 
مورد گفته:

نكویی نماند در آن خاندان
كه بانگ خروس آید از ماكیان

� اگر مرغ )خروس( در شام بانگ بزند، عاقبت شومی دارد.
� اگر موی سر زنی به هر جا پرتافته شود، آن زن به سرگردانی مبتال شود.
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� اگر مورچۀ زرد در منزلی پیدا شود، ساكنان آن منزل را كوچ دهد.
� اگر ناخن های گرفته ش��ده در جای نم پرتافته شود، غم به صاحب آن روی 

كند.
� اگر رخسارۀ كسی بخارد، عالمت خبری ناخوش به آن كس است.

� اگر س��گ در خانه ای به پش��ت بخوابد، این سوی و آن سو پهلو بزند، در آن 
خانه مرده شود.

� اگر س��گ، كون باال بكند، یعنی مث��ل آدم زكام گرفته، آب بینی خود را باال 
بكشد، بدشگون است.

� اگر سگ گوله )كوالس( بكشد، آن عالمت ویرانی ده است.
� اگر س��قف خانه صدا بردارد، عالمت خبر مرگ كس��ی از آن خانه اس��ت. 
در آن صورت الزم اس��ت كه صاحب خانه حلوا بپزد و اندكی از آن را به 

سقف بزند.
� اگر ته ظرف غذا را تمام نكنند و پسماند گذارند، ناخوش شوند.

� اگر خاكروبۀ خانه با خاكس��تر تنور در یك محل انداخته )پرتافته( ش��ود، 
شادی و غم آن خانواده یكجا پی در پی خواهد آمد.

� اگر چشم چپ شخصی پرش كند، به آن شخص غم بار خواهد آمد.
� اگر چشم مرده باز بماند، در چهل روز یكی از وابستگان او بمیرد.

� اگر چش��مان مرده باز مانده شود، می گویند: »مرده یكی از نزدیكان خود را 
انتظار است«.

� اگر پای كسی میخچه بزند، یكی از نزدیكان آن شخص بمیرد.
� اگر ش��خصی ش��ب هنگام چهرۀ خود را در آینه ببیند، آن ش��خص بی طالع 

خواهد شد.
� اگر شخصی هنگام برخاستن از خواب به طرف دست چپ باال بشود، تمام 

روز را در خفگی سپری كند.
� اگر هنگام غروب آفتاب در خانه ای جاروب زده شود، در آن خانه بدبختی 
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وارد شود.
� عقیده ای اس��ت كه اگر زنی چادر زنی بیوه را به س��ر كند، او نیز از ش��وهر 

محروم شود.
� گرفتن ناخن در روز شنبه بدبختی آورد.

� گرفتن ناخن در خانۀ دیگران برای ایشان مصیبتی خواهد آورد.
� گرفتن ناخن در شب، غم و اندوه در قبال دارد.

� گرفتن ناخن دست و پا یكجا، ناخوشی آورد.
� اگر كاالی نو در روز سه شنبه بریدنی شود یا پوشیده شود، آخر می سوزد.

� شانه كردن موی در شب و نگاه كردن به آینه پریشانی آورد.
شاعر گفته:

شب در آینه نگاه مكن
روز خود هم چون شب سیاه مكن

� هر گاه گوش صدا بدهد، گویند: »مرگ او را خبر كند«.
� جایگزین ش��دن مورچۀ بالدار س��یاه در منزلی، عالمت قدرت در آن منزل 

است.

در باب امراض و نواقصات
� اگر از باالی سر شخص، آتشدان و یا منقل گشتانده شود، به بدن آن شخص 

بخار پیدا شود.
� اگر به روی س��گی آب بپاشد، دس��ت و پای و رویش رخ )زگیل( خواهد 

كشید.
� اگر در روز جمعه درس خوانده شود، ذهن كند شود.

� اگر زنی در روز جمعه سر بشوید، به تكلیف لرزش سر  رو به رو شود.
� اگر كسی باالی گربه آب بپاشد، به دستانش رخ برآید.

� اگر كسی با آب نیم خورده دست بشوید، پیس شود.
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� اگر باالی خاكستری پای گذارد، كور شود.
� اگر كسی دمر )راست ایستاده( آب بخورد، كم عقل شود.

� اگر كس��ی در چمچه آب بخورد و یا لبانش را با دس��ترخوان پاك كند، دو 
طرف دهانش زخمی شود و یا پوسه شود.

� اگر كس��ی مغز سر گوسفند را بخورد، هنگام خواب مورد حملۀ اجنه قرار 
گیرد.

� اگر كسی آب سر شسته را زیر پای بریزد، سر او زخم دار شود.
� اگر كاله كسی چرخانده شد، صاحب آن سردرد خواهد شد.

� اگر موی سر زنی به روی حویلی بیفتد و آن را زاغی به منقار گرفته به جای 
دیگر ببرد، موی آن زن سفید شود.

� اگر موی سر كسی زیر پای پرتافته شود، آن كس به سردرد مبتال شود.
� اگر پسربچه ساجیق بجود، ریشش كج برآید.
� اگر پسربچه برنج را خام بخورد، كوسه شود.

� اگر جوقز باالی كسی ادرار كند، آن شخص به مرض جلد )پوست( مواجه 
شود.

در باب فقر و نداری
� اگر بچه به زمین یا به دیوار خط بكشد، پدرش از كسی قرض دار شود.

� اگر در روز جمعه در منزلی دستمال یا كاال شسته شود، در آن منزل ثروت 
كم شود.

� اگ��ر در روز جمعه كس��ی در خانۀ خود جاروب زن��د، در خانۀ او فقر بار 
آورد.

� اگر زنی بدون اجازۀ شوهرش، خود دست در جیب او كند، بركت از خانۀ 
آنها گم شود.

� اگر كسی از میان گلۀ گوسفند بگذرد، نادار شود.
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� اگر كس��ی در روز چهارشنبه به كسی پول قرض بدهد، خود نیز قرض دار 
شود.

� اگر كسی كاغذ خوانده را با قیچی پاره بكند، تنگدست شود.
� اگر كسی ایستاده شلوار بپوشد، به مفلسی گرفتار شود.

� اگر كسی ناخن گرفتۀ خود را زیر پای بیندازد، قشاق خواهد شد.
� اگر كسی را كف دست چپ بخارد، گویند: »پول از دست رود«.

� اگر بچه باالی لخك )آس��تانه( دروازه بنش��یند، گوین��د: »پدرش قرض دار 
شود«.

� اگر طفلی خود را بزند، پدر او گدا شود.
� اگر خاكروبه در مقابل منزلی انداخته شود، اهل خانواده را از دست بدهد.

� اگر ش��خصی منزل خود را در روز چهارشنبه جاروب بكند، بركت از خانۀ 
او دور شود.

در باب شادی، خوش طالعی و رسیدن به مراد
� اگر به روی ناخن های شخصی لكه های كوچك سفید پیدا شود، آن شخص 

لباس جدید خواهد پوشید.
� اگر بوت های شخصی با هم پشت به پشت قرار بگیرد، به صاحب آنها پول 

خواهد آمد.
� اگر در دل ش��خصی كدام آرزویی پیدا ش��ود و در همان لحظه آن شخص 

عطسه بزند، آرزویش حتماً برآورده می شود.
� اگر در روی ناخن شخص سفیدی ظاهر شود، به آن شخص تحفه ای آید.

� اگر در خانه ای آب كوزه چپه شود، به آن خانه خشنودی می آید.
� اگ��ر در مورد مش��كلی صحبت بش��ود و در جریان صحب��ت یكی از افراد 

خانواده عطسه بزند، می گویند: »صبر كن، مشكل حل شد«.
� اگر دس��ت دختری را هنگام دوختن لباس، س��وزن بخلد، آن دختر جوری 
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الیق خواهد شد.
� اگر دود چیلیم جانب كسی برود، آن كس پولدار شود.

� اگر دختر چادر خود را تصادفاً وارونه )چپه( بر سر كند، بختش باز شود.
� اگر زنی نان بپزد و نان را در تنور طوری بچرخاند كه لب یك نان باالی نان 

دیگر قرار بگیرد، آن زن كسی را ماچ )بوسه( خواهد كرد.
� اگر زنی چادر خود را سهواً چپه بپوشد، بندی اش )محبوسش( آزاد شود.

� اگر كسی هنگام صحبت عطسه بزند، او به مراد خواهد رسید.
� اگر كس��ی را دو دندان پیش رویش بین خود فاصله ای زیاد داش��ته باش��د، 

می گویند: »میراث خوار است و عمری دراز خواهد داشت«.
� اگر كف دست كسی خارش كند، گویند: »پول به دست می آورد«.

� اگر كفش كس��ی هنگام از پای كش��یدن نوك به نوك واقع شود، صاحب آن 
پولدار خواهد شد.

� اگر لب شخصی خارش كند، آن كس كسی را بوسه خواهد كرد.
� اگر مرغ سلیمان )هدهد( بر بام یا دیوار سرای كسی ظاهر شود، می گویند: 

»به آن كس خبر خوش می رسد«.
� اگر نشانه ای در مژگان پدید آید، آن را گرفته در یخان )گریبان( می اندازند، 

زیرا آن عالمت آمدن تحفه است.
� اگر آستین پیراهن كسی به دست شخصی دیگر بپیچد، صاحب آن، پیراهن 

جدید می پوشد.
� اگر پشت لب باالی كسی خارش كند، آن شخص گوشت خواهد خورد.

� اگر ریزه نان از دهان كسی پایین افتد، كسی حتماً به او سوغاتی آرد.
� اگر چشم راست كسی بپرد، آن كس شادی كند.

� اگر چش��م چپ و ابروی راست ش��خصی پرش كند، خوشی و سعادت به 
آن كس دست دهد.

� اگر شب عید نوروز رشته پلو خورده شود، رشتۀ كار به دست آید.
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� اگر هنگام از تنور در كردن، دو نان با هم چس��بیده بیرون ش��ود، آنها را در 
باالی س��ر دخت��ری از هم جدا می كنند؛ زیرا این عم��ل بخت دختر را باز 

خواهد كرد.
� اگر هنگام وزن كردن )بركش��یدن( تار ترازو بگسلد )كنده شود(، فراوانی و 

ارزانی خواهد شد.
� افتادن اش��یا در دكانی، عالمت زیاد ش��دن مش��تری )خریدار( در آن دكان 

است.

در باب میهمان و میهمانی
� اگ��ر قولبك )اََكك( در س��ر بام خان��ه ای صدا بدهد، ب��ه آن خانه میهمان 

می آید.
� اگر بینی شخصی بخارد، آن شخص به میهمانی خواهد رفت.

� اگر گربه دست خود را به دهان بزند و با آن روی بشوید، به خانۀ صاحبش 
میهمان آید.

� اگر در بوت میهمان قدری نمك انداخته شود، میهمان زود مرخص شود.
� اگر در وقت شانه كردن موی سر، شانه از دست بیفتد، به خانه مهمان آید.

� اگر در منزلی، پیاله های چای پش��ت ه��م در یك ردیف قرار بگیرد، در آن 
منزل میهمان آید.

� اگ��ر مرغی بال های خود را تكان بدهد، در خان��ۀ صاحب آن میهمان زیاد 
آید.

� اگ��ر مرغی جلوی دروازۀ خانه یك پهلو ب��ال بیندازد، به خانۀ صاحب مرغ 
میهمان می آید.

� اگر نان میده )تكه( از دهان كس��ی به زمین بیفتد، به خانۀ آن كس میهمان 
می آید.

� اگر پنجه پای شخصی یخ بزند، به خانۀ آن شخص میهمان آید.
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� اگر روی كوزه عرق بكند، به خانۀ صاحب كوزه میهمان می آید.
� اگر س��گ، باالی زینه یا دهلیز طوری بنش��ینید كه پش��ت آن طرف دروازه 

درآمدگاه )ورودی( خانۀ نشیمن باشد، به خانۀ صاحب سگ میهمان آید.
� اگر ته دیگ آتش بگیرد، به صاحب دیگ میهمان می آید.

� اگر طفل دروازه را باز كند، به خانه میهمان می آید.
� اگر طفل س��رش را خم كرده از ما بین دو پای خود به عقب نگاه بكند، به 

خانه میهمان خواهد آمد.
� اگر شب جمعه به خانه میهمان آید، خیر و بركت می آورد و اگر برود خیر 

و بركت را می برد.
� اگر چوب سقف خانه آواز بدهد، به آن خانه میهمان می آید.

� اگ��ر چوب��ك چای در بین پیاله ایس��تاده ش��ود، گویند: »ب��ه خانه میهمان 
می آید«.

� اگر چوبك چای روی پیاله باال بیاید، به خانه میهمان می آید. هر گاه چوبك 
چای بزرگ و طویل باشد، میهمان قد بلند و اگر چوبك كوتاه و ریزه باشد، 
میهمان قد كوتاه خواهد بود؛ و هر گاه دو سه پِر چای روی پیاله بیاید، تعداد 

میهمان زیاد است.
� اگر هنگام پاشیدن آب به زمین صدایی از آن به گوش برسد، به خانه میهمان 

می آید.
� اگ��ر هن��گام خمیر كردن، خمیر ری��زه ای از تغار به هر ط��رف بپرد، به خانه 

خمیر كننده میهمان آید.
� اگ��ر ج��اروب هنگام پاك كردن خانه از دس��ت بیفتد، ب��ه آن خانه میهمان 

می آید.
� اگر هنگام ترتیب نمودن موی، شانه از دست بیفتد، عالمت آمدن میهمان به 

خانۀ شانه كننده است.
� به لقمۀ میهمان نگاه كردن، عالمت ایضاء دادن میهمان است.
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در باب مسافرت و مسافر
� اگر از دهان شخصی آب آید، دوستش از سفر با تحفه های زیاد برگردد.

� اگر انگشت دوم پای راست شخص، خود به خود بلرزد، می گویند: »مسافری 
از راه می آید«.

� اگر بوت یا كفش هنگام كشیدن از پای، باالی همدیگر قرار بگیرد، صاحب 
آن سفر خواهد رفت.

� اگر بوت ها یكی دنبال دیگری قرار بگیرد، صاحب بوت ها عازم سفر شود.
� اگر در مورد مس��افری كه از رفتنش دیر شده باشد، صحبت شود و یكی از 

خانوادۀ مسافر هنگام صحبت عطسه بزند، آن مسافر به خانه برگردد.
� اگر دو كفش روی هم قرار بگیرد، صاحب كفش به همان سویی كه سمت 

كفش قرار دارد، مسافرت خواهد كرد.
� اگر زنی موی خود را ببافد و یكی از موهایش را سهواً باز بگذارد، مسافرش 

به خانه برگردد.
� اگر خسی یا گردی باالی چشم كسی قرار بگیرد، مسافرش با سوغاتی های 

زیاد به خانه برگردد.
� اگر كف پای كسی خارش كند، آن كس به راه دور سفر كند.

� اگر كس��ی هنگام سفر رفتن به دوستان خود دست بدهد، عقیده ای است كه 
عمرآن شخص كوتاه گردد.

� اگر نگاه ش��خص به یك نقطه متوقف بماند )یعنی چش��مش راه بكش��د(، 
مسافرش برگردد.

� اگر پیش روی مسافر هنگام برآمدن او از منزل مرد یا زنی نحس )بدشكل( 
رو به رو آید، س��فر بد فرجام است و مسافر آن روز از سفر خود صرف نظر 
می كند و یا اینكه دوباره به منزلش بر می گردد و ساعتی بعد به عزم مسافرت 

از منزل می برآید.
� اگر س��گ خانه پیش روی صاحب خود طوری روی زمین دراز بكش��د كه 
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پشتش طرف صاحبش واقع شده باشد، مسافری از راه می رسد.
� اگر چادر زنی یك طرف برود و یك گوشۀ آن در سر زن بماند، مسافرش 

از سفر بازآید.
� اگر شخصی در سفر با روباه رو به رو شود، برای او سفر نیك فرجام است.

� اگر قدری از توشۀ راه مسافر به صورت نهانی گرفته شود، مسافر به سالمت 
به زودی واپس آید.

� اگر هنگام شانه كردن موی، شانه در موی سر زن مسافردار بند شود، بندیشه 
در كار مسافر او رخ دهد.

� اگر یك تار موی ش��خصی از موهای دیگر سرش جدا شود، آن شخص به 
مسافرت رود.

� از عق��ب مس��افر خانه را ج��اروب نمی كنند، چون آن مس��افر باز نخواهد 
برگشت.

� از عقب مسافر ظرفی را از آب پر كرده، پاش می دهند و بدین وسیله جای 
او را سبز می خواهند كه مسافر به سالمت باز خواهد برگشت.

� بعد از مسافرت رفتن شخص، خانه را تا 24 ساعت جاروب نمی كنند، چون 
برای مسافر مشكالتی بار خواهد آمد.

� در ماه صفر مخصوصاً قبل از سیزده آن، به مسافرت نمی پردازند، زیرا سیزده 
نحس پیش ِ روی است.

� كسی كه به عزم مسافرت از منزل می برآید، صدا زدن از عقب او شگون بد 
دارد.

� هر گاه گربه خود را تكان دهد، اعضایش را كش بدهد، می گویند: »به خانۀ 
صاحب گربه مسافری می آید«.

در باب های گوناگون
� از روی خاكس��تر نمی گذرد، زیرا خاكس��تر محل بود و باش اجنه است و به 

انسان ضرر خواهد رساند.
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� اگر انگش��ت پای زنی دراز دراز باش��د، آن زن باالی شوهرش زور خواهد 
بود.

� اگر كس��ی از زیر كمان رس��تم بگذرد، آن كس تغییر جنسیت كند: اگر زن 
باشد، مرد شود و اگر مرد باشد، زن شود.

� اگر كس��ی نام كژدم را به زبان آورد، آن زمان كژدم پیدا ش��ود، از این خاطر 
آن را »نمی گویم« گویند.

� اگر كس��ی موقع صرف طعام به منزلی برس��د، گویند: »خوشویت دوستت 
دارد«.

� اگر كسی هنگام شب ساجیق بجود، گویند: »گوشت مرده را می جود«.
� اگر به كف پای ش��خصی هنگام غسل، صابون زده شود، آن شخص از پل 

صراط افتد.
� اگر آب یا نان در گلوی شخصی بند شود، گویند: »در همین لحظه در جای 

دیگر كسی از دوستان او را یاد كند«.
� اگر پنجۀ دست زنی سیخ بزند، برایش چیزی را به دوختن می آورند.

� اگر سینۀ مرد زیاد پشم داشته باشد، می گویند: »مهر علی است«.
� اگر تابوت سبك باشد، گویند: »مرده ثواب كار بوده«.

� اگ��ر خمیر مایه را بدون گرفت��ن آرد در عوض آن به دیگران بدهند، پس از 
این خمیر آن فامیل همیشه فطیر بماند.

� اگر هنگام دوختن چیزی به تار سوزن گرهی افتد، می گویند: »خیاط جدید 
خواهد آمد«.

� بعضی اش��خاص اگر بخواهند برای كس��ی لباس بدوزند، به چشم پیشك 
نظر می كنند. هرگاه مردمك چشم پیشك مدور بود، می گویند: »الحمدهلل به 
خوشی كهنه می كند«. و اگر مردمك چشم پیشك به شكل الف بود، افسوس 
خورده آن را نمی دوزند؛ زیرا عقیده ای است كه آن لباس را شخص مذكور 

به غم كهنه می كند.
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� وقتی چراغ روش��ن شود، بی اختیار بدان سالم و تعظیم می كنند و به پیغمبر 
صلوات می فرستند.

� دور تكمۀ پس��تان زن هر چقدر غده داش��ته باشد، او همان قدر فرزند تولد 
می كند.

� كسی كه با خود تعویض تیر بند داشته باشد، تیر دشمن بر او اثر نمی كند.
� كس��ی را كه هنگام ریزه كردن پیاز اش��ك چش��مش بریزد، گویند: »حسود 

است«.
� م��اه صفر به قدری نحس اس��ت كه از صدو بیس��ت و چهار ه��زار پیغمبر، 

صدو بیست هزارشان در همین ماه مرده اند.
� ماه صفر نحس است به خصوص سیزده آنكه از نحس ترین روزها به شمار 

می آید.
� پیشانی بلند عالمت دولت است.

� سر بزرگ نشان عقل و كیاست است.
� قد كوتاه نشان زیركی و دانایی و زرنگی است.

� هر گاه كسی ترازو را به شانه گیرد كه پله های آن به دو طرف شانه آویزان 
شود، قیمتی )گرانی( شود.

� هر كس هنگام صرف غذا لقمه ای در گلویش گیر كند، یكی از دوس��تان و 
نزدیكان وی در آن لحظه گرسنه است.

� هر كه دارد خال دست، آن نشان مشهد است.
� هر كه دارد خال پا، آن نشان كربالست.

� هر كه دارد خال سینه، آن نشان وصل كینه.
� هر كه دارد خال رو، آن نشان آبروست.

احکام عمومی
� اگر بخت دختر بس��ته ش��ده باش��د و او این كارها را انجام بدهد، بختش 
گش��وده ش��ود: یكم، چار دیوار مس��جد را قوالج كند؛ دوم، از باالی ناوۀ 
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آسیاب سه روز این سوی و آن سو خیز بزند.
� اگر كسی »بسم اهلل« بگوید، جن و غول و شیطان از نزد او فرار كند.

� اگر كس��ی روز ش��نبه ناخن بگیرد، قرضش داده ش��ود؛ روز دوشنبه گیرد، 
پولدار شود؛ روز جمعه صواب دارد؛ روز پنجشنبه ارث اوالد می رسد؛ هر 
گاه شب ناخن بگیرند، عروسی و مرگ به هم محدود شود. شاعر فرموده:

متراش سر و مگیر ناخن
یكشنبه و دوشنبه و سه شنبه

� اگر كسی هفت قدم از دنبال تابوت برود، صواب گیرد.
� اگر پایتان را خواب ببرد، آن را چند بار به زمین بزنید و دو سه بار بگویید: 

»پایم فرق مرد دوزنه«. آنگاه پایتان به زودی بیدار خواهد شد.
� اگر خرچنگ پای شما را محكم بگیرد، كوشش بكنید كه یك خر سیاه هنگ 

بزند، در آن صورت خرچنگ پایتان را رها خواهد كرد.
� اگر خانمی نوزاد را شیر كم باشد، هرگاه چند روز چهارشنبه در چشمه ای 

خود را بشوید، شیر او دوباره زیاد شود.
� اگر خانمی نوزاد را شیر كم باشد، باید چار طرف حویلی را بگردد و چیزی 
را جس��تجو بكند. وقتی كسی از او پرسان كند كه: »چی می پالی؟« بگوید: 

»یافتم«، شیرش دوباره زیاد شود.
� اگر خاشه )خس( به داخل چشمتان برود، چشم را مالش بدهید و بگویید: 
»چشمم خاشه، بیارم خاشه، خاشه، از چشمم بیاشه« آن وقت خاشه بیرون 

خواهد شد.
� به گدا باید سالم كرد، چون ممكن است او خواجۀ خضر باشد.

� به روز شنبه ناخن نگیرید كه نحسی دارد. شاعر در این باره می فرماید:
به روز شنبه گر ناخن بگیری
به چنگال غم و اندوه اسیری

� به روز یكشنبه لباس خود را تبدیل نكنید. شاعر در این نیز گفته است:
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به یكشنبه نپوشی جامه زنهار
كه بینی رنج بیماری دگر بار

� به روز دوش��نبه خندیدن، مستی و ش��ور و شعف، عاقبتی شوم دارد. شاعر 
می گوید:

به دوشنبه بخند ای دوست دانا
كه زایل می كند شادابی ات را

� به روز سه شنبه به سفر نروید كه خطر دارد. شاعر توصیه می كند:
به سه شنبه حذر كن از سفرها

كه تا گردی تو محفوظ از خطرها
� به روز چهارش��نبه ب��ه عیادت مریض نروید. ش��اعر این طور ُدرافش��انی 

می كند:
به چارشنبه مرو پرسان بیمار

كه درمانش شود بسیار دشوار
� به روز پنجش��نبه از خوردنی های زیاد بپرهیزید و ش��اعر در این خصوص 

گفته است:
به پنجشنبه اگر فاقه نشینی

ضرر از درد و بیماری نبینی
� به روز جمعه كاال نپوش��ید؛ خانه تكانی نكنید و پرسان مریض نروید. شاعر 

فرموده است:
به روز جمعه گر كاال بپوشید
و گر شوقت كنید خانه تكانی

در این روز گر پی رنجور گردی
همی ز عیش و عشرت دور گردی

� باید پیوس��ته ش��كر نعمت خود را ب��ه جای آورد و به كاره��ای خدا ایراد 
نگرفت تا نعمتش زیادتر شود.
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شكر نعمت نعمتت افزون كند
كفر نعمت از كفت بیرون كند.

� بریدن نان با كارد گناه است.
� وقتی كه طفل از بس��تر برخاسته بیرون رفت، یك دانه پیاز را به نوك كارد 

زده، باالی بستر او بگذارید تا طفل از گزند اجنه در كنار باشد.
� در اول م��اه صف��ر اعضای خانواده باید احتیاط كام��ل خرج بدهند تا كدام 

ظرفشان نشكند، چون تا آخر سال مرتباً ظرف هایشان خواهد شكست.
� در منزل، سر شانه كن و در منزل دشمن ناخن بگیر.

� در موق��ع عقد ن��كاح، دخترها از اتاق عقد باید خارج ش��وند، در غیر آن، 
بختشان بسته خواهد شد.

� در روز ش��نبه نباید سر شسته و ناخن دس��ت و پای گرفته شود؛ زیرا مقالی 
است كه می گویند: »شنبه ز خود كم مكن، یكشنبه ز مال«.

� در سه روز ماه صفر باید كاال و سر شسته نشود، در غیر آن جگرخونی بار 
آورد.

� در شب نباید جاروب كرد، چون آمد و نیامد دارد.
� دندان افتاده را باید كفن و دفن كرده، در سوراخ دیوار گذاشت.

� دوختن لباس پاره شده در بدن شخص شگون بد دارد. اگر دوخته شود، باید 
به دهن آن شخص خسی گذاشت.

� زن تا بچه دار نشود، نباید با شوهرش از خانه بیرون برود.
� كسی نباید تنها بخورد، تنها بخوابد و تنها سفر بكند كه بد است.

� كس��ی كه ناخن دس��ت و پایش را می گیرد، باید آن را در جایی كه مرطوب 
نباشد، پنهان كند؛ در غیر آن مقالی است كه می گوید: »تا ناخن به نم است، 

دل به غم است«.
� لباس شخص زنده بعد از شستن باید به روی چپه به ریسمان آویزان و اگر 

به روی راسته آفتاب داده شود، آن شخص خواهد مرد.
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� لباس ش��خص مرده بعد شستن باید به روی راس��ته آفتاب داده شود؛ زیرا 
آن از لباس آدمان زنده فرق كند، در عكس حال، در آن خانواده مرده ادامه 

پیدا خواهد كرد.
� ماه سه شنبه را نبینید كه تا آخر ماه غمگین و ملول خواهید بود.

� موهایتان را كه هنگام قیچی زدن و یا به وسیلۀ شانه فرو می ریزد، جمع كرده 
در س��وراخ دیوار بگذارید؛ زیرا توس��ط این موی ه��ا موقع آمدن دجال از 

مصیبت در امان خواهد ماند.
� نذر، خیرات و رفتن به مزار اولیا و دوس��تان تنها به روز چهارش��نبه شگون 

نیك دارد.
� ناخن های بریده را به هر سو نیندازید كه اندوهگین خواهید شد.

� آب خوردنی را اول باید به شخص كوچك داد، در عكس حال، از سرچشمه 
خشك خواهد شد.

� پوست خربزه را نباید سوزاند، چون روی آن »یا علی« نوشته شده است.

� روز اول ماه نباید دوا خورد و نه نزد حكیم رفت و نه به عیادت مریض.
� روز شنبه رخت سفر مبندید كه سنگین است.

� روز شنبه به سر شستن اختیار نكنید كه اندوهگین خواهید شد.
� روز یكشنبه حمام نروید كه گناه دارد.

� روزهای سه شنبه و چهارشنبه نباید خانه را جاروب كرد.
� روز سه شنبه به رشتن پشم و پنبه مپردازید كه عاقبتش بد است.

� روی كس��ی نباید خمیازه كش��ید؛ زیرا این امر ب��رای آن كس بدبختی بار 
آورد.

� تا دمی كه میهمان در خانه است، نباید خانه را جاروب كرد.
� شب یكشنبه نباید به خانۀ كسی میهمان شد.

� ش��ب یلدا طویل ترین، سرد ترین و سیاه ترین شب زمستان است كه شگون 
نیك دارد.
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� ش��ب هنگام راس��ت ایس��تاده آب نخورید ك��ه مرده هایتان در گ��ور ناآرام 
می شوند.

� هنگام شب به آینه نگاه نكنید كه چهرۀ منحوس را خواهید دید.
� ه��رگاه ماه نو را ببینید، فوراً چش��متان را ببندید و بعد در رخ یك انس��ان 
خوش خوی و خوش قیافه بگش��ایید تا آن ماه را با خوش��ی بگذرانید. اگر 

انسانی با این صفت پیدا نشد، چشم خود را به آب روان باز كنید.
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3. دربارۀ ش��گون ها نگا: روان فرهادی، دربارۀ ش��گون ها باید تحقیق کرد، فرهنگ مردم، 
شمارۀ 1، سال 1351، ص 4-5/ گولوس فردیناند، کلیات هزاره، دربارۀ شگون ها، فرهنگ 
مردم، شمارۀ  1، سال 1351، ص 86-101/ خدیجه حسن، زایمان و شگون ها برای نوزاد، 
فولکلور، ش��مارۀ 6، سال 1353، ص 75-76/ محمدحس��ین یمین، شگون و توتک های 
پروان، فولکلور، ش��مارۀ 11، س��ال 1355، ص 33-35/ از او، شگون و توتک های پروان، 
فولکلور، ش��مارۀ 1، س��ال 1355، ص 75-79/ از او، شگون و توتک های پروان، فولکلور، 
ش��مارۀ 4، س��ال 1388، ص 55-57/ خلیل اهلل عنایت، فرهنگ مردم، ش��مارۀ 2، س��ال 
1360، ص 43-48/ محمدعمر قریش��ی، باورهای عامیانه، فرهنگ مردم، شمارۀ 4، سال 
1386، ص 108-110/ حیات اهلل س��بحانی، ده فال، فرهنگ، شمارۀ 4، سال 1384، ص 
98-107/ داداجان عابدوف، دور خورش��ید اگر خرمن کند، چه هوایی می ش��ود، صدای 

مردم، 1994/7/9.



خالصه

از گفته های پیشین خالصه این است كه:
یكم، از تحقیق و بررسی مواد شامل این كتاب پیداست كه مردم دری زبان 
افغانستان فرهنگ عامیانۀ غنی ای دارند. آنها این پدیدۀ معنوی را كه فراگیری 
رس��م و آیین ها، عقیده ها و پیش��ینه های صاحبانش است، در دوام سده های 
دور و دراز از س��ینه ها به س��ینه ها و از نس��لی به نس��لی انتقال داده، به مثابۀ 
یك ثروت پرارزش��ی در ذهن خود و در شكل های گوناگون حفظ كرده اند. 
می توان گفت كه دری زبانان افغانس��تان فرهنگ عامیانۀ خود را كه هر جنبۀ 
آن میراث گران بها و سازنده ای برای نسل های امروز و فردای این خاك و بوم 

است، به گنجینۀ معنویات عموم بشری به ارمغان گذاشته اند.
دوم، رسم و آیین ها و اثرهایی كه در این كتاب مورد تحقیق و ارزیابی 
قرار گرفته اند، بیانگر طرز زندگانی، عرف و عادت، عقیده و پنداش��ت ها و 
پیشه و مشغولیت های زحمتكشان كشور افغانستان است. آنها به عالقه مندان 
خود دربارۀ جش��ن نوروز و میله و مراس��م نوروزی، ماه مبارك رمضان و 
عید فطر، طوی عروسی و سایر محافل و معركه های زنانه و مردانۀ مردمی 
نقل می كنند؛ با مطالب و محتوای پرمایۀ خود به دل آنها شادی ها می بخشد 
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و آنها را به آیندۀ نیك دل بسته می سازد.
س��وم، جزئیات فرهنگ عامیانۀ مردم افغانس��تان كه در موضوعات مختلف 
ایجاد شده اند، در راه آدم و آدم گری، انسان دوستی، وطن پرستی، سخاوت مندی، 
انصاف و عدالت و دلیری و شجاعت مندی، تربیت كردن آدمان خصوصًا جوانان 
و نورس��ان نقش مهمی بازی می كند. در بس��یاری از این جزئیات خصلت های 

نا شایستۀ انسانی نیز محكوم و مذمت كرده می شوند.
چهارم، تحلیل س��نت های فرهنگ��ی مردم افغانس��تان ثابت می كند كه 
هی��چ كدام از عامل های قدرت مند درون��ی و بیرونی و ماجراهای دردناك 
تجاوزكاران نتوانس��ته اس��ت این گونه آفریده های باش��ندگان افغانستان را 
� رس��م و آیین های پسندیده، عنعنات و خالقیت های فكری آنها را � نابود 

كند و یا از لوح حافظه و خاطرۀشان بزداید.
مردم افغانستان در مقابل همه گونه تجاوز كاری ها و كشتارها توانسته اند 
در پرتو كار و تالش های خس��تگی ناپذیر از فرهن��گ خود دفاع كرده، در 

رشد و كمال آن متحدانه و مجدانه سهم گیرند.
پنجم، مواد مورد نظر، آیینۀ تمام نمای زندگی مردم افغانس��تان اس��ت؛ 
از این رو، مورد مذكور در مورد ش��ناخت و درك طرز زندگانی، رس��م و 
آیین ها، عقیده، اعتقادات، خواس��ت ها و آرزو و امیدهای صاحبان خود از 
دلیل های س��ودمندی بوده می تواند و بی ش��ك س��زاوار پذیرش و آموزش 

همه جانبۀ عمیق ملی است.
ششم، بسیاری از رسم و آیین ها، عقیده ها و اعتقادات باشندگان افغانستان 
به همین گونه پدیده های معنوی مردم ما یك رنگ و یك نواخت اند. بنابراین 
تحقیقات مقایس��ه ای این آفریده های س��نتی مردم افغانستان و تاجیكستان 
برای آشكار س��اختن تأثیر متقابل و جهت مش��ترك آنه��ا از اهمیت خالی 

نخواهد بود.






