آداب ،آیینها و باورهای
مردمافغانستان

داداجان عابدوف

برگردان :دکتر بهرام امیر احمدیان

 آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان
 داداجان عابدوف
 برگردان :دکتر بهرام امیر احمدیان

 ویراستار :غالمرضا ابراهیمی  صفحهآرا :محمدکاظم کاظمی
 طرح جلد :یاسمن گرافیک
 چاپ اول ،کابل ،قوس   1393شمارگان 1000 :نسخه
قیمت 150 :افغانی یا معادل آن
نشانی :افغانستان ،کابل ،کارتة پروان ،قلعة  9برجه
وبسایتwww.aiss.af :

فهرست
اشاره 9. ....................................................................................................................................................
پیشگفتار11.........................................................................................................................................

یادداشت مترجم17............................................................................................................................
معرفی مؤلف كتاب 21.......................................................................................................................
مقدمه 25.................................................................................................................................................

باب یکم ،تجلیل از نوروز عالم افروز35.....................................................................................

باب دوم ،میلههای نوروزی65.......................................................................................................

میله یا مراسم جهندهباال65. ...................................................................................................
میلۀ شاطرها 73. ..........................................................................................................................
میلۀ قولبهکشی 78. ....................................................................................................................
میلۀ َس َم َنک 86. ...........................................................................................................................
میلۀ باغ لطیف 101. ...................................................................................................................
میلۀ سخی 103. ...........................................................................................................................
میلۀ داربازی104. ........................................................................................................................
میلۀ جبه 106. ..............................................................................................................................
ندوی107. .........................................................................................................................
میلۀ َم َ

میلۀ شهید 108. ...........................................................................................................................
میله نهالشانی 108. ...................................................................................................................
میلۀ تخت صفر 108. ..................................................................................................................
میلۀ چارشنبهسوری 111. ........................................................................................................
میلۀ چارشنبۀ اول سال112. ..................................................................................................
میلههای امام ششنور (شش تن) و پل ماالن 113. .....................................................

باب س ُّیم ،استقبال از ماه شریف رمضان و عید فطر 117.................................................

عید فطر 124. ................................................................................................................................
میلۀ رمضانی 128. .......................................................................................................................

باب چهارم ،طوی (عروسی) 155..................................................................................................
باب پنجم ،عقیدهها و رسم و آیینهای گوناگون دربارۀ عروس و نوزاد 173...........

نامگذاری نوزاد 174. ...................................................................................................................
مراسم شب شش 177. ..............................................................................................................
چلهگریز 178. ................................................................................................................................
چراغ برای نوزاد 178. .................................................................................................................
تنور و دست عروس 179. .........................................................................................................
بخشش به تازهعروس179. ...................................................................................................... 
دعوت داماد و عروس به مهمانی179. ................................................................................
آوردن حق عروس از خانۀ پدر 180. ....................................................................................
هدیه به عروس نو از طرف پدرش 180. .............................................................................
رعایت عادت «پایوازی» 180. ..............................................................................................
نشانی به پای و پیشانی تازهعروس 180. ...........................................................................
از شیر مادر بازداشتن کودک180. .......................................................................................
اذانگفتن به گوش نوزاد181. ................................................................................................
نذر بیبی مشکلگشا 181. .......................................................................................................
اسپند 187. .....................................................................................................................................
چاشتینمودن 191. .....................................................................................................................

الس191. .........................................................................................................................................
پلته چراغ 192. .............................................................................................................................
شب یلدا192. ................................................................................................................................
عقیدۀ مردم دربارۀ روحهای بد193. ...................................................................................
پنداشتهای مردم دربارۀ باران 194. ...................................................................................
هواشناسی مردمی 205. ............................................................................................................

باب ششم ،بازی ها 209.....................................................................................................................

برفی209. ........................................................................................................................................
بزکشی215. ...................................................................................................................................
فال کوزه 221. ...............................................................................................................................
آتشبازی 223. ..............................................................................................................................

باب هفتم ،شگونها 225..................................................................................................................

خالصه 253.............................................................................................................................................

اشاره
کتاب حاضر به تهیۀ یک سلسله از جزئیات فرهنگ معنوی عامیانۀ دریزبانان
افغانستان اختصاص دارد .مباحث عمدهای که در این کتاب مورد بحث و بررسی
قرار گرفتهاند ،ش��امل مباحت مربوط به تجلیل از نوروز و آیینهای نوروزی،
استقبال از ماه مبارک رمضان و عید فطر ،مراسم عروسی ،عقاید و اعتقادات مردم
دربارۀ رویدادهای گوناگون طبیعت و جمیعت ،بازیهای ملی و شگونهاست.
کتاب بر اس��اس مطالعات میدانی س��الهای  1965-1961و 1986-1981
مؤلف در ش��هر جاللآباد والیت ننگرهار و شهر کابل و مصاحبه با مردم آگاه
و خبره از طبقههای گوناگون کش��ور افغانستان گردآوردی و تألیف شده است.
کت��اب با زبان ادبی تاجیكی نگارش یافته و برای طیف وس��یعی از خوانندگان،
مردمشناس��ان ،مورخ��ان ،ادبیاتشناس��ان ،کارمن��دان حوزۀ فرهن��گ و هنر،
فولکلورشناسان و دیگر اقشار فرهنگدوست و ادبپرور توصیه میشود.

پیشگفتار
«آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان»،
تصویری از دادوستد فرهنگی

ادبی��ات عامیانه (فولکلور) ،بازنمایی غنای فرهنگی ملتهاس��ت؛ و داش��تههای
معنوی ،فرهنگ توده ،هویت ملی ،آداب و رس��وم ،طرز زندگی و کنش و منش
مردم را در یک جمع بازتاب میدهد .در حقیقت ادبیات عامیانه ،میراث معنوی
گذش��تگان و نمایانگر زوایای زندگی مردمان یک عصر اس��ت و به چگونگی
نوع فکر و برخورد آنان در مواجهه با نظام طبیعت و دش��واریها ،رویکردها،
رفتارها و زندگی اجتماعی آنان میپردازد.
ادبیات ش��فاهی و فرهنگ مردم ،دو بخش از ادبیات عامیانهاند که دانایی و
خرد جمعی یک ملت را در تقابل با خیر و شر بازتاب میدهد و نشانگر خرد
و درایت و طرز فکر مردمان یک عصر اس��ت .به زبان دیگر ،ادبیات عامیانه،
مجموعهای از اس��طورهها ،باورها ،برخوردها و تفسیرهاییاند که در یک متن
تاریخی شکل گرفته و شناسۀ یک ملت و یک کشور به شمار میروند.
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مجاورت جغرافیایی و مجاورت فرهنگی و س��ایر قرابتهای زبانی و دینی
میان کشورهای افغانستان ،تاجیکستان ،ایران ،ازبکستان و ترکمنستان سبب شده
است که ادبیات عامیانۀ این کشورها به طرز شگفتیآوری شبیه هم باشند.
کت��اب «آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانس��تان» که به قلم نویس��نده و
پژوهش��گر توانمند تاجیکستان ،داکتر علوم ،پروفیسور داداجان عابدوف نوشته
ش��ده اس��ت ،آیینهای در برابر این مشابهتهاست .این کتاب از چند جهت قابل
تأمل و دقت است:
نخس��ت ،نش��انهای از عالقه ،محبت و اش��تیاق مردم تاجیکستان به زندگی
باش��ندگان افغانستان اس��ت .دوم ،توانمندی مؤلف را در جمعآوری فاکتها در
می��دان تحقیق و نحوۀ پردازش آنها نش��ان میدهد .س��وم ،در ماندگاری آداب،
رسوم و باورها ،ثبت تاریخی و غنای فرهنگی مردم افغانستان را یاری میرساند.
و چهارم ،نزدیکی رسمورواجها میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان را واضح
میس��ازد .با اینکه کت��اب «آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانس��تان» با روش
ادبیات تطبیقی نگارش نیافته اس��ت ،اما با همین اش��ارههای گذرای نویس��نده،
خواننده به مش��ابهتها و همس��انیهای فرهنگیی پی میبرد که در یک حوزۀ
تمدنی بزرگ از بلخ تا نیشابور و شیراز و از سمرقند تا هرات و کابل و خجند،
در درازنای س��دهها به وجود آمدهاند و به بالندگی رسیده و به عنوان بخشی از
فرهنگ ،نسل به نسل نگهداری شدهاند.
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��انههای افغانس��تان آشنایی گس��تردهای دارد و با بهرهگیری از منابع
معتبر تحقیقی نویس��ندگان افغان در مورد ادبیات عامیانه ،و نیز تحقیق میدانی،
اث��ر قابل اعتنا و شایس��تهای ارائه كرده اس��ت .همچنان در ای��ن کتاب ،با لهجۀ
ش��یرین تاجیکی از شماری واژههای کهن فارسی که امروز در افغانستان مهجور
شدهاند و یا هم به معناهای دیگری به کار میروند ،استفاده شده است .واژههایی
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چون «پزندگان ،کافتوکاو ،محنتی و گردکان» امروز در افغانس��تان اس��تفاده
نمیشوند.
داکت��ر عابدوف با پرداختن به جش��ن نوروز ،ماه رمضان ،طوی (عروس��ی)،
بازیها ،شگونها و تمام آیینها و مراسم مرتبط به این موضوعات ،بخش بزرگ
فرهنگ ش��فاهی و رفتاری فارسیزبانان افغانستان را تشریح کرده و توضیح داده
اس��ت .او با دقت بینظیری در مورد مراسم و جشنهایی چون جهندهباال ،جشن
گل س��رخ ،جشن دهقان ،میلۀ سمنک ،میلۀ س��خی ،میلۀ شهید ،میلۀ نهالشانی،
میلۀ تختصفر ،میلۀ چارشنبهسوری ،میلۀ چارشنبۀ اول سال ،میلۀ امام ششنور
و پل ماالن ،خواستگاری ،ش��ب حنا ،تختجمعی ،شالاندازی ،نامگذاری ،شب
ش��ش ،نذر بیبی ،مشکلگشا و ...و همچنان عادات و باورها و نشانهشناسیهای
عقیدتی و گاه خرافی که در بین مردم مروج است ،معلومات ارائه کرده است.
یک��ی دیگ��ر از ویژگیه��ای این کت��اب ،پرداختن به جش��نها و مراس��م
فراموشش��ده اس��ت .نویسنده در این کتاب از جش��نهایی که امروز از آنها نام
و نش��انی نمانده است و یا به ندرت در بخشهایی از افغانستان برگزار میشود،
به تفصیل یاد کرده و در ارائۀ نامها و جایها و جزئیات میلهها و جش��نها از
دقت بیش��تری کار گرفته است .جشن ش��اطران ،میلۀ باغ لطیف ،میلۀ داربازی،
میلۀ جبه ،میلۀ َمندوی ،میلۀ رمضانی ،چاش��تینمودن ،الس��گری و کارنامههای
چاپاندازان افغانس��تان در این کتاب با تبحر به تصویر کش��یده ش��دهاند .کتاب
«آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانس��تان» گرانسنگ دیگری است بر بلندای
کاخ بلند تمدن مشترک مردم منطقۀ ما.
از میان نویس��ندگان و پژوهشگران افغان ،کسانی چون عبدالقیوم قویم ،پویا
فاریابی ،شاه علیاکبر شهرستانی ،اسداهلل شعور ،عنایتاهلل شهرانی ،فیضاهلل ایماق،
لطیف پدرام ،نصرالدین سلجوقی ،یاسین فرخاری ،داکتر عبداالحمد جاوید ،رازق
رویین ،محمداعظم سیس��تانی ،محمدحس��ین یمین ،پاییز حنیفی ،نیالب رحیمی،
ش��مسالدین ظریف صدیقی ،داکتر سیدعسکر موسوی ،داکتر حفیظاهلل شریعتی
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(س��حر) ،جواد خاوری و عدهای دیگر در راستای ادبیات عامیانه تحقیق كرده و
کارهای قابلقبولی ارائه کردهاند.
ناگفت��ه نباید گذاش��ت که ش��مار دیگری از نویس��ندگان و پژوهش��گران
تاجیکس��تان نیز در زمینۀ ادبیات عامیانۀ افغانس��تان کارهای قابلاعتنایی ارائه
كردهاند .ط��ور مثال کتاب تحقیقی «نمونههای فولکلور دریزبانان افغانس��تان»
نوش��تۀ پروفیس��ور داکتر روشن رحمان ،استاد دانش��گاه دولتی تاجیکستان ،که
در س��ه جلد در س��ال  1985در کابل نش��ر ش��دهاند ،یکی از نمونههای خوب
اس��ت .جلد اول آن به نام «افس��انههای دری» نزدیک به  40افس��انه را احتوا
میکند .جلد دوم ،دوبیتیها و رباعیات را ثبت کرده اس��ت و جلد س��وم ،شامل
 2400ضربالمثل اس��ت .داکتر روش��ن رحمان همچنان اثر دیگری دارد به به
نام «افس��انههای دری» که ش��امل  90افسانه است و در  622صفحه در ایران به
نش��ر رسیده اس��ت .و یا هم «س��نگین نارمتف» که کتاب «فولکلور دریزبانان
افغانستان» را در سال  1974به نشر رسانده است.
داکت��ر داداج��ان عابدوف کاره��ای گس��تردهای در زمینۀ ادبی��ات عامیانۀ
فارسیزبانان در ازبکستان و ترکمنستان نیز دارد .مقالههایی هم از او در راستای
ارائۀ «نمونههایی از فولکلور تاجیکان افغان» و «فولکلور بخارا» قبل بر این در
افغانستان به نشر رسیدهاند .او همچنان کتاب لندیهای پشتو را که توسط رحیم
الهام منظوم شده است ،به خط سریلیک برگردان کرده است.
دادوس��تد پوی��ای فرهنگ��ی در کش��ورهای منطق��ه ،یک��ی از مؤلفهه��ای
همکاریه��ای منطق��های و همگرایی می��ان مردمان این ح��وزۀ جغرافیایی که
میراثدار یک تمدن بزرگ باستانیاند ،است .افغانستان همکاریهای اقتصادی،
سیاس��ی و فرهنگی میان کشورهای منطقه را یک اصل مهم در برقراری ثبات،
امنیت ،صلح ،پیشرفت و توسعۀ پایدار تمام کشورهای منطقه میداند و یکی از
پالیسیهای سیاست خارجی آن بر همین پایه استوار است .از آنجایی که کشف
و شناسایی پیشزمینهها و ش��ناخت ریشهها و آبشخورهای مشترک تاریخی و
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فرهنگی ،زمینههای همکاریهای امنیتی و اقتصادی را آسان میسازد ،دیپلماسی
همکاریه��ای فرهنگی یکی از ابزارهای اصل��ی تضمین منافع ملتها در خارج
از مرزهای سیاس��ی آنهاست .به زبان دیگر ،سیاست فعال فرهنگی روشمند در
منطقه ،پیشزمینۀ خوبی برای همکاریهای امنیتی و اقتصادی است .این در حالی
اس��ت که امنیت و ثبات در هر یک از کش��ورهای قلب آس��یا ،متضمن ثبات و
امنیت در آن دیگری است.
تجرب��ۀ منطقهگرایی در کش��ورهای اروپای ش��مالی زیرمجموعۀ نوردیک
( ،)Nordicیکی از تجربههای موفق در س��اختهای منطقهگرایی جدید است.
در مجموعۀ نوردیک از تمام کشورهای عضو ،چه در رابطه با بحران اقتصادی
و رکود بانکها در آیس��لند و چه در تورم و مش��کالت ناشی از اشتغال و چه
در مهمترین وجه آن یعنی در راستای منافع عمومی این کشورها در سازمانهای
بینالمللی و پیمانهای مهم امنیتی و اقتصادی به شدت حمایت میشود .به همین
دلیل اس��ت که با ایجاد چارچوبی که متضمن منافع کشورهای همسایه در یک
حوزۀ جغرافیایی است ،میتوان به اهداف گستردهتر انسانی ،سیاسی ،اقتصادی و
صلح پایدار نایل شد.
افغانس��تان با اس��تقاده از تجارب کش��ورهای دیگر در عرصۀ همکاریهای
منطق��های و الگوب��رداری از مدله��ای موفق و تجارب بومی میکوش��د که در
تعامالت جدید همکاریهای منطقوی با کنش��گری و پویایی در راستای استقرار
صلح پایدار ،حفظ محیط زیس��ت ،بهس��ازی اقتصادی و دا دوستد بیشتر فرهنگی
فعال باشد .چنانچه پروسۀ استانبول ـ قلب آسیا نمونۀ خوبی از ابتکار افغانستان
در ساحت همکاریهای منطقهای است.
کنشه��ای فرهنگی ـ تاریخی در دینامیزم همکاریهای منطقهای به منظور
فرهنگسازی و اعتمادسازی و برجستهسازی همسانیها و همگونیهای فرهنگی
در منطقه ،یکی از ابزارهای دیپلماتیک و کارا اس��ت .تأکید روی مش��ترکات
زبانی ،فرهنگی و دینی و همچنان نش��ر و پخش آفریدههای نویسندگان ،شاعران
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و فرهنگیان و معرفی کلیات فرهنگی کش��ورها در منطقه کار بخردانهای است
که «انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان» بدان دست یازیده است.
با اینکه فارس��یزبانان تاجیکس��تان با تغیر رسمالخط فارسی به سریلیک و
ادغام تعداد زیاد واژههای زبان روسی در نوشتار و گویش ،اندکی از فارسیزبانان
کش��ورهای افغانس��تان و ایران فاصله گرفتهاند؛ اما در سالیان پسین کوششهای
گس��تردهای صورت گرفته است تا با آموزش دوبارۀ رسمالخط فارسی و رجوع
به ادبیات کالسیک که آبشخور زبان امروز فارسی در منطقه است ،این فاصله
کوتاهتر شود .بدون شک ،انتشار کتابهایی از این دست ،در نزدیکی ،تساهل و
حفظ ارزشهای مشترک ،خیلی مفید و مثمر واقع میشود.
نش��ر این کت��اب ارزش��مند را به داکت��ر داداج��ان عابدوف ،داکت��ر بهرام
امیراحمدیان ،انس��تیتوت مطالعات اس��تراتیژیک افغانس��تان و مخاطبان ستوده
تبریک میگویم.
منیژه باختری

سفیر و نمایندۀ فوقالعادۀ جمهوری اسالمی
افغانستان در اسلو

یازدهم قوس سال  1393هجری خورشیدی

یادداشت مترجم
در بهار س��ال  1392فرصتی دس��ت داد تا برای انجام مطالعاتی در تاجیكس��تان
اقامت داش��ته باش��م .در دورهای كه در شهر زیبای دوش��نبه به مطالعات علمی
اش��تغال داش��تم ،در زمان فراغت ،مطالعاتی فرهنگی انج��ام میدادم .در یكی از
روزهای��ی كه برای دیدار از دوس��ت مردمش��ناس خود به ن��ام روزی احمد به
«انس��تیتوت زبان ،ادبیات ،شرقشناسی و میراث خطی» به نام رودکی ،وابسته به
آکادمی علمهای جمهوری تاجیکس��تان رفته بودم ،عالوه بر اینكه این دوس��ت
دانش��مندم چندین كتاب منتشرش��دۀ خود را به من هدیه داد ،از كتابفروش��ی
انس��تیتوت نیز چندین جلد كتاب خری��داری كردم كه یكی از آنها همین كتاب
بود كه نظرم را جلب كرد .مطالعۀ آن را در دورۀ اقامت در تاجیكس��تان آغاز
كردم .محتوای كتاب بس��یار زیبا بود ،بهویژه آنكه از چند جهت آن را درخور
انتشار یافتم .با خود اندیشیدم كه ما ایرانیها نمیتوانیم از آثار مكتوب برادران
همزب��ان تاجیك خود بهره ببریم؛ زیرا آنها با الفبایی دیگر (الفبای س��یریلیك
برگرفته از الفبای روس��ی كه از سوی شورویها و سپس روسها بدانها تحمیل
و الفبای نیاكان را فراموش كردند) مینویسند كه ما به آن آشنایی نداریم؛ و آنها
نیز در برابر ،یارای خواندن كتابهای فارسیزبان را به سبب ناآشنایی با الفبای
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ما ندارند .دیگر اینكه در افغانس��تان نیز براداران افغان همانند ایرانیها ارتباط
ادبی و علمی از روی آثار مكتوب با الفبای تاجیكی ندارند.
خواندن این كتاب تأثیری ش��گرف بر من داش��ت .زیرا دریافتم كه آداب و
رس��وم نیاكان ما در این حوزهها به چه میزان ژرف ،انسانی ،خدایی و ارزشمند
اس��ت كه 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 همزبانان ما در افغانس��تان از آن بهرهمند
ش��وند كه با نش��ر این كتاب هم ما با آداب و رس��وم برداران مس��لمان خود در
افغانس��تان آشنا میش��ویم و هم بر این مهم آگاهی مییابیم كه یك مردمشناس
تاجیك ،كمر همت بس��ته و میراث معنوی گرانبهای دریزبانان افغانس��تان را
گردآوری كرده و پژوهشی سترگ انجام داده است كه از هر نظر دارای ارزش
بسیار است .اگرچه برادران پشتون ما در افغانستان نیز میتوانند از آن بهرهمند
شوند ،زیرا آبشخور تمدنی همۀ مردمانی كه با زبانهای ایرانی سخن میگویند،
از پش��تون و پامی��ری و كرد و بلوچ و فارس ،همه با ه��م برادرند و تنها برخی
ویژگیهای زبانی ما را از هم دور ساخته است .ولی ما همه همدل هستیم و در
درازنای تاریخ با هم بودهایم و با هم نیز خواهیم بود.
دریغم آمد كه این كار س��ترگ را به حال خ��ود وانهم .من از دورۀ جوانی
با متون تاجیكی آش��نایی داشتم و در سالهای دهۀ  70سدۀ بیستم میالدی گاهی
ژورنال ادبی «صدای ش��رق» را (با الفبای س��یریلیك ،چاپ دوش��نبه) در تهران
میخوان��دم .به همین جهت بود كه برگردان این كتاب را به زبان فارس��ی آغاز
كردم .بخشی از آن را در شهر دوشنبه كار كردم .از آنجا كه به ایران برگشتم،
مدتی به یونان رفتم .بخشی از آن را نیز در شهرهای آتن و تسالونیك یونان كار
كردم .به ایران كه برگش��تم ،مدتی این مثنوی تأخیر ش��د .به علت مشغلۀ زیاد،
مدتی كار متوقف ش��د .در ماه اكتبر  2013برای انجام تحقیقاتی به س��یبری در
روس��یه رفتم .در آن هوای سرد و ش��بهای طوالنی ،بهترین فرصت برای اتمام
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كار دست داد .سرانجام در شهرك دانشگاهی «آكادمگوروداك» در سییری این
مهم را به پایان رساندم.
در برگردان این كتاب س��عی كردم همان اصطالحات و واژگان اصیل دری
و تاجیكی با انش��ای تاجیكی مؤلف را همان طور حفظ كنم .میتوانستم متن را
به زبان فارسی امروزی تغییر دهم؛ دریغم آمد كه برادران ایرانی و افغان از این
خزینۀ گرانبهای لغات و اصطالحات اصیل كه برخی از آنها در حال فراموشی
اس��ت ،آگاهی نیابند .ممكن اس��ت برخی بر من خرده بگیرند كه چرا انش��ای
مت��ن را ویراس��تاری نكردم .ولی همان گونه كه گفته آم��د و خواهند دریافت،
برخی واژگان زیبا و اصیلی در این متن یافت میش��ود كه خواننده را برای یافتن
معادله��ای آن در زبانهای مح��اورۀ امروز مردم افغانس��تان و ایران به تكاپو
واخواهد داشت.
اینك این اثر ارزش��مند را به ملت بزرگ و نس��توه افغانس��تان و هموطنان
ایران��ی تقدی��م میكنم و بر این باورم كه برادران تاجی��ك ما اصل كتاب را به
زب��ان تاجیكی (با الفبای س��یریلیك) میخوانند .امیدوارم ك��ه این اثر در كنار
دیگر آثار ،در همگرایی ما س��ه كشور همسایه ،برادر و همریشه و همفرهنگ
یاریرسان باشد.
دكتر بهرام امیراحمدیان
استاد دانشگاه

بهار سال  1393خورشیدی

معرفی مؤلف كتاب
«سغد» تاجیکستان
«داداجان عابدوف» در سال  1933در شهر «کانبادام» والیت ُ
به دنیا آمد .پس از ختم دانشگاه دولتی به نام و .ای .لنین ( ،1955اکنون دانشگاه
ملی تاجیکس��تان) و دورۀ آسپیرانتوری انس��تیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی
آکادمی علمهای تاجیکستان ( ،)1961برای کار به شعبۀ فولکلور همان مؤسسۀ
علم��ی دعوت میش��ود .س��ال  1972تحت عنوان «افس��انههای هجوی معیش��ی
تاجیکی» رسالۀ نامزدی دفاع میكند .او سالهای  1965-1961و 1986-1981
در افغانستان به حیث ترجمان زبانهای روسی و دری ایفای وظیفه كرده است.
بعد از بازگش��ت به تاجیکس��تان کار را در ش��عبۀ فولکلور انس��تیتوت زبان و
ادبیات به نام رودک��ی در وظیفههای خادم کالن علمی ،خادم پیشبری علمی و
س��رخادم علمی دوام میدهد و بر اس��اس مواد فراوان گردآوردهاش به پژوهش
فولکلور تاجیکان افغانستان میپردازد.
داداج��ان عاب��دوف تقریب ًا  60س��ال از عم��ر خوی��ش را در راه گردآوری،
حفظ ،نش��ر و طبع و تحقیق و ترتیب ایجادیات شفاهی تاجیکان جمهوریهای
تاجیکس��تان و افغانس��تان صرف كرده اس��ت .با سعی و کوش��ش او رسالههای
«افس��انههای هجوی معیش��ی تاجیک��ی» (« ،)1973رمضان و س��نتهای آن در
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افغانس��تان» (« ،)1998س��رودهای موس��می تاجیکان افغانس��تان» (در سه جلد،
« ،)2001 ،2001 ،2000هف��ت داس��تان عاش��قانۀ مردم��ی» (« ،)2004تحقیق
س��رودهای موسمی تاجیکان افغانستان» (« ،)2009هفت پیر سخنسرا در نقل و
روایتها» (« ،)2010رسوم و عقاید مردم دریزبان افغانستان» (« ،)2011نظری
به لطیفههای تاجیکی» ( ،)2013نگارش بیش از  250مورد مقاله و مجموعههای
علم��ی و علمی ـ ترویجی از قبیل «س��خنی از دهانی» (با همکاری س .فتحاهللیف
(« ،)1972حکیم ممتاز» (« ،)1981پدیدهها از آفریدههای بدیعی مردم دریزبان
افغانستان» (« ،)1984چل آچا و چل بچه» (« ،)1986خوشههایی از شوخیهای
مردم» (« ،)1987نمونههایی از فولکلور تاجیکان افغانستان» (« ،)1988فولکلور
بخارا» (« ،)1993هفت عالمه» (« ،)1994بهار نو مبارک باد» (« ،)1993خروس
خوشص��دای من» (« ،)1999آوای دلها» (« ،)1999س��رودهای طوی عروس��ی
تاجی��کان افغانس��تان» (« ،)2001برگ س��بز» (روایتها دربارۀ ناصرخس��رو،
« ،)2003حکیم ممتاز در قصههای دلنواز» (روایتها دربارۀ ابنس��ینا،)2005 ،
«حکایهها دربارۀ عبدالرحمان جامی» (« ،)2007حکایهها از روزگار س��لطان
عارفان و پیر عاش��قان» (روایتها دربارۀ جاللالدین رومی« ،)2007 ،خندههای
ش��یرین» (« ،)2008گلدس��تۀ ترانهها» (« ،)2008پیران سخن در قصههای کهن»
(« ،)2009مش��تی از خروار لط��ف لطی��ف» (« ،)2010ضربالمثل و مقالههای
دریزبانان افغانستان» (« ،)2011هزلهای شیرین و شوخیهای نمکین» ()2011
و غیره به طبع رس��اندهاند .چن��دی از این کتابها در ایران و افغانس��تان چاپ
شدهاند.
د .عابدوف یک��ی از مؤلفان کلیات علمی ـ آکادمیک��ی لطیفههای تاجیکی
است که سال  2007از طرف نشریات «دانش» از سوی خوانندگان مورد استقبال
قرار گرفته است.
داداج��ان عابدوف در چندین س��مپوزیوم و کنفرانسه��ای بینالمللی و ملی
ش��هرهای لنینگراد ( ،)1969کابل ( ،)1984و دوش��نبه (،2009 ،2008 ،1998
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 )2013 ،2012 ،2011 ،2010با سخنرانیها و گزارشهای علمی شرکت كرده
است .نامبرده در پرورش متخصصان عرصههای علمی فولکلورشناسی نیز سهمی
ارزنده دارد که دو نفر آنها ـ حسین رسایی و محمود اکرامی ـ شهروندان ایران و
افغانستان هستند .د .عابدوف همچنین مؤسس بایگانی فولکلور ایران و افغانستان
در ش��عبۀ فولکلور تاجیک و تهیهكنندگی مجموعههای افسانهها و لطیفههای
تاجیک��ی برای خوانندگان ایرانی اس��ت .او در س��ال  2000در موضوع «تحقیق
سرودهای موس��می تاجیکان افغانستان» از رسالۀ دکتری خود دفاع کرده است.
موصوف سال  2010برای کتاب «تحقیق سرودهای موسمی تاجیکان افغانستان»
سزاوار دریافت جایزه به نام آکادمیک محمد عاصمی دانسته شده است.

مقدمه
در این نوش��تار که به خدمت خوانندگان ارجمند لطف ًا تقدیم میش��ود ،دربارۀ
فرهنگ عامیانۀ مردم افغانستان سخن رفته است .معلوم است که هر قوم یا ملتی،
فرهنگ عامیانۀ خود را دارد و یقین ًا با اس��تفاده از فیض و برکت دس��تاوردهای
آن ،عمر به س��ر میبرد .فرهن��گ هر قومی آیینۀ تمامنم��ای زندگی همان قوم
اس��ت؛ درختی اس��ت پربار و ثمربخش .فرهنگ قومی ،سرچشمۀ جاویدانی را
میماند که آن همزمان با نهادهای دیگر اجتماعی ،همیشه در جریان دگرگونی،
تکامل و بارآوری بوده و است .این فرهنگ مهمترین جنبههای حیات صاحبان
و پدیدآورندگان خود را فرامیگیرد ،که در این باره میتوان از ش��یوۀ زندگی،
رس��م و آیین ،طرز تفکر ،علم و دانش ،اعتقادات ،عواطف ،داشتهها و امثال اینها
نام برد .از اینجاس��ت که بس��یاری از س��یماهای تابناک ادبیات ،هنر و دانش به
فرهنگ غنی عامیانه رو آورده ،از آن سود جستند .خصوص ًا اگر شاعری توانسته
اس��ت کامیابی خویش را در جامعهای به اثبات رس��اند یا نویسندهای قدرت آن
را داشته باشد ،حتم ًا به فرهنگ عامیانۀ مردم خود مراجعه کرده ،از انگارهها،
دریافتها و باور و اعتقادات آن اس��تفادۀ شایانی به عمل آورده است .ما امروز
هم حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی توسی را دوس��ت میداریم و احترامش میکنیم،
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برای آنکه او هزار سال پیشتر بر اساس سوژههای قومی ـ اساطیری و افسانهها،
«شاهنامه» (این عظیمترین شاهاثر بیگزند و جاویدان) را به وجود آورده است؛
و حکیم فردوسی ،کتاب بزرگ خویش را با استفاده از اساطیر و افسانهها وقف
کارنماییهای انسانهایی کرده است که آنها از بین مردم برخاستهاند .مث ً
ال رستم
مظهر همۀ دالوران و رادمردان شکس��تناپذیر اس��ت که ب��ا مردم ،آمیختگی،
ارتباط��ات و نزدیکی داش��تهاند و همیش��ه به نفع مردم کار و پی��کار کردهاند.
ش��عرهای حافظ ،س��عدی ،ناصرخس��رو ،جاللالدین بلخی رومی ،آفرینشهای
استاد صدرالدین عینی ،ابوالقاسم الهوتی ،میرزا تورسونزاده ،میرسعید میرشکر
و دیگ��ران ،همه از عواطف ،احساس��ات و ذوق عام��ه ،از فرهنگ مردم مایه
گرفتهاند و از چشمۀ خشکنشوندۀ آن آب خورده ،سیراب و سرشار شدهاند و
از این رو آنها دلپذیر ،زیبا و جالب میباشند.
دالی��ل اثبات میكنند که مردم افغانس��تان نی��ز دارای فرهنگ غنی عامیانۀ
خاص خویش بوده ،جنبههای مختلف این پدیدۀ ذهنی خداداد را طی س��دههای
دور و دراز تاریخ از نسلی به نسلی انتقال داده و تحریر و تکمیل كرده ،همچون
یک هستی ارزشمند معنوی و به عنوان یک هستی افتخارات ملی در شکلهای
مختلف نهادهای قابل پذیرش با غرور و سربلندی تا امروز حفظ کردهاند و آن
را همیشه گرامی داشتهاند.
توس��ط این فرهنگ و این ثروت گرانبهای معنوی ،مردم افغانستان نهفقط
زندگی راس��تین خوی��ش را پیش میبرن��د و برای آرامی و آس��ودگی آن تالش
میورزند و رعایت مقررات اخالقی سنتش��ان را نگاه میدارند ،بلکه به سوی
تحکیم دوستی و برادری با باشندگان کشورهای دیگر و شناخت ابعاد گوناگون
تمدن آنها راه مییابند .اهمیت این فرهنگ خصوص ًا در بابت خودشناسی ،درک
اصالت ملی و شناخت سنتهای قدیمی مردم افغانستان خیلی کالن است كه در
رابطه با پرورش جوانان امروز کشور ،میتواند نقش مهمی داشته باشد .بنابراین
ارجگذاری و گرامیداش��تن این فرهنگ که میراث ارزش��مند نیاكان و حفظ و
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تکمیل زمینههای آن ،از وظایف مقدس هر فرد وطندوست افغانستانی محسوب
میش��ود .اجرای این وظیفه بر دوش دانش��مندان و فرهنگیان کشور نسبت ًا بیشتر
خواهد بود.
خوشبختانه در افغانس��تان طی 60-50سال اخیر در مورد شناخت فرهنگ
عامیان��ۀ مردم این کش��ور و معرفی جنبههای گوناگون آن گامهای شایس��تهای
برداش��ته ش��ده اس��ت .خصوص�� ًا در بابت گ��ردآوری ،طبع و نش��ر و تحقیق و
بررس��ی آث��ار فولکلوری ک��ه بخش مهم فرهن��گ عامیانۀ مردم افغانس��تان را
تش��کیل میدهد ،کارهای زیادی انجام پذیرفتهاند .در این راه خصوص ٌ ًا خدمات
دانش��مندان و فرهنگیان و س��ایر عالقهمندان ادبیات ش��فاهی این کش��ور چون
احم��د جاوی��د ،احمد قیوم قوی��م ،محمدناصر نصیب ،پایی��ز حنیفی ،عنایتاهلل
ش��هرانی ،ش��مسالدین ظریفی صدیقی ،پویا فاریابی ،رازق روئین ،اسداهلل شعور،
نیالب رحیمی ،محمدحس��ین یمین ،محمدشفیق وجدان ،محمداعظم سیستانی و
دیگران قابل مالحظه اس��ت .نش��ر کارهایی که از جانب اش��خاص یادشده چه
در مورد تهیۀ نمونههای آثار فولکلوری و چه در بابت نوش��تن مقالههای علمی
و علمی ـ ترویجی دربارۀ ژانرهای فولکلور به س��امان رس��یدهاند ،اساس ًا توسط
مجله و روزنامههای «فولکلور»« ،فرهنگ خلق»« ،فرهنگ مردم»« ،فرهنگ»،
«جووندن»« ،آواز»« ،انیس» و «هیواد» به وقوع پیوسته است.
چ��اپ مقدار زیادی از نمونههای نظم م��ردم دری در بعضی اثرهای علمی ـ
پژوهش��ی عالمان افغانستانی نیز صورت گرفته است .در این باره از دو اثری که
یکی «مفاهمۀ ش��فاهی و سیر تاریخی آن در افغانس��تان» (مؤلف :اسداله شعور،
کابل ،سال  )1367و دیگری «مردمشناسی سیستان» (مؤلف :محمداعظم سیستانی،
کابل )1367 ،عنوان دارد ،میتوان نام برد.
در ادامۀ  6-5دهۀ یادشده ،دربارۀ گردآوری و نشر و طبع نمونههای فولکلور
افغانستان ،پژوهشگران و فرهنگیان کشورهای خارجی نیز شرکت ورزیدهاند.
در این امر خصوص ًا س��هم دانشمندان تاجیک چون «ن .معصومی»« ،م .خالف»،
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«س .نارمتف»« ،س .فتحاهللیف»« ،ر .رحمانی» ،و «د .عابدوف» قابل ذكر اس��ت.
با سعی و تالش ایشان طی سالهای گوناگون ،تعدادی آثار نظمی و نثری شفاهی
دری جمعآوری ش��ده ،توس��ط چند مجموعۀ فولکلوری با حجمهای گوناگون،
از قبی��ل «نمونههای فولکلوری دریزبانان افغانس��تان» (« ،)1974نمونههایی از
فولکلور تاجیکان افغانس��تان» (« ،)1988گلبرگها» (« ،)1922بهار نو مبارک
ب��اد» (« ،)1999آوای دله��ا»(« ،)1999ضربالمث��ل و مقالهه��ای دریزبانان
افغانستان» ( )2011و مانند آنها در دوشنبه به طبع رسیدهاند.
ع�لاوه بر ای��ن ،نمونههای فولکل��ور دری جمهوری م��ا از طریق مجلههای
«صدای شرق»« ،فیروزه»« ،فرهنگ» و روزنامههای «ادبیات و صنعت»« ،صدای
مردم»« ،آموزگار»« ،جوانان تاجیکستان» و دیگر رسانههای گروهی نیز بسیار
چاپ ش��دهاند .اما با وجود همۀ اینها ،کارهایی که در بخش جمعآوری ،نش��ر
و طبع و تحقیق آثار ادبیات ش��فاهی دریزبان افغانستان چه در داخل و چه در
بیرون از آن انجام یافتهاند ،هنوز خیلی اندکاند .هنوز نمونههای هیچ کدام از
ژانرهای فولکلور این کشور به اندازۀ کافی گرد نیامدهاند.
گ��ردآوری و چاپ فکاهی و لطیفهها به طور کلی كافی نیس��ت .به طوری
که مشاهده میش��ود ،در میان مردم افغانستان دربارۀ مزارها ،جایهای مقدس،
محلها ،گذرها ،کوهها ،ش��خصیتهای مش��هور تاریخی ،علما و ادبا ،قهرمانان
و دربارۀ حیوانات ،جرمهای آس��مانی (ماه ،خورش��ید ،س��تارگان و امثال آنها)
نی��ز روایتها گس��ترش زیادی دارند ،که ای��ن آثار نیز از نظ��ر محققان خیلی
دور ماندهاند .صنعت موس��یقی و جنبههای هنری مردمی ،از قبیل آثار نمایشی،
زاچهبازی ،مسخرهبازی ،و نظیر آنها که از جزئیات مهم فرهنگ عواماند ،تقریب ًا
شناخته نش��دهاند .امروز در پیوند با رویدادهای سیاس��ی و اجتماعی افغانستان،
نمونههای تازۀ آثار فولکلوری ـ فرهنگی به وجود آمدهاند که دربارۀ آنها هنوز
معلوماتی ارائه نشده است.
مجموعۀ حاضر که به مطالعۀ ش��ما خوانندگان محترم پیشکش میشود ،به
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تحلیل و بررسی نمونههای چندی از جزئیات و جنبههای فرهنگ عامیانۀ مردم
دریزبان افغانس��تان اختصاص دارد .در مجموعۀ رس��م و آیینها ،اعتقاد و باور
و پنداش��تها جایگاه اساسی را اش��غال میكند که ما آنها را از روی مضمون و
مندرجات ،مقصد ،وظیفه و طرز اجراشان به بابهای زیرین جدا کردیم:
ب��اب یک��م :تجلیل از نوروز عالمافروز نامگذاری ش��ده اس��ت .در این باب
دربارۀ نوروز ،همچنین عید عموم مردم ،عید بهار ،عید پیشانی سال ،روز مبارک
و طرز و اصولهای جش��نگیری آن دربارۀ پیدایش و قدمت این پدیدۀ فرهنگی
س��خن میرود .دایرنمودن صحنههای فرحبخش رقص و سرود ،رویآوردن مردم
ب��ه خیر و دعا ،عیادت از بیماران و برجامان��دگان و آرزوهای نیک كردن در
حق دیگران و آبادی مکان و آرامی کش��ورمان از ویژگیهای روز نخستین سال
است .دعاکردن از ویژگیهای جشن نوروز است.
ب��اب دوم :میلههای نوروز ن��ام دارد .در این باب معمولترین میلۀ مراس��م
«جهندهباال» ،یا «جش��ن گل س��رخ»« ،میلۀ ش��اطرها» ،میلههای «قولبهکش��ی»،
َ
«س��منک»« ،باغ لطیف»« ،داربازی»« ،جبه»« ،مندوی»« ،ش��هید»« ،نهالشانی»،
«تخت صفر»« ،چارشنبهس��وری»« ،چارش��نبۀ اول س��ال»« ،امام ش��شنور و پل
ماالن» معرفی شدهاند که همۀ آنها با استقبال از جشن نوروز و با شرکت فعاالن
تم��ام طبقات اهالی مملکت افغانس��تان و با ش��ور و هلهله و ب��ا طنطنه برگزار
میشوند.
تحلیل و بررسی مضمون و مندرجات ،هدف ،اهمیت و محل و طرز ترتیب
برگزاری هر کدام از این میلهها و مراسم در این باب گرد آمده است.
باب س�� ُیم :به م��اه مبارک رمضان و س��نتهای آن اختصاص یافته اس��ت.
مس��ائلی که در این باب معرفی ش��دهاند ،عبارتاند از :یکم ،ستایش ماه شریف
رمض��ان همچون ماه خدا ،ماه طاعت و عبادات ،ماه پاکی و آزادگی ،راس��تی و
راستکاری ،ماه خدایی و خیرات و ایام خجستۀ روزه و نماز .دو ُیم ،نشاندادن
مس��ألۀ گرامیداشت و ارجگذاری و استقبال گرم و صمیمانۀ مردم افغانستان از
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ماه رمضان و رس��م و آیینهای آن .س�� ُیم ،ابراز عقیده دربارۀ طرز برگزاری عید
فطر و مناس��بتهای مردم مس��لمان نس��بت به این عید مذهبی .چهارم ،معرفی
ویژگیه��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 دریزبان افغانس��تان اختصاص دارد .در
این باب دربارۀ ویژگیهای عمدۀ طوی مذکور س��خن رفته است .تأکید میشود
که این طوی از مرکبترین ،طوالنیترین ،پرمصرفترین و در عین حال یکی از
پسندهترین جشنهای شادیآور و فرحبخش در افغانستان است که هدفش به هم
پیوس��تن سرنوش��ت دو جوان بال ِغ پسر و دختر و هدایت آنان به راه دور و دراز
زندگی مشترك زناشویی است.
ب��اب پنجم :مس��ائل مربوط به عقاید و رس��م و آیینه��ای گوناگون را در
بر میگیرد« :عروس و طفل نوزاد»« ،نامگذاری نوزاد»« ،مراس��م ش��ب شش��م»،
«چلهگریز»« ،چراغ برای نوزاد»« ،تنور و دست عروس»« ،نذر بیبی مشکلگشا»،
«اسپند»« ،چاشتنمودن»« ،الس»« ،پلته چراغ»« ،شب یلدا»« ،عقیدۀ مردم دربارۀ
روحهای بد»« ،پنداشتهای مردم دربارۀ باران»« ،هواشناسی مردمی» و ...چنین
مس��ائلی در این باب آورده ش��دهاند .در این باب کتاب ،دربارۀ هر کدام از این
رس��م و آیینها و عقیدهها ،خصوصیات ،طرز برگ��زاری و مقصد و وظیفۀ آنها
معلوماتی ارائه شده است.
باب ششم :مربوط به بازیهاست .گروه بازیهایی که در باب مذکور بررسی
ش��دهاند ،اینهایند« :برفی»« ،بزکشی»« ،فال کوزه» و «آتشبازی» .این بازیها نیز
قابلمالحظهان��د که دربارۀ محتوا ،ش��یوۀ برگزاری و اهمی��ت آنها در این باب
مالحظاتی آورده شده است.
باب هفتم :ش��گونها را در بر میگیرد .ش��گون در ادبیات شفاهی تاجیکان
افغانستان یکی از بخشهای مهم را در بر میگیرد و از جهت پیدایش به زمانهای
خیلی قدیم ،به دورههایی برمیگردد که جامعۀ بشری هنوز در زمینههای اولیه
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رش��د و توسعۀ خود قرار داش��ت .شگونها ،ش��امل عقاید و باورهای خرافاتی
مردم دربارۀ رویدادهای گوناگون زندگی ،از قبیل سعد و نحس ،مبارک و شوم،
سعادتمندی و نکبت ،خوشبختی و بدبختی ،نیک و بد ،خیر و شر ،شادی و غم،
روشنایی و تاریکی مانند آنهاست.
پیداست که انسان جمعیت ابتدایی ،به سبب محدودیت جهانبینی خود هنوز
نمیتوانس��ت پدیدآمدن حوادث طبیعت را درست ،از نقطهنظر علمی و منطقی
درک و احس��اس كند .او در رابطه با حوادث عالم بیرون ،هر گونه عقیدههای
خیالی و غیرواقعی پیدا میکرد .از این رو ،وی خصوصیت و عالمتشان را خیر
و ش��ر پنداشته ،زندگی و سرنوشت خود را به آنها وابسته میكرد .مثال اگر وی
تاریکی را نش��انۀ بدبختی و زوال میدانس��ت ،روشنایی را عالمت سعادتمندی
و نیکبختی تلقی كرده ،آن را پرس��تش میکرد؛ چنانکه آفتاب و آتش را منبع
خدایی دانسته ،آن را پرستیده است .انسان جمعیت ابتدایی اینچنین عقیده داشت
که اطراف انس��ان را ،یعنی دنیا را قوههایی فرا گرفتهاند که بخش��ی آنها سعد و
بخش دیگرش��ان نحساند .اگر پریها ،خواجۀ خضر و غیره داخل قوههای سعد
شوند ،دیو ،المستی ،جن ،اجنه ،بال ،مادر آل ،مادر آزمای ،اذازل ،شیطان و مانند
آنها از جمله قوههای نحس دانس��ته میش��وند .از جمله عالم حیوانات ،نباتات،
جرمهای آس��مانی و غیره نیز قوههایی بودهاند که گاه همچون سعد و گاه دیگر
همچون نحس ش��ناخته میشدند .رعدوبرق نیز از جمله قوههای نحس به شمار
میرفت.
به پنداش��ت مردم ،آدمیزاد از قوههای نحس همیش��ه احساس خطر میکرد
و ب��روز همه گونه حوادث ناگوار مرگ ،فقر ،قحطی ،ناکامی و نامردی ،توفان
و نظیر اینها را محض نتیجۀ اعمال همین قوهها میدانس��ت .از اینجاس��ت که از
قوههای نحس ،پیوس��ته خود را در ترس و وهم و تش��ویش و اضطراب میدید و
در مقابل آنها خود را عاجز و ناتوان میشمرد .با وجود این ،وی کوشش میکرد
که خود را از ترس و بیم ،ایمن و برای خود تسکین خاطر پیدا کند؛ و قوۀ خود
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را با قوههای نحس طوری مطابق كند که نتیجۀ آن خیر و سعد باشد.
یقین ًا برای انس��ان جمعیت ابتدایی همین ش��گونها وس��یلۀ تسکین خاطر و
مرهمدهندۀ انتظار و ترس و وهم حساب میشد .به سخن دیگر ،حوادث طبیعی
و پیشآمدهایی از قبیل مرگ ،قحطی ،فقر ،زلزله و غیره همیش��ه برای آدمیزاد
باعث اضطراب ،ترس و وهم ،هیجان و ناکامی و ناامیدیها بوده است و حادثه
و پیش��امدهای احس��اس شکس��ت و نتیجههای ناگواری به دنبال داشت .چون
انس��ان ابتدایی هیچ کدام از ای��ن حادثهها و پیش��امدها را از نقطهنظر علمی و
منطقی نمیتوانس��ت ارزیابی کند؛ ناگزیر به خرافات رو آورده است تا از ترس
و اضطراب و تشویش و هیجانات رها شده ،آرامش و تسکین خاطر پیدا کند.
خالصۀ گفتههای باال این است که شگونها یا پیشگوییها در مورد و مواقع
حس��اس و لحظههایی که در آنها اعتماد و اطمین��ان به آینده وجود دارد ،ایجاد
میشود.
شگونها گذش��ته از اینکه دارای محتوای خرافاتیاند ،اکثر اهداف تربیوی
دارد و ام��روز هم مردم از آنها در این زمینه اس��تفاده میکنند؛ خصوص ًا پدران
و م��ادران که مس��ئولیت بزرگی را در راه تربیۀ فرزندش��ان ب��ه دوش دارند و
خودش��ان شدیداً نسبت به درستبودن ش��گونها معتقد گشتهاند؛ از آنها بسیار
کار میگیرن��د تا اطراف خود را به انجام یک عمل نیک وادار س��ازد؛ و بعض ًا
این تأثیر به حدی ش��دید اس��ت که تا آخر عمر ،آثار آن در دماغ باقی میماند؛
چون که میگویند« :اگر کسی باالی لخک (آستانه) دروازه خانه بنشیند ،پدرش
قرضدار میشود».
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��کالتی و ممانعتی ایجاد
میکند و این خود یک عمل دور از آداب است؛ و از طرف دیگر ،شاید خطری
را نیز به خود طفل بار آورد .ممکن اس��ت از وزیدن باد ش��دید ،پلههای دروازه
به هم خورده و طفل جراحت بردارد .و یا میگویند« :اگر کسی بعد از گریه با
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چشمان اشکآلود غذا بخورد ،فراموشکار میشود» .واقع ًا هم در چنین حال بر
سر دسترخوان نشستن و با چشمان اشکآلود غذاخوردن 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 میرس��اند .یا اینکه ش��گونی
اس��ت که در آن گفته میش��ود« :اگر کف دست کس��ی بخارد ،آن کس پول به
دس��ت میآورد» .این شگون برای یک عده اش��خاص ،خصوص ًا برای کسانی که
در زندگی به مش��کالت و اوضاع نامساعد اقتصادی مواجهاند ،تسلیبخش بوده،
آنها را برای تالش و فعالیت بیش��تر در راه بهبودبخش��یدن به زندگیشان وادار
میسازد.
در اساس تذکرات باال میس��ازد كه بگوییم شگونها دستور خوباند برای
دانستن رسم و آیینها و عقیده و پیشنهادهای مردم دریزبان افغانستان .متأسفانه
این عنوان ایجادیات ش��فاهی مردمی با مرور زمان از بین رفته است و حاال آنها
را تنها کموبیش از دهان اشخاص کالنسال شنیدن ممکن است و بس .جوانان از
استفادۀ این پدیدههای فرهنگی قریب بیبهرهاند.
داداجان عابدوف

شهر دوشنبه ،سال2011

باب یکم
تجلیل از نوروز عالم افروز

1

همین كه برفها به آبش��دن شروع میكند ،مردم از فرارسیدن بهار درك
مییابند و برای استقبال آن آمادگی میگیرند .بهار فصل نخستین و زیباترین
س��ال ،ایامی است كه در آن آس��مان نیلگون با بارانهای متواتر و پیدرپی
فضا و طبیعت را بیش از پیش معطر و خوشگوار نگاه میدارد .آب دریاها
و رودها به خروش میآید .پرندگان كه از سردی هوای زمستان به جاهای
گ��رم پرواز كرده بودند ،دوباره به محل پیش��ین خ��ود بازمیگردند .آهنگ
دلانگی��ز تولّۀ چوپان و صدای س��رود و ترانههای كار و محنت و بهار در
دامنه كوه و درهها ،دش��ت و وادیه��ا و صحراهای پهناور طنین میاندازد.
 .1داداجان عابدوف ،رسوم و عقیدۀ مردم دریزبان افغانستان ،آكادمی علمهای جمهوری
تاجیكستان ،انستیتوت زبان ،ادبیات ،شرقشناسی و میراث خطی به نام رودكی ،دوشنبه،
س��ال  ،2011ص ( ،44-14به زبان تاجیكی با الفبای س��یریلیك) ،برگردان دكتر بهرام
امیراحمدیان ،فوریه  ،2013تسالونیكی ـ یونان.
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مرغ��ان خوشالح��ان به نوا درمیآیند .جوانان اولی��ن گلهای بهاری را به
دلدادگان خود همچون رمز عش��ق پاك و صداقت تقدیم میدارند .مادران
به فرزندانشان دعای خیر میدهند.
بهار اینچنین فرصتی اس��ت كه از صفا و صمیمیتها ،از راس��تیها و
درس��تیها ،از محبت بین دوس��تان و از پیوند دلها،از پیوندی كه صافی
قلبها را افزایش میبخش��د ،س��خنی بر زبان میآورد .بهار ایام مجموعۀ
ش��ادیها و خوشبختیهاس��ت .و از آنچه با خود به ارمغان میآورد ،مایۀ
خوش��ی و شادمانی دوستان میش��ود .به زعم همه این بهار فصل تالش و
تپشها ،فصل گل و بلبل و فصل عشق و عاشقی و طراوت و تازگیهاست.
در همین فصل است كه بناها و طرحهای تازه در زندگی مردم بنیاد و پایدار
و استوار میشوند ،طلب و درخواستها و آرزوهای انسانی ریشه میگیرد
و نشو و نما میكند .نهتنها شاعران ،نویسندگان ،رسامان و دیگر هنرمندان،
كیفیت بهار را تصویر و وصف كردهاند؛ بلكه تمام انسانها َمقدم نیك بهار
را گرام��ی داش��ته ،دل در گرو زیباییهای آن نهادهاند و آن را به س��تایش
گرفتهاند .بهار به عنوان فصل خجستۀ سال در دل سالها و سدههای دور و
دراز تاریخ گرامی پنداشته میشود و آن با ذات و كیفیتهای عمیق خویش
میتواند به طور همیشه پذیرفتن و گرامیداشتن باشد.
مردم افغانس��تان نیز همیش��ه و در هر حالتی بهار را گرامی داشتهاند و
فرارس��یدن این عروس س��ال را با شادی و نش��اط پذیرایی كردهاند و در
سرود و ترانههای خویش با صمیمیت و خشنودی از آن گفتنیهای زیادی
گفتهاند:
وزید از بوستان باز بهاران

رسید آواز خوش از آبشاران

زمینِ 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

و یا:

مژده كه آمد بهار

سبزه و گل بیشمار

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

خستهای اگر هوشیار

()2

و اینكه:

بهار آمد ،بهار آمد

به دهقان وقت كار آمد

به دوستان گل قطار آمد

بهار نو مبارك باد

غران شد
بهاران آب ّ

()1
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چو بوی مشك باران شد

كمرها جمله بوستان بوستان شد

بهار نو مبارك باد

()3

بهاریهها سرودههاییاند كه از زبان طبیعت زنده و انسان سالم و فعال و
از شادمانی و بالیدهروحیههای انسانی،از عشق و از تازگی و صمیمیتهای
آدم��ی ،گرانبارند .آنها ثابت میكنند و تلقین و تأكید میكنند كه هرچه كه
برای زندگی انس��ا ن و جامعۀ بش��ری ضرور و مفید است ،زیبا و خوشایند
و گوارا پنداشته میشود .این سرودها به عرض میرساند كه ایجادكنندگان
آنها همیشه و در همه جا خود را وابستۀ طبیعت میدانند و چنین میشمارند
ك��ه طبیعت ی��ا به عبارت دیگر زمین،مادر اس��ت كه آنه��ا را میخوراند،
میپوش��اند و یا خانه و جای و پناهگاه تأمین میكند .از همین سبب است
كه آنها طبیعت را پرس��تیدهاند ،دوست داشتهاند ،از آن ارجگذاری كردهاند
و آن را به ستایش گرفتهاند.
در سرودهای بهاری ،بهار داستان زیباییها و مظهر مجموعۀ شادمانیها،
صمیمیته��ا ،آرزو و امیدها و پاكی و تازگیهاس��ت ك��ه در آن طبیعت،
احساس��ات و جامعه هر سه دستاندركار اس��ت؛ یكی به دیگری پیوندی
عمیق و ناگسستنی دارد .یكی دیگری را حفظ میكند .یكی با دیگری نیرو
و ُحسن میبخشد و یكی دیگری را سالم نگاه میدارد.
بهاریهها س��رودهای شادیبخش و نشاطآورند .آنها نهفقط از زیباییها
و نیكیها ،بلكه از عش��ق و محبت و دوس��تیها و از پیوند دلها سخن به
زب��ان میآورند؛بلكه این زیباییها ،این نیكیها ،كه عش��ق و محبت ،این
دوس��تیها و این پیوند دلها را تش��ویق و ترغیب میكنن��د .در دل آدمان
تخم زیبایی ،نیكی و درس��تی و برادری میكارند و در راه از آنها شخصان
زیباییپرس��ت ،نیكخواه و انسانهای دلنواز و بشردوست به وی رسانیدن
مساعدت میكنند.
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اولین روز بهار به نام نوروز یاد میش��ود كه آن را در اكثر ممالك قطعۀ
آس��یایی ،از جمله در افغانس��تان ب��ه مثابۀ یكی از بزرگتری��ن و زیباترین
جشنهای باستانی ملی و یادگار ارزشمند تمدن باشكوه آریائیان هر سال با
حش��مت خاصی عید میكنند و در تجلیل آن نمایندگان تمام طبقات اهالی
مملكت ،از خردساالن سر كرده تا مویسفیدان بدون تفرقات جنسی سهم
()4
میگیرند.
آری،نوروز عید است؛عید سر سال ،عید بهار،عید مبدأ احیا و رستاخیز
طبیع��ت ،عید آغاز تجدید زندگی گلها و بیداری درختان و گیاهان كه از
گذش��تگان دور ،از عهد نخس��تین فرمانروای پیشدادی جمشید (یاما) تا به
امروز از نسلها به نسلها گذشته و پاسداری شده ،هویت ملی و فرهنگی
خوی��ش را حفظ كرده ،میآید .یعنی نوروز عیدروزی اس��ت كه با آمدآمد
آن نطفۀ حیات در روی زمین جوالن میزند و به حركت میدرآید .از این
رو ،نوروز را میتوان عید س��رآغاز مهمترین تحوالت س��ال نامید .به قول
دانشمند ایرانی دكتر شریعتی «نوروز ،عیدی است كه دست مردم را از زیر
سقفها ،درهای بس��ته،فضای خفه ،الی دیوارهای بلند شهر و خانهها به
دامن آزاد و بیكرانۀ طبیعت میكش��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 سبزهها و معطر از بوی باران ،بوی پونه ،بوی
()5
خاك است».
دربارۀ اس��تقبال از بهار و جش��نگرفتن ایام فرارسی آن نوروز در بین
مردمان كشورهای گوناگون جهان ،نقل و روایت ،افسانه و اساطیر فراوانی
موج��ود اس��ت .این نقل و روایتها ،افس��انهها و اس��اطیر غالب�� ًا به عصر
كشاورزی تعلق میگیرد و ضمن ًا به عرض میرساند كه در عصر كشاورزی
گردش فصلهای سال مانند زمین ،آب ،گیاهها و امثال اینها در زندگی بشر
اهمیتی مخصوص پیدا میكند .خصوص ًا ،فرارس��یدن فصل بهار برای مردم
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كشاورزی مهمترین تحوالت سال محسوب میشود .از این رو انسان عصر
كش��اورزی آمدن بهار را نهفقط با خشنودی استقبال میگرفت ،بلكه آن را
در قالب افس��انهها و نقلها و روایتها ،وصف و ترنم میكرد .مث ً
ال بنا به
اس��اطیر یونان قدیم «دیمتر ـ الهۀ كشاورزی ،یعنی خدای خاك و زمین به
نام پرس��فونه دختری دارد .زئوس ـ خدای خدایان وصال پرس��فونا را به
هایدی��س ـ خدای زیرزمین و دوزخ وعده میدهد .یك روز كه پرس��فونه
در گلزاری به آرامی گل میچید،ناگهان زمین باز میش��ود و هایدیس در
ب��االی ارابه خوی��ش از دل ظلمت بیرون میآید و پرس��فونه را به آغوش
گرفته ،با خود به زیر خاك میبرد .دیمتر كه از دور صدای نالۀ دخترش را
شنیده بود ،به جستجوی او میبرآید؛ اما دختر را نمییابد .در این هنگام در
سراس��ر كرۀ زمین تمام گیاهان از روییدن بازمیمانند؛ قحطسالی شدیدی
برای مردم پدید میآید .از این رویداد ،دل زئوس به آدمان میسوزد و قاصد
میفرستد كه پرسفونه را از هایدیس بازگیرند تا گیاهها به روییدن آغاز كنند
و قحطس��الی از روی زمین برداشته شود .در نتیجه ،پرسفونه بازمیگردد و
به دیمتر نزد خدایان التجا میكند .آنگاه خدایان رضایت میدهند تا نباتات
از نو برویند و بار آورند .اما دیمتر الهۀ خاك و زمین و دخترش پرس��فونه
به شرطی میتوانند 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 میش��ود و مجبور میش��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
میراند و با دوباره از دل خاك بیرونآمدن پرسفونه ،از او بهار فرامیرسد.
()7
مردم یونان آمدن بهار را جشن میگیرند و به شادی مینشینند».
در این اساطیر اوالً ،وابستگی زندگی انسانهای عصر كشاورزی و عالم
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نباتات به یكدیگر انعكاس یافته اس��ت .ثانی ًا ،به زبان اس��اطیری بیان شده
اس��ت كه پایانیافتن زمستان و فرارس��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 میدارد؛ هایدیس پرسفونه
را به زیر زمین میبرد (یعنی دانه كش��ت میش��ود)؛ الهۀ كشاورزی خشم
میكند و گیاهان را از روییدن و بارآوری باز میدارد (زمستان فرا میرسد).
اما چون پرس��فونه در دل خاك انار خورده اس��ت (یعنی دانه تغذیه كرده
اس��ت) دگرگونی میپذیرد (یعنی به گیاه تبدیل مییابد) 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 میآید ،بهار نیز فرامیرس��د و
باعث خشنودی مردم كشاورز میشود.
اساطیر دیگر ،منسوب به بابل قدیم است كه آن مضمون ًا به اساطیر باال
بسیار شبیه است .در این اس��اطیر آمده است كه «ایناایشتار ،حاكم آسمان،
الهۀ زاینده (افزایش) به تموز ،ربالنوع عالم ُرستنی عاشق میشود .روزهای
گرم شدید تابستان به تموز ،عذاب و شكنجه بار میآورد و تموز از گرمی
میمی��رد و به حكمرانی نرگال ،خ��دای جنگ و مرگ میرود .هیچ كس و
هیچ ربالنوع نمیتواند جرأت كند و به دنیای زیر زمین داخل ش��ود .هر
كس كه آنجا وارد میش��ود ،دیگر برنمیگردد .اما ایناایشتار (الهۀ زاینده و
محصولداری) با جس��ارت این قانون را زیر پا گذاشته،به دنیای زیر زمین
رو م��یآورد .با امر ن��رگال ،او را به زندانی تاری��ك میاندازند .ربالنوع
مرگ س��عی میكن��د كه او را از بین بب��رد .هنگام زندانیبودن ایناایش��تار،
طبیع��ت به خواب زمس��تانی میرود؛ حیات از زندگان��ی توقف میكند و
توپا میشوند و
از ش��ادی و نش��اط آثاری باقی نمیماند .ربالنوعها دس 
آنه��ا به ربالنوع عق��ل (حكمت) مراجعت میكنند .ب��ا تأكید ربالنوعها
نرگال مجبور میشود كه ایناایشتار و تموز را از زندان آزاد كند .تموز زنده
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میش��ود و به معشوقۀ خود وصل میشود .طبیعت باز بیدار میشود.گلها
و درختها ش��كوفه میدهد و طبیعت لباس سبز میپوشد .مردم به ساز و
()8
طرب میپردازند و آمدن بهار را عید میكنند.
در این اساطیر ،همۀ تحوالتی كه در طول سال ،خاصت ًا در تغییر موسمها
روی میدهد ،در سیمای تموز (ربالنوع عالم رستنی) انعكاس گرفته است.
مث ً
ال در فصل بهار ،بیدارش��دن طبیعت و روییدن تمام رستنیها،زندهشدن
تموز و در فصل تابستان باردادن بسیاری از رستنیها و تدریج ًا ازبینرفتن
آنه��ا در فصل خزان ،عذابكش��یدن تموز از گرم��ا ،رفتن او بهآن دنیا ،در
فصل زمستان برای نجاتدادن تموز شكنجههای زیادی را از سر گذراندن
ایناایش��تار در آن جهان و امثال آنها .این اساطیر نیز به تصویر میرساند كه
در بابل قدیم هم مردم از بهار به خوشی استقبال به عمل میآوردند و روز
اول آن را جشن میگرفتند.
مردم افغانس��تان نوروز را نهفقط به عنوان پیش��انی سال و قاصد بهار،
س��رآغاز زایشها و فصل پرباری طراوتها جش��ن میگیرن��د ،بلكه آنها
اینچنین نورور را به حیث یك پدیدۀ پیامآور سرس��بزیها ،ش��ادمانیها،
زیباییها ،صمیمیتها و مظهر یگانگی و همدلی و همفكری آدمان نیز عید
میكنند .به عقیدۀ آنها نوروز به مثابۀ آغاز سال با امیدها و آرزوهای فراوان
همراه بوده ،انسان را به آیندۀ خوشایند و فرحبخش دلبسته میسازد؛ ذوق
او را نسبت به زندگی و كار و محنت افزون میگرداند .به همین دلیل نوروز
را ك��ه با نامهای «نوروز عالمافروز»« ،نوروز دلافروز»« ،نوروز س��لطانی»،
«نوروز جمش��یدی»« ،نوروز جاللی»( )9و امثال آنها نیز معلوم است ،لحظۀ
بدرود با غمها ،رنجها ،و اضطرابهای س��ال گذش��ته ،روز مبارك و روز
نیكبختی میدانند .آنها چنین میش��مارند كه دوام س��ال نو هم در طبیعت
و هم در حیات جامعه رونما میش��ود ،از نوروز منشأ میگیرد و از نوروز
آغ��از مییابد .به همین دلیل ،اینجا مناس��بت ذكر یك روایت مردمی را به
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مورد میدانیم كه در آن عقیدهه��ای آدمان دربارۀ به نوروز عالقهمندبودن،
چگونگی وضع هوا و ش��رایط اقلیمی در دوام س��ال چه تأثیری به حیات
اقتصادی جامعه رسانیدن آن بازتاب گرفته است:
«یك زمانی بیبیكمپیرك یا بیبینوروز به بابابهار دلباخته بوده است.
محبت و عالقهاش به بابابهار حد و كنار نداش��ته اس��ت .بنابراین هر سال
به نزدیكآمدن بابابهار برای اس��تقبال او آمادگی میگرفته اس��ت :لحاف و
دوشك (كورپه و بالش��ت) میدوخته است .مروارید جل میكرده است و
سر میشس��ته است .هرگاه در آخرهای س��ال (در ماه حوت) برف ببارد،
مردم میگفتند« :بیبیكمپیرك برای عروسیاش لحاف و دوشك میدوزد».
اگر بارانی ببارد و قطرههای آن كالنكالن باشد،میگفتهاند«:بیبیكمپیرك
مروارید جل میكند ».و اگر دانههای باران خردخرد و عادی باش��د ،آدمان
عقیده داش��تهاند ،كه« :بیبیكمپیرك سر میشوید ».همچنین بیبیكمپیرك
بهتری��ن لباسهایش را ب��ه تن كرده و خود را آرای و تارا داده به س��احل
دریا [رود] میرفته اس��ت و در آنجا اول چون پرندهای زیبا این س��وی و
آن س��و گردش میكرده اس��ت و بعد باالی قوزی (ارغنونچك) نشسته ،به
الوانچدادن خود به پیش و عقب آمدن بابابهار را انتظار میشده است .مردم
شما ل ماه حوت یا به استقالل« ،باد حوتی» را ناشی از همین الوانچخوردن
بیبینوروز میدانس��تهاند .بیبینوروز كه به دیدار بابابهار بس��یار اش��تیاق
داش��ته است ،به مجرد دیدن او خود را از باالی قوز پایین میانداخته است
تا از عقبش برود؛ اما بابابهار به بیبینوروز توجهی ظاهر نكرده ،به راه خود
ادامه میداده است و این اول هر سال تكرار مییافته است.
میگوین��د ك��ه بیبینوروز هنگام به پایینانداختن خ��ود از قوز اگر به
خشكی بیافتد ،خشكس��الی فرا رسیده ،قیمتی و گرسنگی میشود .و اگر
در آب بیافتد ،برعكس تمام س��ال كام ً
ال سرسبزی طراوت و شادابی پدید
()10
میآید.
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از طرف مردم روز مبارك دانستهش��دن و مورد ارجگذاری قرارگرفتن
نوروز ،چند سبب دیگر هم دارد:
یكم؛ محض در همین روز ،خورش��ید از برج دوازدهگانه به برج حمل
انتقال مییابد و حلول میكند و ش��ب و روز برابر میشود و هوا به گرمی
()11
رو میآورد و باعث نشاط مردم میشود.
دوم؛ در همین روز ،یزدان پاك آدم و عالم را آفریده اس��ت .دانش��مند
ایرانی دكتر شریعتی در این باره مینویسد:
«چه افس��انۀ زیبایی ،زیباتر از واقعیت .راس��تی مگر هر كسی احساس
نمیكند كه نخس��تین روز بهار ،گویی نخس��تین آفرینش است .اگر روزی
خدا جهان را آغاز كرده است ،مسلم ًا آن روز این نوروز بوده است.
مس��لم ًا 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��لم ًا اولین روز بهار ،سبزهها روییدن آغاز
كردهاند و رودها رفتن و شكوفهها سرزدن و جوانهها شكفتن ،یعنی نوروز.
بیش��ك روح در این فصل زاده اس��ت و عشق در این روز سرزده است و
نخس��تین بار ،آفتاب در نخستین روز طلوع كرده است و زمان با وی آغاز
()12
شده است».
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 .مث ً
ال 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 .موبدا ِن عجم را گرد كرد و بفرمود كه
()13
تاریخ از اینجا آغاز كنند .موبدان جمع آمدند و تاریخ نمودند».
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چهارم؛ عقیدهای نیز موجود اس��ت كه گویا پیداشدن نوروز به سعی و
تالش حضرت س��لیمان پیغمبر ارتباط میگرفته باشد .روایتی نقل میكند
كه روزی حضرت سلیمان انگشتری خود را گم میكند و سلطنت از دست
او میرود؛ ولی بعد از چهل روز انگش��ترش را مییابد .فره،پادش��اهی و
فرمانروایی پیشینه به او دوباره برمیگردد .پادشاهان با او دوست میشوند.
مرغان به دورش گرد میآیند .مردم «نوروز آمد» میگویند و آن روز خوش
را «نوروز» میخوانند و جشن میگیرند.
پنجم؛ در همین روز ،یامای ش��هریار جمشید به تخت پادشاهی نشسته
اس��ت .بنا بر معلومات روایت ،جمش��ید تخت زرینی میسازد و دیوان آن
را برداش��ته با او به آسمان میبرآرند .چون در این روز ،سر سال نو و روز
هرمزدی فروردین بود و مردم از رنج و غم آس��وده ،عمر به س��ر میبردند،
این روز را گرامی داشتند و جشن گرفتهاند .فردوسی در این باره نیز نوشته
است:
گرانمایه جمشید واالنهاد

كمربسته و دل پر از پند و داد

به ف ِّر 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 ف ِّر 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

فره بخت او
فرو مانده از ّ

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 منسوببودن
پیدای��ش نوروز را پیش میران��د .ابلیس لعین گویا بركت را از بین میبرد؛
قحطی ،خشكس��الی همه جا را فرامیگی��رد .مردم برای خود یگان چیزی
خوردنی و پوش��یدنی نمییابند .حتی باد از وزیدن میماند .درختان خشك
میش��وند و یقین بود كه جهان نیس��ت و نابود شود .خوشبختانه به فرمان
و راهنمایی یزدان پاك ،جمش��ید پدید میآی��د و به طرف ابلیس راه پیش
میگیرد .وی با ابلیس جنگ كرده ،با پیروزی برمیگردد .مردم از بدبختیها
رهایی مییابند و میبینند كه از جمش��ید غالب و ظفریاب ،نور میبراید و
جواهرات تاج او به اثر نور آفتاب میدرخشد .رستنیها از نو سبز میشوند.
طبیعت دوبار ه جانی تازه پیدا میكند .این پدیدهها را دیده آدمان میگویند:
«روز نو ،نوروز آمد».
عموم ًا دربارۀ ارتباطداش��تن جشن نوروز با جمشید ،روایتهای زیادی
موجود است .اكثریت دانشمندان چون ابوریحان بیرونی ،عمر خیام و دیگران
كه عاید به نوروز ابراز نظر كردهاند،این عقیده را پشتیبانی میكنند.
مؤلف كتاب «نوروزنامه» در این باره میگوید:
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«اما سبب نامنهادن نوروز آن بوده است كه چون بدانستند كه آفتاب را
دو دور بود ،یكی آن كه هر سیصدوش��صتوپنج روز از شبانهروز 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 میشود و چون جمشید آن دریافت،
نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان دیگر ،مردمان بدو
()14
اقتدا كردند»...
ریاض��یدان و ستارهش��ناس ب��زرگ ابوریح��ان بیرونی نی��ز در كتاب
«آثارالباقیه» در این خصوص مینویسد« :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 بیمرگی ،تندرس��تی و به آموزندگی بشارت داد؛
برای همه پاكسرشتی و حاللكاریها تلقین كرد و این كار در نوروز انجام
()15
یافت و آن روزِ نو خوانده شد و این عید گرفته شد».
شش��م؛ در همین روز خسروان بر تخت مینشستند و نیازهای مردم را
برآورده میساختند .گذشته از این ،چند واقعۀ دیگر مذهبی كه باعث سرور
و شادمانی مسلمانان ش��دهاست ،در همین روز اتفاق افتادهاند؛ از قبیل :با
اجازت خداوند در كوی عرفان ،به هم پیوس��تن حضرت آدم و ح ّوا بعد از
راندهشدنش��ان از جنت؛ نجاتیافتن كشتی حضرت نوح و همراهانش از
توفان و بقای نسل انسان بعد از آن؛ بیرون آمدن فرعون و غرقشدن فرعون
و همراه��ان او به دریا؛ رهایییافتن حض��رت یونس از دهان نهنگ؛ ظهور
حضرت امام مهدی و پاككردن زمین از شرك و ظلم و بیعدالتی؛ انتخاب
حضرت علی (كرماهلل 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 اینچنین فرصتی است برای یادكردن از گذشتهها،
فراموششدهها ،اندیشیدن از نیكیها و بدیها ،از اشتباهات و غلطها.
عالوه بر این ،نوروز نماد اس��ت؛ نماد پاكی و راس��تكاریها و رهایی
از بند هرچه كه زش��ت به نظر میرسد .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��لهای امروزی را از یك
سو به تاریخ و از سوی دیگر به آیندۀ درخشان میپیوندد .با اینها و مراسم
خاص خود از پیوند یگانگی معنوی مردم افغانستان و از فراز مشخصههای
تمدن بشری آنها درك میدهند.
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 ،قدرتمندی در اراده و ش��روعكردن به كارنماییها،
تالشها و برنامههای آینده است .میتوان گفت كه بهترین روز و روزگاری
كه مردم آرزو میكردند و میكنند،همین روز و روزگار نوروز بوده است.
چنانی كه در بیتهای زیرین فردوسی همین معنی عمیق ًا افاده یافته است:
فر و با برز و پیروز باد
ابا ّ

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 پرفیض و بابركت خواهد ش��د.
بنابراین آنها به دنبال این عقیده چند روز قبل از جش��ن ،در خانههای خود
آمادگی میگیرند،در و دیوار اتاقهایش��ان را از گرد و چنگ پاك میكنند،
قالین و گلیم و پالسهای فرش��ی خانههایش��ان را میافشانند،ظرفهای
مس��ی (از قبیل دیگ،پتنوس [سینی] و دیگر لوازمات آشپزخانه) را سفید
میكنند ،كاس��ه و پیالههای داغی را دور میاندازند ،كاال [رخت] میشویند
و لباسهای نو میدوزند ،تا س��ال نو را با خوش��ی بیشتر استقبال كنند .در
عرف جش��ن نوروز ،زنان و دختران به دستانشان حنا میبندند؛ پسران نیز
كلكهایشان را حنا میكنند.
قبل از فرارسیدن سال نو بازار رخت و كفش و كاالفروشی،اسبابهای
بازی ،بازار حنا و بازار س��ودای میوۀ خشك خیلی رونق پیدا میكند و این
جوشوخروش در سراسر كشور با شكوه خاص گسترده میشود.
هنگام ورود س��ال نو ،اهل هر خانواده دس��ترخوانها را میگش��ایند؛
ظرفه��ای مملو از میوه را نزدیك میآورند .كولچههای روغنی ،فطیرهای
شیری و خوراكهایی از همین قبیل را به روی خوانها میگذراند.
مردم ،خوا ِن هفتسین 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 نیكبه امید آن كه تا آخر س��ال تنشان سالم و
رزقش��ان فراوان باش��د و با مقصد این خوش��ی كه تمام سال جمعیتهای
دوستان جمع باشد ،استعمال میكنند؛ و محض به همین نیت و آرزوها به
()16
همسایگان ،به خویش و اقربا و دوستانشان میفرستند.
همچنین چهار پنج روز قبل از نوروز ،در بس��یاری خانوادهها 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 «هفتمیوه»،
آب آش��امیدنی تهیه میش��ود كه از آن ،هنگام حلول س��ال نو هر كدام از
اعضای خانواده در س��ر سفرۀ نوروزی یك پیاله از نیت ثواب مینوشند و
از این عمل فال نیك میگیرند؛ از آب مذكور به دوستان و اقاربان خانواده
كه برای تبریك سال نو میآیند،نیز به امید خوشیهای زندگی در سال نو
()17
داده میشود.
اكثریت خانوادهها كوشش میكنند كه هنگام حلول سال نو بیدار باشند؛
شمع یا چراغ نیز فروزان باشد؛ شیر یا شیربرنج ،آرامآرام روی دیگ بجوشد
تا زندگی خوش و روشن و سفیدرویی را در سال نو نصیب شوند.
صب��ح روز ن��وروز ،آدمان بر وقت میخیزند و پ��س از صحبت كوتاه،
ش��یرینی به ده��ان میكنند و بعدا ً ب��ه همدیگر آب میپاش��ند و بعد این،
ب��ا پیروی از آیین نیاكان َگ��رد كدورتها از آینۀ دله��ا میزدایند؛رنج و
غ��م و اندوه را به كن��ار مینهند و با مقصد پذیرایی از نوروز و س��ال نو،
لباسه��ای تازۀ خود را به تن كردهبا چهرههای گش��اده و با دلهای پر از
شادی و نشاط و سرور گروهگروه به میلهجایها و جشنكدهها و سیرگاهها
میروند؛ و به خاطر احترام و بزرگداش��ت نوروز و سال نو ،میله و مراسم
عیدانه برپا میكنند؛ به افتخار جشن نوروز و سال نو ،كف میزنند ،رقص
میكنند و سرود و ترانهها میخوانند.
مردم معتقد برآناند كه ش��خصی كه در جش��ن ن��وروز به طبیعت زیبا
نظ��ر میافكند ،از بوی خوش گلهای بهاری نفس میكش��د و در آغوش
دشتهای س��بز و خرم میرقصد و س��رود میخواند،دیگر نمیتواند دل
خود را به خانۀ كینه و دش��منی تبدیل دهد؛ نمیخواهد كس��ی را رنجیده
و یا باعث آزردگیخاطر دوس��تان شود .ش��اید روی همین عقیده باشد كه
اكثریت میله و مراس��می كه به نوروز بخشیده میشود،عادت ًا در محلههای
خوشمنظ��ره و جایهای خوش باد و هوا ،در دام��ن كوهها ،چمنزارها و
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در آغوش گلهای ش��قایق و اللهزارها دایر میش��ود .آدمان در این میله و
مراس��م همدیگر را به عید س��ال نو و بهار نو تبری��ك و تهنیت میگویند؛
صمیمیترین تمنیّات و بهترین آرزوهایشان را به همدیگر،به یار و دوستان
و خویش و اقربای خود تقدیم میدارند .در روز جشن ،عبارتهای «نوروز
مبارك»« ،هر روز ش��ما نوروز ،نوروز ش��ما پی��روز» و امثال اینها قریب از
دهان هر فرد به گوش میرسد .رادیو و تلویزیون كابل نیز برنامههای خود
را به جش��ن نوروز مطابق میسازد و توس��ط آنها بیشتر سرود و ترانههای
نوروزی و پیامهای سالنوی میشنواند.
در ِسیرگاه و میلههای شهرهای مركزی مملكت ،نمایش نسلهای ذات
حیوانات اهلی ،از جملهگاو ش��یری ،برزهگاو ،بوقه ،شتر ،اسپ ،گوسفند،
ب��ز ،مرغ و غیره و قدرگ��ردان نوعهای بهترین آنها به جایزههای مناس��ب
مال��ی و مادی نیز از رس��م و رواجهای ملی و از واس��طههای دلخوش��ی
و س��رگرمیهای مردم در نوروز اس��ت .چنین نمایشه��ا را خصوص ًا در
استادیوم مركزی شهر كابل خیلی باشكوه و باطنطنه برگزار میكنند.
در روزهای جشن نوروز ،از همه بیشتر كودكان و نورسان سرخوش و
مسرور میباش��ند و آنها این عید را با اسپسواری و چرخفلكسواریها،
گودیپرانیه��ا (بادبادكپرانیه��ا) ،خواندن س��رود ترانهه��ای نوروزی،
گلگردانیها و تماش��ای هر گونه بازی و مس��ابقههای ش��وقآور پذیرایی
میكنند .در بعضی از میلهها ،بچهها در میدانها آتش میافروزند و از باالی
آن خیز زده ،این عبارتها را به زبان میآورند:
زردی روی من از تو

سرخی روی تو از من

این عمل ،یعنی پریدن از باالی آتش فروزان و به زبانآوردن عبارتهای
فوقالذكر ،روی همین عقیده صورت میگیرد كه با ختم س��ال و افروختن
آتش در این هنگام ،تمام فالكتها و نحوستهایی كه در طول سال رونما
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شده بود ،از بین برداشته میشود .در میلههای نوروزی به جز نغمۀ دستههای
سازوسرود و رقص و افروختن آتش ،انواع مختلف بازیهای ملی ورزشی
از قبیل كش��تیگیری ،بزكشی ،اس��پدوانی (پایگه) ،نیزهبازی ،چوببازی،
بیلبازی ،داربازی ،توپبازی ،چوگانبازی ،شمش��یربازی ،سنگاندازی و
غیره نیز نمایش داده میش��ود .به غیر از همۀ این ،گاودوانی ،ش��ترجنگی،
بودنهجنگی ،س��گجنگی ،مرغجنگی ،كبكجنگ��ی ،تخمجنگی و اینها بر
این مس��ابقهها مش��غولیتهای عنعنوی ملی نیز از واسطههای دلخوشی و
سرگرمیهای مردم در این جشن به شمار میروند.
به مناسبت بزرگداشت نوروز و سال نو اهل تمام كسبها شایستهترین
هنر دستان خود را در میلهجای و ِسیرگاهها و بازار و كوچهها مورد فروش
قرار میدهند .مث ً
ال نجاران ،آهنگران ،كواللها [س��فالگران] ،دایرهس��ازان،
گودیسازان (لوختكسازان= عروسكسازان) و بازیچهسازان ،اسبابهای
بازی را كه برای اطراف در طول زمستان در خانههایشان ساختهاند ،در این
جش��ن به فروش میرسانند .همچنین كولچهپزها ،شیرینیپزها ،حلواگرها،
كبابیها ،آشپزها و چایخانهچیها و پزندگان و كیوانهای [كدبانوها] انواع
دیگر خوراك را ،همه با محصول كسب و هنر دستان خود در خدمت مردم
قرار میدهند .یكی از س��نتهای مهم مردم در نوروز ،فرستادن «نوروزی»
و یا تحفههای س��النوی است .والدینِ پس��ران و دخترانی كه به هم نامزد
شدهاند ،به مناسبت عید نوروز و به خاطر احترام و دلگرمی طرفین از قبیل
طعامهای لذیذ ،نان و كولچههای ش��یری و روغن��ی ،لباس یا لباسواری،
مق��داری پول به حیث عیدپولی و دو س��ه خیل ش��یرینی طبق عنعنههای
ملی به خانۀ همدیگر با نام «نوروزی» تحفه ارس��ال میكنند كه در این كار
خانوادۀ طرف پسر ـ داماد سهم بیشتر دارد.
در مورد فرس��تادن تحفۀ نوروزی یك مسألۀ دیگر نیز مطرح است .این
مسأله از آن عبارت است كه دلدادهها در روزهای جشن نوروز با فرستادن
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تحف��ۀ نوروزی خ��ود میخواهند در میان رفیقان و همساالنش��ان بنازند و
ش��اد باش��ند و از حرمت و احترام نامزدش��ان و نزدیكان او افتخار كنند؛با
لباسهای نو فرستادهش��ده به دامنۀ كوهها به سبزهلگدكنی و به گلگشتها
برآیند و غیره.
آنگونه كه فولكورش��ناس اس��داهلل ش��عور تذكر میدهد ،در روزهای
جش��ن نوروز مردم از نق��ل روایتها و قصهها و افس��انهها نیز اس��تفادۀ
ش��ایان به عمل میآورند .در این هنگام ،بیش��تر اثرهایی مورد استفاده قرار
میگی��رد كه از یگان جهت ،آنها به نوروز ارتباطی داش��ته باش��د .یكی از
همین گونه اثرها« ،نوروز» نام افس��انهای هجوآمیز بوده اس��ت كه آن را در
شبهای جشن نوروز ریشسفیدان و زنان سالخورده در اكثر عایلهها برای
خنداندن اعضای عایلهش��ان و سرگرمی و خش��نودكردن آنها به شوق نقل
میكردهاند.
متن افسانه را ذكر میكنیم:

«م��ردی ،زنی احمق و كمعقل داش��ت كه در كاره��ای ابلهانه خود ّ
یكۀ

روزگار بود .با فرارس��یدن ایام نوروز مرد با هزار خواری و خونجگری یك
مش��ت پول فراهم آورده و برای جشن نوروز مقداری برنج ،سبزی ،گوشت،

هفتمیوه و غیره خریده به خانه آورده و به زنش میگفت كه آنها را درست
نگاه دارد كه برای نوروز آورده است.

زن ،یك��ی دو روز كه از آنها مواظبت ك��رد ،باألخره حوصلهاش 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 میزد:

ـ آی نوروز! د قاری (قهری) خدا ش��وی! بیا س��ودایته بوبر كه جای مرا

تنگ كرده! تا كی زامتهایته (زحمتهایت را) مه (من) بكشوم؟
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مرد چاالكی كه این را بش��نید ،به حماقت زن پیبرده،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 نمیشود .از زن پرسید:
ـ مواد خوراكی نوروز كجاست؟

مرد از زن ،جواب شنید:

ـ آنها را خود نوروز برد.

م��رد كه چندین بار ضررهای كارهای احمقانۀ همس��رش را دیده بود ،به

مقص��د پیب��رد و از فرط عصبانیت زن را از خانه بی��رون كرد .زن ابله رو به
صحرا نهادهاز حماقت خود ،خو ِن دل میخورد .باألخره خس��ته شده ،باالی
سنگی نشست و غرق تفكر بود كه آوازی او را به خود آورد .دید كه گربهای

به طرف وی مینگرد و «میومیو» میكند .زن گمان برد كه ش��وهرش گربه را
نزد وی فرستاده تا به خانهاش بازگرداند .او برآشفته گفت:

ـ ب��رو گم ش��و! خاك َد (در) س��رت! آقایت روان ك��ده؟ دیگه نفر قت

(قحط) بود كه تو زوالشده 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 میگذشت ،خیرهخیره 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:

ـ بورو ،رنگ��ت َد (در) گور! كوكچوجا را پیشتر روان كرده بود ،حالی

كتهترش را روان كده؟ بورو برش بگو تا خودش نیاید ،مه (من ) دیگه َد (در)

عمری خود َد (در) خانش نمیآیم.

نزدیكیهای چاشت بود كه مركب تشنه و گرسنه از راه میگذشت .چون

نزدیك زن رسید ،شروع كرد به هنگزدن .این بار زن با ناز و نزاكت گفت:

ـ 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 آهستهآهسته َد عقب كوه مینشست 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 میجنباند .زن جانب شتر دید و گفت:

ـ چش��مای آقایت بترك��ه كه خودش نیامدهَ .د «میومی��و»ی گربه نرفتوم؛

َد «گوگ��و»ی س��گ نرفتوم؛ َد «هنگهن��گ» خر نرفتوم؛ چ��ی كونومزور تو
گردندراز را نداروم.

این را گفت و باالی شتر سوار شده ،جانب خانه حركت كرد .شبهنگام

چون ش��وهرش بیرون آمد ،دید كه زنش با اش��تری پر از جواهرات در عقب

در ایستاده و میگوید:

ـ َ
پیش��كه روان كدی ،نیامدوم؛ س��گه روان ك��دی ،نیامدوم؛ خر را روان

كدی ،نیامدوم؛ اما زور این گردندرازه 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

كجفهمی زن س��ادهلوح 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
بهوجودآمدن خندۀ به ذوق و فرحبخش شده است.
به مناسب فرارس��یدن جشن نوروز و سال نو مردم همچنین به عیادت
بیم��اران میروند؛به آدمان نیازمند صدقه میدهند؛ در خانههایش��ان آدمان
را دع��وت كرده ،به آنها خیر و خدایی میكنند .در روزهای جش��ن نوروز
آدمان گناهان همدیگر را میبخشند؛ جویبارها را پاك میكنند و به كارهای
صحرایی آغاز میكنند.
ن��وروز را در اكثری��ت ش��هر و ناحیهها و دهات افغانس��تان با نامهای
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«جش��ن نهالشانی»« ،جشن دهقان» و «میلۀ قولبهكشی» تجلیل میكنند؛ كه
مراد از آن ،تأمین سرس��بزی و آبادانی كش��ور و دع��وت دهقانان به كار و
فعالیتهای كشاورزی است.
عموم ًا مردم افغانستان نوروز را كه مهمترین جزء از فرهنگ گذشتگانمان
اس��ت ،ارج میگذارند و عزی��ز و گرامی میدارند و فرارس��یدن آن را در
سراسر مملكتشان صمیمانه و باطنطنه پذیرایی میكنند.
نوروز جش��ن طرب و س��رور ،فراوانی ناز و نعم��ت و نیت آرزوهای
نیك اس��ت .در نوروز خصوص ًا «جشن گل سرخ» كه در شهر مزار شریف
دایر میشود و آن با اشتراك نمایندگان اهالی والیتها و شهر و ناحیههای
اساسی افغانس��تان چهل روز ادامه مییابد؛ خیلی با شكوه و شور و هلهله
میگذرد.
یك جهت خاص نوروز این اس��ت كه در روزهای جشنگیری آن ،هر
كس میخواهد و امید میكند 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 میكند و كوش��ش به خرج میدهد 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 اینچنین میخواهد در پذیرایی شایسته و افزودن شكوه و
جالل این جشن ،سهمگیر و تأثیرگذار باشد.
ن��وروز را در گذش��تههای دور ،از جمله در دورۀ ساس��انیان نیز مردم
بی��ش از دیگر جش��نها گرامی میداش��تند .در آن ایام ،آن روز دس��ت از
كار میكش��یدند و به آبادی و ترفه و سرگرمیهای گوناگون میپرداختند،
میرقصیدند ،سرود میخواندند و غیره.
این عید خصوص ًا در دربار باشكوه و ارجگذاری فراوان برگزار میشد.
اینچنین رس��م بود كه در این روز مردم برای اب��راز تبریكات نوروزی به
دربار پادش��اه میآمدند و طرز ابراز این تبریكات در چنین ش��كل صورت
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میگرفت :شخصی كه چهرهای زیبا و نام دلپسندی داشت و به نكورویی
معروف بود ،به نزد پادش��اه میآمد .پادش��اه میپرسید كه« :تو كیستی و از
كجا آمدهای و به كجا میروی و چه كس��ی تو را به اینجا آورده است و با
چه آمدهای و با خود چه داری؟» آن زیباروی نكونام خوشس��خن پاس��خ
میدهد كه« :از س��وی س��عادت و بركت میآیم و به جایی كه صداقت و
بركتدار آن اس��ت ،میروم .پیروزنامی مرا به اینجا فرس��تاده است و نامم
خجسته است .با سال نو آمدهام».
از ای��ن گفتهها 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 میشدهاند؛ و این پدیدۀ خجستهپی
را سرآغاز روزگار باسعادت خویش میدانستهاند.
بازت��اب حادثهای به افتخار جش��ن ن��وروز در دربار پادش��اهرفتن و
تبری��كات و تهنیت خویش را به او به ارمغانآوردن موبدان در مثال زیرین
باز هم روشنتر به چشم میرسد.
«در می��ان دژی ك��ه حصارهای��ش ب��ا بیرقهای بزرگ و شلش��لههای
رنگارنگ زینت یافته اس��ت،ش��هریار عجم بر سر تخت نشسته؛او در تن
مرصع (زری��ن) دارد .گرداگردش چند تن
جامهای زربافت و در س��ر تاج ّ
از نزدی��كان و ندیمانش ایس��تادهاند .در بیرون دژ ،بر كنار س��فرهای 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 .قدحها پر از شیر تازه و قابها انباشته از خوردنیها ،كوزۀ
نقرهای پر از آب سرد آشامیدنی ،كه آن را دختران دوشیزه از زیر آسیابها
آوردهان��د .در گردن كوزه ،قالدهای به زنجیر زرین ،و بر زنجیر ،مهرههایی
زبرجدین را آذین كردهاند.
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فرصتی از بین میگذرد و ش��هریار در آستانۀ دروازه دژ نمایان میشود
و فریاد مردم به فضا میپیچد.
شهریار:
ـ مبارك باد روز نوتان و نوروزتان!
چند تن به یك آواز:
ـ بر شهریار بهروز باد و روزگارش نوروز باد!
شهریار:
ـ از آبهای كوزه به جامهای خود بریزید.
همه به نوبت از كوزه به قدحهای خود آب میریزند .شهریار طبق رسم
نوروزی از آب كوزه بر روی خویش میپاشد كه آب نشانۀ پاكی و روشنی
است .دیگران نیز این عمل را تكرار میكنند.
شهریار:
ـ كامیابی و گشایش به كسی باد كه در آغاز سال ،خویش را پاك سازد
و به راستی بپیوندد.
همه به یك صدا:
ـ چنین باد!
شهریار:
ـ انوش��ه باد روان كس��ی كه در نوروز افالسیها را میزداید؛ نحوست
را دور میاندازد و تمام س��ال را با خرد و نیكاندیشی و منش نیك سپری
میكند.
همه یك جای:
ـ چنین باد!
و یك تن از حاضران كبوتری سفید را به شهریار میدهد.
شهریار:
ـ این پرده را به نشانۀ آزادی و صلح رها میكنم و برای سالی كه آغاز
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كردهایم ،صلح ،آزادی و نیكویی میطلبم.
همه به یك آواز:
ـ نكویی از آن ما و كشور ما باد!
شهریار:
ـ كس��انی كه به فرمان ش��هریاران گردن نمینهن��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��تها را س��بز و خرم سازید و
زمینهای خش��كیده را به جنگلزار تبدیل دهید؛ مرزهای كش��ت گندم را
اف��زون گردانید؛ درخت فراوان بنش��انید؛ جویبارها را پاككاری كنید و بر
س��رزمین وجدانتان نی��ز تخم محبت و نیكی بكارید و نهال دوس��تی را با
مهربان��ی و صداقت آبیاریكنید .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 نیكیها و بدیها ،از اشتباهات
و غلطها اندیش��ه كنید؛ و از هرچه كه زشت به نظر میرسد ،خود را كناره
گیرید .اكنون جامهای ش��یر را بلند كنید و بنوش��ید .خش��نودی و سعادت
همیشه نصیبتان باد.
همه جامها را بلند میكنند .یك تن از حاضران:
ـ 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 نگاهدار .سرت سبز باد و
جوانیات چون خوید (س��بزه ،گیاه تروتازه) ،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 ،زندگیات زیاد ،روزت میمون و مبارك باد!
همه به یك صدا:
()18
چنین باد و جاویدان باد!»
در مثال باال كه یك صحنۀ جالب تئاتری را به یاد میآورد ،یقین ًا محیط
اصلی نوروز ،یعنی واقع ًا هم روز شادی و سرور،روز مبارك ،روز تبریك
و تهنیت ،روز خیر و سعادت ،فراوانی ناز و نعمت و لحظۀ افادهكنندۀ آرزو
و امیدهای نیك انسانی پنداشتهشدن 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 دورههای قدیم و شایس��تگی
ویژگیهای آن از دلیلهای پرارزش محس��وب میشود .مثال مذكور نشان
میدهد كه در جشن نوروز ،پادشاهان نیز عنایت و دعا و نیایش خویش را
از آدمان نیكرای و نیكمنش دریغ نمیداشتهاند.
باید گفت كه در تش��كیل و تدویر جش��ن نوروز و میله و محفلهای
مربوط آن ،س��رودها نقش مهم میبازد .در جشن نوروز بیشتر سرودهایی
خوانده و شنیده میشود كه آنها در بیان مردم با نام «ترانههای نوروزی» و یا
«نوروزیها» معلوم و مشهورند .نوروزیها كه یك گروه علیحدۀ سرودهای
مردمی را در ادبیات شفاهی دریزبانان افغانستان تشكیل میدهد ،از جملۀ
چنین پدیدههای فولكلوری به ش��مار میرود كه آنها را مردم زحمتكش به
حیث یك نوع دس��تاوردهای ارزشمند معنوی و فرهنگی خویش به نوروز
ب��ه ارمغان آوردهاند .این ارمغان فرهنگی ،از س��رودهایی عبارتاند كه در
روزهای جش��ن نوروز در اج��رای هنرمندان و آوازخوانهای مس��لكی و
غیرمسلكی از تمام گوشه و كنار مملكت ،ساعتهای دراز طی چند روز به
گوش میرس��د .نمونههای اینگونه سرودها را در روزهای جشن از طریق
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برنامههای عیدانۀ رادیو و تلویزیون كابل نیز تكرار و تكرار ش��نیدن ممكن
اس��ت .بعضی از نوروزیهای دری را در روزهای جش��ن نوروز بیرون از
مرز افغانستان نیز میخوانند و میشنوند.
به واسطۀ سرودها ،آدمان در میلهجایها ِسیرگاهها ،در محفلهای عیدانه،
در جمعآمدههای دوس��تان ،در مهمانی و نشس��تهای عایلوی همدیگر را
با عید نوروز و س��ال نو و بهار نو تبریك و تهنیت میگویند؛ صمیمیترین
تمنیات و بهترین آرزوهایشان را به همدیگر ابراز میدارند .توسط سرودها
دختران و پس��ران جوان با ش��یوههای دلآویز افس��انههای عشقهای پاك
و آتش��ین خود را زمزمه میكنند؛ نیازمندیهای حیات،امیدهای س��ركش،
آرزوهای خیره و گوناگون و آرمانهای دیرینۀ خویش را در آغوش س��بز
طبیعت به طبیعیترین و س��ادهترین ش��یوه بیان میسازند .عالوه بر این ،با
خواندن سرودها جوانان نورس مراسم گلگردانی تشكیل داده ،به مناسبت
نوروز و سال نو از پدر و مادر و خویش و اقربان خود تحفهها و «عیدی»ها
میگیرند .اینك متوجه میش��ویم به یك س��رود عاش��قانۀ نوروزی كه در
وصف معشوقه با لطف و جذابیت مخصوص گفته شده است:
پیراهن زردوز

پوشیدهای امروز
در میلۀ نوروز

بر قامت موزون و رسایت مزه میته

آیم به در تو

گیرم خبر تو

قربان سر تو

هر مهر و وفا ،ناز و ادایت مزه میته

پیراهن زردوز

پوشیدهای امروز
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در میلۀ نوروز

بر قامت موزون و رسایت مزه میته

با عشوه و تمكین

با خندۀ شیرین

بر عاشق مسكین

ای شوخك دردانه ،جفایت مزه میته

پیراهن زردوز

پوشیدهای امروز
در میلۀ نوروز

بر قامت موزون و رسایت مزه میته

نوروزیهای دری در رابطه با نوروز و تجلیل آن ایجاد شدهاند و طبق
معمول در جریان تدویر جش��ن نوروز خوانده و ش��نیده میشود كه سبب
چنین نام را به خود گرفتن آنها نیز محض در همین است.
در جشن نوروز نهفقط سرودهایی كه به نوروز مربوطاند ،طنیناندازند،
بلكه یك سلسله س��رود و ترانههایی كه عموم ًا به بهار و سنتهای بهاری
اختصاص داده شدهاند و آنها به نام «بهاریهها» یاد میشود ،نیز مورد سرایش
قرار میگیرند.
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 .14در همان ،ص .7
 .15از مقالۀ دكتر منصور رستگار فسائی ،بخت تو پیروز باد ،آشنا ،شمارۀ  ،4سال ،1371
ص .11
 .16در ضمن مراس��م تجلیل از آمدن س��ال نو ،یك رسم همین است كه اعضای خانواده
یك یا دو روز پیشتر از حلول س��ال نو به تداركات هفتسین میپردازند .سبزی ،سركه،
س��منك را به طور خورش پخته آماده میكنند و س��ایر سینها را كه حاجت به پختشان
نیست،به حال خود میان بشقابها گذاشته ،به روی سفرۀ پاك و تمیز سال نو میچینند.
آب میوه با كشمش ،آب یا آب هفتمیوه را نیز باالی سفره میگذارند .بعضی ظرف شربت
آمیخته ،زعفران و ریحان را نیز سر سفره مهیا میسازند و كالنهای خانواده وضو كرده با
فرزندان در حالی كه لباسهای جدید یا پاك و شستۀ خود را به تن كردهاند،مینشینند

و متوجه زنگ ساعتها میباشند .همین كه چهار پنج دقیقه به تحویل سال مانده ،كالن
خانواده اگر در یاد داش��ته باش��د ،از یاد اگر نه ،از روی كتاب دعای س��ال تحویل را كمی
بلندتر میخواند و اهل خانه به او همصدا شده ،دعا را تكرار میكنند تا سال تحویل شود.
بعد باز دستها را باال كرده برای خرمی سال و شكوفایی ،شادابی میمنت و رفاهیات سال
و س�لامتی و خوشی تمام خانواده ،دوس��تان و هموطنان دعا میكنند .كالنها بلندبلند
میخوانند و خُ ردان «آمین»« ،آمین» میگویند .در انجام ،سال نو را به همدیگر مباركی
میدهند .از ش��ربتها و آبمیوه به همه داده میش��ود و بقیۀ شربتها و آبمیوه تا چند
روزی دیگر برای صرفكردن دوستان و نزدیكان نگاهداری میشود.
 .17چهار پنج روز پیش از حلول سال نو ،اهل هر خانواده یك مقدار میوۀ خشك ،از قبیل
كش��مش س��بز و سرخ ،مغز پسته ،چارمغز و بادام ،نخود ،كشته و سنجد را تهیه كرده در
آب خوب میشویند .سپس همۀ آنها را یك چند در تشت یا تغار انداخته ،از باالیش آب
میریزند و در جایی میگذارند تا كه از آنها برای سال نو آب آشامیدنی با نام «هفتمیوه»
تیار ش��ود .هنگام تحویل س��ال كهن به سال نو ،خرد و كالن خانواده در گرد سفره جمع
میآیند و چیزهای خوردنی و نوش��یدنی را روی س��فره میگذارند .اگر حلول سال نو در
ش��ب واقع ش��ود ،چند دانه شمع را نیز روش��ن میكنند .بعد از این ،كالن خانواده دعای
س��ال نو را كه افادهكنندۀ آرزوهای نیك در س��ال نو اس��ت ،به زبان خود و به این شكل
بلندبلند میخواند« :ای پاكا! پروردگارا! ای گردانندۀ قلبها و چشمها! حركتدهندۀ شب
و روز! ای تغییردهن��دۀ احوال ،توانایی و نیروها! حال م��ا را به نیكوترین حالت برگردان!
م��راد و مقصودم��ان را به جا آر! از علم خود برای گفتارم��ان عنایت كن و كرم خود را به
خواس��ت و نیاز ما دریغ مدار! ای صاحب احس��ان و بخشش ،مهربانی و جالل!» .در وقت
خواندن این دعا توسط كالن خانواده ،دیگران نیز پیروی میكنند و گفتههای او را تكرار
میكنن��د .در آخر فاتحه میكنند و بعدا ً از آب تیارش��دۀ هفتمیوه هر كدامی از اعضای
خانواده یك پیاله یك پیاله مینوش��ند .آنها نوش��یدن آب هفتمیوه را كار ثواب به شمار
میدهند و از این عمل ش��گون نیك میگیرند .از آب مذكور به دوستان و اقربان خانواده
كه برای دیدار و تبریك س��ال نو به آن خانواده میآیند ،نیز به امید خوش��یهای زندگی
در سال نو داده میشود.
 .18نقل از كتاب «ترانههای كوهسار» ،گرداننده و كوشش اسداهلل شعور ،جلد اول ،كابل،
سال  ،1353ص .435-433

باب دوم
میلههای نوروزی

1

در افغانس��تان به افتخار جش��ن نوروزی و بهار ،میلهه��ای گوناگونی دایر
میش��ود كه تحقیق و بررسی عمدهترین و شایستهترین ارزشهای ادعایی
از آنها از جانب نگارنده امری واقعی و ضروری پنداشته میشود.

میله یا مراسم جهندهباال

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 میپیوندد و آن با نامهای
«جشن گل سرخ» و «میلۀ گل سرخ» نیز معلوم و مشهور است ،از مهمترین
 .1داداجان عابدوف ،رسوم و عقیدۀ مردم دریزبان افغانستان ،آكادمی علمهای جمهوری
تاجیكستان ،انستیتوت زبان ،ادبیات ،شرقشناسی و میراث خطی به نام رودكی ،دوشنبه،
س��ال  ،2011ص ( ،100-45به زبان تاجیكی با الفبای س��یریلیك) ،برگردان دكتر بهرام
امیراحمدیان ،تهران ،نوروز .1392
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پدیدههای فرهنگی در كشور افغانستان به حساب میآید.
«میل��ۀ جهندهباال» كه با واقعۀ برافراش��تن جهنده (ط��وق یا بیرق) مزار
حضرت علی بن ابوطالب خلیفۀ چهارم اسالم عبارت میشود ،از بزرگترین
و باش��كوهترین میلههای نوروزی در افغانستان است .این مراسم به حیث
یكی از مشخصههای نوروز در افغانستان نقش مهمی بازی میكند.
مراس��م مذك��ور در س��الهای پی��ش ،در زمانی كه صل��ح و آرامی در
افغانس��تان حكمران بود ،خیلی باطنطنه و باش��وروحال میگذشت .در آن
س��الها در این جش��ن از تمام نقاط افغانس��تان و ممالك خارجه ـ ایران،
پاكس��تان ،هندوستان ،تاجیكستان (پامیر) و ...ـ میمهانان اشتراك میكردند.
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» آرامآرام س��بك میش��ود .از
تمام والیات به والیت بلخ در شمال رو میكنند 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 میشود .به سخن بوسعید «دوست بر دوست ،یار
بر یار» مزار شریف آماده میشود ،تا از میهمانان پذیرایی كند .خویشاوندان
به خانۀ خویشاوندان و دوستان به منزل دوستان میروند .اگر مسافرخانهها
ظرفیت پذیرایی دیگر ندارند ،چادر و اگر چادر در اختیار نیست ،زیر چادر
()1
خدا (آسمان) كنار جادهها و خیابانهای شهر.
دربارۀ «جشن گل سرخ» ظریف صدیقی نیز گفته است« :بزرگترین و
ش��كوهمندترین میلۀ صفحات شمال میله یا جشن گل سرخ است» .هزاران
مرد و ز ِن آرزومند از سراسر مناطق و محالت به شهر مزار شریف سرازیر
میش��وند ،تا روز اول بهار در برافراشتن جهندۀ مبارك شاه والیت شركت
كنند .ای��ن اجتماع عظیم از تودههای وس��یع مردم ،نمایانگر احساس��ات
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پرشورشان نس��بت به بزرگداشت این جشن ملی و باستانی است؛ و پس
از برافراشتهش��دن علم مبارك ،مردم به دشت شادیان میروند تا از مسابقۀ
پرش��كوه و هیجانبخش بزكشی در روی گلهای شقایق سرخ دیدار كنند.
ش��هر مزار شریف بدین مناسبت آذین میشود .هنرنماییها با موسیقی و با
()2
سازهای محلی طنین خاصی را در شهر مزارشریف ایجاد میكند».
منابع كتابی و ش��فاهی ثابت میكند كه پیدایش «مراس��م جهندهباال» با
كش��ف مزار حضرت علی در عهد س��لطنت تیموریان ك��ه در هرات قرار
داش��ت و در قریۀ خواجهحیران بلخ (ش��هر مزار ش��ریف حاضر) در قرن
پانزدهم با ابتكار سلطانحس��ین بایقرا به وقوع پیوس��ته است .چنانچه در
توكاو
روایتی آمده اس��ت ك��ه گویا روزی میرزا سلطانحس��ین بایقرا كاف 
صورت میدهد .در نهایت از درون مزار گمنامی ،جس��دی را درمییابند و
اعالن میكنند كه جس��د مذكور متعلق به حض��رت علی بوده ،و زمانی به
كوشش ابومسلم خراسانی از نجف به بلخ انتقال داده شده است.
سلطانحسین بایقرا با مصلحت وزیر دانشمندش امیرعلی شیرنوایی این
مزار را متبرك و مقدس دانسته ،فرمان میدهد تا در باالی آن مزار گنبدهای
محتش��م و زیبا اعمار كنند .با پیشنهاد امیر علیش��یر نوایی ،سلطانحسین
بایقرا اینچنین امر میكند كه چون نوروز مصادف با انتخاب حضرت علی
بر خالفت اسالمی است و برای اینكه همۀ اهل خراسان از موجودیت مرقد
حضرت ش��اه والیتمآب در بلخ باخبر شوند؛ و از طرف دیگر ،آغاز بهار
اس��ت و مردم بلخ در خواجهحیران در كنار دشت شادیان روی سبزههای
نورس��ته و گلهای شقایق سرخ برای جش��ن گرد میآیند ،همهساله مردم
شهرها در بلخ جمع میشوند 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 میپذیرند و اجرای آن را برای خود واجب میدانند.
به همین طریق ،با كش��ف مرقد حضرت علی در دورۀ اوج ش��كوفایی
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تمدن تیموریان هرات ،قریۀ خواجهحیران به نام مزار شریف و زیارتگاه و
میلههای همهسالۀ مردم افغانستان در نوروز و سال نو تبدیل مییابد و روز
تا روز آبادتر و زیباتر میشود.
س��ؤالی به میان میآید كه براس��اس كدام عقیده و پیشنهادها ،افراشتن
جهندۀ حضرت به نوروز آوردهاند و آن را به عنوان «مراس��م جهندهباال» و
یا «جشن گل سرخ» (یا میلۀ گل سرخ) به تجلیل گرفتهاند ،كه آن تا امروز
ادامه دارد و چهل روز تجلیل میگیرند؟ همچنین از چه س��بب باش��د كه
سازماندهندگان «مراس��م جهندهباال» نوروز را كه به حیث آغاز سال ،عید
بهار و روز نهالشانی و قولبهكشی و جشن دهقان میشناختند و میشناسند
و تجلیل میكردند و میكنند ،روز دعاكردن به ارواح گذش��تگان و یادبود
بزرگمردان دنیای اسالم خواندهاند؟
پاس��خ به این سؤالها چنین است :تشكیل و تدویر «مراسم جهندهباال»
تنه��ا به افتخار در عید نوروز به جانش��ینی حضرت محمد مصطفی (ص)
انتخابش��دن حضرت علی و به مناس��بت در همین روز به تخت خالفت
نشس��تن او و با مقصد آگاهس��اختن مردم از حقیقت وجود آرامگاه ایشان
در قریۀ خواجهحیران بلخ به وقوع پیوس��ته است .به فكر ما توسط تشكیل
و برگزاری «مراس��م جهندهباال» س��ازماندهندگان آن اینچنین خواستهاند
مراسم سنتهای نیاكانشان را با پنداشتها و عقیدههای اسالمیشان پیوند
دهند و حفظ كنند .آنها این كار را همچنین برای ش��روع و انتشار مفكورۀ
توحید و یكتاپرس��تی و ارجگذاش��تن ش��خصیت و مقام حضرت علی در
نظر مردم مس��لمان و بسیجس��اختن آنها به طرف مزار ش��ریف ،همچنین
ش��هر امیدواران ،احتیاجمندان بهجا آوردهاند .واقع ًا هم س��ازمانیافتن این
مراس��م آبرو و اعتبار عل��ی را در نظر مردم باز هم بلند برداش��ت؛ و علی
را ب��ه م��ردم نزدیكتر 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 ،مشكلگش��ا ،اولیا ،ش��یر خدا و شاه مردان از نزدیك میشناسند .از
همه مهمترش س��ازمان دهندگان «مراسم جهندهباال» به واسطۀ تشكیل این
مراسم معتقدداشتن شكوه و شهامت ،عظمت و رونق و جالل جشن نوروز
و برگ��زاری آیینهای آن را كه از عهد جمش��ید باقی مانده اس��ت ،افزون
گردانیده ،به همین وسیله به عمر این جشن باستانی تداوم بخشند .بیگمان
با سازماندادن مراسم جهندهباال جشن نوروز نیز تجدید شد ،و بر شکوه و
جالل آن افزود؛ توجه و باور و اعتقاد مردم به این جشن زیاد شد .و نهایت
()3
«جهندهباال» امکان و شهرت بلخ را نیز نگاه داشت.
دانشمند افغانستان ،لطیف پدرام دربارۀ تجلیل «جشن گل سرخ» سخن
رانده و گفته است:
«بلخ از آغاز روزگار آریاییها تا زمان خراسان اسالمی و عصر سامانیان،
مرکز اصلی برگزاری جشن نوروز بوده است .در روزگار نخستین ،خلفای
اس�لامی توجه آنچنان به نوروز نداش��تند .با قیام ابومسلم خراسانی ،نفوذ
برمکیان در دربار خلفا و تشکیل سلسلۀ طاهریان و صفاریان ،جشن نوروز
دوباره رونق یافت .کشف مزار منسوب به امیرالمؤنین در روزگار تیموریان
هرات در شهر مزار شریف و بنای باشکوهی که بر آن ساختند ،شهر را هم
از نظ��ر ملی و هم از نظر مذهبی در مرکز توجه مردم افغانس��تان قرار داد.
تاریخ و تقدس در این ش��هر دس��ت در دست هم گذاردهاند ،تا جشنهای
ملی و مذهبی را در والیت بلخ با شکوه و جالل برگزار کند و خاطرههای
()4
قومی و دینی را تداوم بخشد و زنده نگاه دارد».
ناگفته نماند که در مورد تبلیغ و تش��ویق کش��ف مزار حضرت علی و
بسیجس��اختن مردم مس��لمان به زیارت آن ،بعضی از شاعران و فرهنگیان
ه��رات نقش بازیدهان��د؛ آنها رأی دادهاند که حقیقت ًا هم مزار کشفش��ده،
آرامگاه حضرت علی بن ابوطالب اس��ت .مثال در چنین زمانی که به همت
«موالن��ا بینا»ی ش��اعر ،عالم و مهندس آن روزگار ،تعمیر باش��کوه مزار به
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اتمام میرس��د ،عبدالرحمن جامی ،ش��اعر توانا به یک شعر خود مردم را
متوجه حقیقت وجودی جس��د حضرت علی در آن آرامگاه س��اخته گفته
است:
گویند که مرتضی علی در نجف است
در بلخ بیا ،ببین چه بیتالشرف است
جامی نه عدن گوی و نه بینالجبلین

خورشید یکی و نور آن هر طرف است

جهن��دۀ حض��رت علی در روز اول نوروز با ش��ور و حالوت زیاد ،در
تونیم
میان فریاد هزاران مرد و زن در بین نعرهها و دعاها ،ساعتهای هش 
صبح همچون رمز حاصالت ،برکت و فراوانی ،خوشبختی ،نیکی ،گشایش
و آس��انکنندۀ مش��کلها ،صحتمندی و امثال آنها در ش��هر مزار شریف
ب��ا خواندن س��رود «روز نوروز» برافراش��ته میش��ود؛ و آن در دوام چهل
روز همچنان افراش��ته است .متن سرود یادش��ده که بیانگر روحیۀ بالیده و
افادهکنندۀ احساسات رضایت و قناعتمندی و مظهر افتخار بیپایان هزاران
مخلص و پیرو حضرت علی از باالش��دن جهندۀ مبارک شاه والیتمآب و
از زیارت مزار او همچون آرامگاه شخصی معتبر و متبرک در جشن نوروز
است ،به این قرار است:
روز نوروز است ،خداجان! جهنده باال میشود

از کرامات سخیجان ،کور بینا میشود

ما نه تنها والۀ گلهای سرخت گشتهایم

عالمی بر گنبد سبز تو شیدا میشود

روز نوروز است ،خداجان! جهنده باال میشود

از کرامات سخیجان کور ،بینا میشود

اندر این فصل بهاران صدچمن گل میدهد

از سحاب رحمت حق ،قطره دریا میشود
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از کرامات سخیجان کور ،بینا میشود

ای وطن! آزاد و شاد و خرم و زیباستی

عشق پاکت در دل هر کس دو باال میشود

روز نوروز است ،خداجان! جهنده باال میشود

جالب اس��ت که برابر برافراش��تن جهندۀ حضرت علی مردم به زیارت
آمده ،پای چوب با تکۀ خوشصفت آرا یافته ،آن را به دستانش��ان نرمنرم
سله میکنند و میبوسند.
همزمان برای س��عادت و آرامی وطن و هموطنان و برای خوش��بختی
خود و اهل عایلهش��ان در نوروز و س��ال نو دس��ت به دعا ب��اال میکنند.
دردمندان از آن به دردش��ان ،درمان و شفا میطلبند که بر اثر همۀ این شور
و فریادها و نعرهها ،همهمهای عجیب به فضا میپیچد.
همچنین هنگام برافراش��تن جهنده ،مردم خطبهها ایراد میكنند؛ خیرات
میکنن��د و صدقات زی��ادی میدهند؛ در دعا و نیته��ای خالصانه خیر و
برکت را در رزق و محصوالت سال نو از بارگاه خداوند خواهان میشوند.
قصهگوی��ان ،مداحان و راوی��ان مردم را با خواندن اش��عار دلانگیز و نقل
افس��انه و روایتهای فولکل��وری از کارنماییهای جنگآوران ،پهلوانان و
قهرمانان نامآور س��رگرم و اندرمان میس��ازند؛ که قس��متی از این اثرها به
حضرت علی و شخصیت او اختصاص دارد.
عموم ًا در اثرهای فولکلوریک که در «مراس��م جهندهباال» خوانده و نقل
میشود ،تصویر مقام حضرت علی به سختی بلند است و چهرۀ او به عنوان
یک پیر خردمند ،انس��ان معتبر و متبرک ،مشکلگشا و مددکار و یاورِ مردم
دیندوس��ت و خداپرست ،ابرمرد ش��جاع و دلیر درخشان است .این اثرها
همچنین بیانگر عش��ق ،احترام عمیق عامۀ مس��لمانان و اعتقاد بیپایان آنها
نس��بت حضرت علیاند .آنها نشان میدهد که حضرت علی به عنوان یک
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ش��خصیت بزرگ دنیای اس�لام تا چه حدی به ملت مسلمان از نزدیک در
پیوند و در ارتباط است.

قابل تذکر اس��ت که س��یمای حضرت علی در سرود «مال مامدجان» یا

«بیا بریم به مزار» که در دوام چهلروز مراس��م مذکور با آهنگ ش��یرین و
ناتکرارش در اجرای آوازخوانیهای مس��لکی وطنی پیوس��ته و بلند صدا
میدهد ،باز هم عمیقتر به جلوه میآید .این س��رود از زبان یک نفر دختر
دلباختۀ دیندوس��ت و خداپرس��ت سراییده شده اس��ت که در راه پیوند

مسألۀ زناش��ویی با مال مامدجان (نام جوان دوستداشتهاش) با مشکالتی
روبهرو ش��ده اس��ت .بنابراین دختر میخواهد و آرزو میکند با استفاده از

جشن نوروز به مزار شریف که شهر امیدواران و آرزومندان است ،قفلهای

طالیی را که کنایه از وجود مشکلگش��اییاند ،به چشمانش بمالد تا گشاده
شوند و مشکل او را آسان کند.

سرود از خطاب به مال مامدجان و دعوت او به شهر مزارشریف و سیر

گل اللهزار دش��ت ش��ادیان که این گلها در روزهای جشن نوروز بهترین

انگیزانندۀ احساس��ات عاشقانه و محبت گرم انس��انی بوده میتواند ،آغاز

یافته ،با همین خطاب و با همین دعوت انجام میپذیرد.
بیا که بریم به مزار ،مال مامدجان

سیل گل اللهزار ،واوا دلبرجان

سر کوه بلند فریاد کردم

علی ،شیر خدا را یاد کردم

علی ،شیر خدا یا شاه مردان
دل ناشاد ما را شاد گردان

بیا كه بریم به مزار ،مال مامدجان

سیل گل اللهزار ،واوا دلبرجان
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سخی ،شیر خدا ،دردم دوا کن
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مناجات مرا پیش خدا کن

چراغ روغنی نذرته میتوم

به هر جا عاشق است ،دردش دوا کن
بیا که بریم به مزار ،مال مامدجان

سیل گل اللهزار ،واوا دلبرجان
نظرگاه گر رویم با تو نگارا

بگیریم تا خدا قلفای طیال را

بیا که بریم به مزار مال مامدجان

میلۀ شاطرها

در گذش��تههای دور ،زمانی که در افغانس��تان هنوز از ماشینهای سبکرو
نامونش��انی هم نب��ود ،وظیفۀ حملونق��ل آدمان را از ی��ک محل تا محل
دیگر ،اسپ به انجام میرس��انید .اکثریت مأمورین عالیرتبۀ دولتی ،علما،
صاحبمنصبان اردو ،راهبران و کارمندان قاضیات ،رؤسای ادارهها و سایر
مؤسس��ات به محل کار خود به سواری اس��پ حاضر میشدند؛ به مراسم
مخصوص ،جشنها و عیدها ،به سواری اسپ میرفتند .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 میرساندند .عموم ًا در آن روزگاران اسپ
واس��طۀ اساس��ی انتقال آدمان عالیرتبه و دارا در کش��ور حس��اب میشد.
اینگونه اسپها عالوه به اشخاص محافظ و اسپبانهای مخصوص ،یک
نفر مس��تخدم دیگر با نام ش��اطر یعنی جلودار نیز داشتند .شاطران معموالً
اشخاص چستوچاالکی بودند که هنگام حرکت از خانه تا ادارۀ مربوط یا
جای دیگر ،پیشاپیش اسبهای تیزگام ولینعمت خود میدویدند؛ و هرگاه
که اس��پها در جایی توقف میكردند ،آنه��ا مواظبت و محافظت کرده ،از
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نظم و صحت سمها و پشت و پهلوی آنها وارسی به عمل میآوردند.
جمعیت شاطرها مشخصات ویژه داشتهاند :آنها نهتنها همه آدمان فداکار،
صادق و کام ً
ال هوش��یار بودند ،بلکه به حرکت و رفتار خود نیز از دیگران
فرق میکردند .ش��اطرها اغلب از جمله جوانان بودند .آنها به خوش��كلی
بروت میماندند و هر روز به نیت ثواب به چشمانش��ان سرمه میکشیدند.
لباس ش��اطرها ،کوتاه و ایخچم و ش��ینم بود که زیبایی مخصوص داشت.
همۀ شاطرها اکثرا ً پاپوشهای سبک و محکم و پرداشت به پای میکردند.
پاچههای بریدجیش��ان تا نیمۀ زانو همیش��ه برزدگی بود .آنها پایپیچهای
خوشنمای��ی ب��ه پای میپیچیدند و ب��االی کورتی نیمتنۀ کوتاه ،ش��انهبند
میبس��تند و کمرشان را به س��لیقۀ مرغوبی توسط ش��ال ظریف ابریشمی
یا نخی تا حدود س��ینه میپیچیدند .ش��اف لنگیشان از عقب سر در شکل
برازندهای بود.
ش��اطرها در وقت حرکت در راه ،چوب کوتاهی به دس��ت میگرفتند
که آن با نام «چوب ش��اطرها» یاد میشد .در س��فرهای دورتر ،آنها چوب
را با نیزه عوض میکردند تا بتوانند از جویبارهای نس��بت ًا کالن که از پیش
راهش��ان میبرآمد ،توسط نیزه سبک بپرند و از جویهای عمیق به سهولت
بگذرند.
شاطرها خودش��ان را مری ِد غالم وفادار حضرت علی (قنبر) و جلودار
صادق ُدل ُدل او میدانس��تند .حرمت اس��تاد (قنبر) و پیر اس��تاد (حضرت
علی) ،پرهیزگاری ،پاکی ،مدد به افتادگان ،گرامیداشتن اسپ همچون «یال
مراد» از آیین ش��اطرها حساب میشد که این آیین را آنها با مسئولیت تمام
و صداقت کامل حفظ ،رعایه و احترام میكردند.
ش��اطرها به نام «آش پیر» و یا «جشن شاطرها» میله ـ مراسم عنعنوی ـ
داش��تند که آن س��الی دو مرتبه ،یکی در نوروز (اول ماه حمل) و دیگری
در اولهای ماه میزان در س��ه محل شهر هرات ـ در قریۀ وحید ،در باغچه
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زیارت��ی میرصالح م�لا و در باغچه نزد حوض خوشمنه��ان (معروف به
ح��وض هزارهها) در قری��ۀ قتپیچک (قپچاق) ،مش��رف ب��ه پایحصار ـ
دایر میش��د .میلۀ ش��اطرها چند روز دوام میکرد .در این میله اش��خاص
با کس��بوکار گوناگون ـ قلندران ،درویش��ان ،ملنگها ،عی��اران ،کاکهها،
پهلوانان ،کشیگیران ،آوازخوانها ،نوازندگان ـ و سایر مردم شهر و دهات
س��هم میگرفتند .دیگهای کالن برنج ،حلوا ،ش��له و َدلدَ ه به نام «آش پیر»
پخته میش��دند؛ و مصارف آنها را خود ش��اطرها و اش��خاص علیحده از
جمله کاس��بکاران و غیره میدادند .در این جش��ن ،در یک طرف دیگر،
نقارهچیان و دوتارنوازان محلی و ش��وقی ،مقلدان و صحنهآرایان به نوبت
با هنرمندیهای خویش محفل را گرمی میبخش��یدند .آنها به این ترتیب،
مناس��بت و عالقۀ خود را به ش��اطران ابراز میداش��تند .سماورهای بزرگ
مس��ی و برنجی در چندین موقع در جوش بودند .چایخوری ،میوهخوری
و ب��ازی و س��رگرمیهای محیطی از قبی��ل تخمجنگی ،پادش��اه وزیرک،
خیززدن ،زورآزمایی و غیره از صبح تا ش��ام دوام میکرد .فروش��ندگان و
عرضهکنندگان مواد خوراکی و میوهجات خش��ک ،از قبیل کشمش ،نخود،
سنجد ،تخم تربوز ،پسته ،نقلهای پستهای ،هستۀ بادامی ،نخودی ،میوههای
ت��ازه ،تخم جوشدادۀ مرغ ،به رنگهای س��بز ،س��رخ و پیازی ،فرفرک و
قرقرهها ،ارابهچهها و دیگر س��امان و لوازمات بازی اطفال ،شیرینیباب به
مثل :زلف عروس ،لوز ،چیالبی ،پش��مک ،مربا و غیره را در هر سو عرضه
میكردند و بازار خریدوفروش را گرم میکردند.
اطفال ،جوانان و کالنساالن در هر کنجوکنار محل مراسم ،زیر سایههای
درختان ،روی سبزهها و ُصفهها و در کوچه ،قالینچهها ،نمد و پالسهای خود
را پهن و هموار کرده ،به صحبتها و شوخی میپرداختند؛ به شطرنجبازی،
جفتوتاقبازی ،گفتن و شنیدن فکاهی ،قصه و نقل حکایتهای خندهآور،
نواختن دوتار ،رباب ،تنبور ،نی ،دف ،تونوک (نقاره) ،قیژک ،خواندن اشعار

76

آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان

و دوبیتیهای محلی ،مش��غول میش��دند .مس��گرها ،آهنگران ،نمدماالن،
عالفان ،بزازان ،پاالندوزان و امثال آنها نیز در این جش��ن اش��تراک کرده،
هر کدام از روی رس��م و آیین عنعنوی صنفی خویش هدیههای رنگارنگی
به شاطرها ،پهلوانها و کش��تیگیران ،عیاران و کاکههایی که زورآزمایی و
هنرنمای��ی میکردند ،تقدی��م میكردند .اینچنین در این میله به جز س��از
وس��رود ،مدیحهخوان��ی و قصهگوییها و هیاهو و غوغ��ای عجیبی برپا
میش��د که تماشایش��ان به هر کس کیفیت مخصوص میبخشید .در همین
هنگام ،طبق معم��ول قبل از بازکردن درپوش دیگه��ای بزرگ طعامهای
مختلف ،نوازندگان در برابر صفوف ش��اطرها که رو به طرف قبله ،در کنار
اجاقه��ا و دیگدانهای پر از آتش میایس��تادند ،صف بس��ته ،به نواختن
آهنگ مخصوص همین احتفال ش��روع میكردند .بعد یک نفر از ش��اطران
کهنسال و س��ابقهدار ،فیتیلهها و شمعهای بزرگ و کوچک که در اطراف
دیگها تعبیه ش��ده بودند ،را روشن میکرد .صدای تکبیر و صلوات از هر
سو به گوش میرسید .سپس نوازندگان با نواختن دهل و سرنای ،شاطران
را به خواندن س��رود مخصوص آنها دعوت میکردند .ش��اطرها هر یک به
نوبت ،دست شاطر کالنسال را که به حیث پیر انتخاب شده بود ،بوسیده و
حلقهوار صفکش��یده تحت نوای دهل و سرنای به پایکوبی میپرداختند؛
و به ترتیبی که پایها همسان و برابر و یکنواخت حرکت میکردند ،سرود
زیرین را به طور دستهجمعی و همصدا میخواندند:
علی حیدر ،مدد قنبر

علی صفدر ،مدد قنبر

علی اکبر ،مدد قنبر
علی داماد پیغمبر

علی کنده در خیبر

مدد قنبر ،مدد قنبر
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علی اکبر ،مدد قنبر

علی حیدر ،علی صفدر
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رقص و سرود شاطرها به کفزدنها و «شاهباش» و «آفرین»گوییهای
م��ردم در گ��رد دیگها تقریب ًا نیمس��اعت را در برمیگرف��ت که دیدنی و
هیجانانگی��ز بود .پس از این ،با خواندن دعا و فاتحه در حق پیر (حضرت
علی) و استاد شاطرها (قنبر) از طرف شاطر کهنسال سر دیگها باز میشد
و تقس��یم طعامها آغاز میش��د .کاسه ،قوری ،بش��قاب ،سطل و یا پتنوس
[لغت روس��ی به معنی سینی]ها به صدا درمیآمدند و پر و خالی میشدند.
همۀ حاضرین از طعامهای تهیهش��ده به قدر کافی میخوردند .بعضیها به
تبرک و نذر ،مقداری از آن طعامها را برای بیماران و حاجتمندان
رس��م ّ
و یا افتادگانی که قدرت ش��رکتورزیدن را در این جش��ن نداش��تند ،نیز
میبردند .صرف طعام تقریب ًا ساعت  2ظهر انجام میپذیرفت .سپس بساط
چای و شیرینی به هرسو پهن میشد و همزمان نمایش هنرهای گوناگون،
آوازخوانی و سرگرمیهایی که چند لحظه پیش قطع شده بودند ،از نو سر
میشدند و تا نزدیکیهای شام دوام میکرد .با غروب آفتاب جشن شاطرها
به پایان میرسید؛ و بعد ،با آخرین خواندن دعای دستهجمعی در حق پیران
شاطران ،هر کس راه خود را در پیش میگرفت.
میلۀ شاطرها یکی از معرکههای معتبر و بانفوذ عنعنوی موسمی مردمی
در افغانس��تان به شمار میرفت و آن همیش��ه و همهساله با عالقهمندی و
دلبستگی زیاد و شوروحرارت هیجانانگیز اشتراککنندگانش میگذشت.
در ای��ن جش��ن به طوری ک��ه در باال اش��اره رفت ،نهفقط ش��اطرها بلکه
نمایندگان گروهها و اقش��ار دیگ��ر اجتماعی ـ عی��اران ،کاکهها ،قلندران،
درویشان ،تاجران ،کاس��بکاران ،هنرپیشگان ـ و بسیاری از اهالی مشهور
ناحیههای گوناگون مملکت اشتراک میورزیدند .هدف از تشکیل و تدوین
این میله ،پذیرایی از نوروز ،س��ال نو ،بهجاآوردن احترام و بزرگداشت پیر
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شاطرها ـ غالم وفادار و جلودار ُدل ُدل ـ قنبر بود .شاطرها توسط این میله
میخواستند بزرگان خود را به یادآورند و به افتخار فرارسیدن نوروز ،سال
نو و بهار نو ،روح و ارواح آنها را ش��اد كنند .آنها همچنین میلۀ مذکور را
برای آن دایر میكردند که در سال نو به مدد و عنایت حضرت علی و مرید
او (قنبر) صحتمند و س��ربلند باشند .از تدویر این میل ه گویا روح شاطرها
تازه میشد و دلشان تسکین و تسلی مییافت .بنابراین آنها در نوروز ،در
آغاز هر سال ،سازماندادن این مراسم را نهفقط کار صواب ،بلکه امری مهم
ضروری و قرض ِ گرانی برای خویش میدانستند.
س��رودی که در این مراسم با نام «سرود ش��اطرها» مورد سرایش قرار
میگرفت ،در برگزاری مراس��م مذکور نقشی بهسزا و نظررس داشت .این
س��رود نهفقط مقصد و مرام و غایت مراسم را افاده میكرد ،بلکه بر گرمی
و ش��کوه و حش��مت آن نیز میافزود .این سرود جنبۀ دینی ـ مذهبی دارد
و از اول ت��ا به آخر آن ،صفت و خصلتهای علی یادآور ،تأکید و وصف
شدهاند.

میلۀ قولبهکشی

قولبهکشی یكی از مراسم اساسی دهقانان بوده ،و نیز به افتخار رسیدن ایام
بهاران ،نوروز و س��ال نو ،محض با همت و ابتکار بیواسطۀ خود دهقانان
دایر میشود.
تجلیل «مراس��م قولبهکش��ی» عادت ًا در نخس��تین روز س��ال نو ،نوروز
صورت میگیرد .ولی در بعضی نواحی و روستاهای افغانستان در روز دوم
جشن نوروز و یا در روز جمعه هفتۀ یکم ماه حمل که در سراسر مملکت
روز اس��تراحت عمومی اس��ت ،برگزار میشود .این مراس��م در بین اهالی
بعضی محلهای افغانس��تان ،از جمله در والیت غور با «گاوخونک» رایج
اس��ت .در مناطق شمالی جمهوری تاجیکس��تان و در نواحی ِگردواطراف
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ش��هرهای س��مرقند و بخارا و وادی «قاش��قه دریا»ی جمهوری ازبکستان،
مراسم مذکور را با نام «جفتبرآران» یاد میکنند .در نواحی جداگانه سمت
جنوب تاجیکستان این مراسم بیشتر با نام «یوغبرآران» معلوم است.
اگر سخن دربارۀ مقصد و سببهای سازماندادن مراسم قولبهکشی رود،
پی��ش از همه همین را باید گفت که آگاهكردن زارعان از آغاز فعالیتهای
کش��اورزی و تشویق و جلب آنها به کارهای صحرایی از هدفهای عمدۀ
تشکیل این مراسم است .با تدویر «مراسم قولبهکشی» زارعین در حق روح
و ارواح گذشتگان دعا کرده ،در سال نو از پیر کار ،حضرت بابای دهقان به
کارش��ان ،گشایش و به خرمنشان سرسبزی آرزو میكردند .عالوه بر این،
«مراسم قولبهکشی» فرصتی است در بابت کارهای صحرایی از نو آمادهبودن
و مطابقساختن گاوهای قولبهای که در فصل زمستان در استراحت طوالنی
بودند؛ و همچنین یک نوع تمرینی اس��ت در مورد امور قولبهکش��ی و رام
و تابعکردن جوانهای مس��ت و مغرور و تازهنفس که بار نخس��ت به زیر
بار سنگین یوغ و افس��ار کشیده میشوند .نهایت در ضمیر تجلیل «مراسم
قولبهکشی» ،مقصد و مرام دیگری نیز نهفته است که آن از تأمین استراحت
و فراغت مردم زراعتپیش��ه در آس��تانۀ س��ال نو و نمایشدادن قدرت و
توان گاوهای قولبهکشی که نخستین وسیلۀ استحصال ساحۀ کشاورزی در
دهاتاند ،عبارت است.
طرز تدارکات و تشکیل «مراسم قولبهکشی» در محلههای ِگردواطراف
والیت کوالب ،از جمله در قریۀ بین حصار به این قرار است :تجلیل مراسم
را قب ً
ال توسط مویس��فیدی به ساکنان قریه اطالع میدادند .طبق این خبر،
خان��وادهای که گاوه��ای کوالبی دارند ،آمادگی میگیرن��د؛ زنها به پختن
فطیرهای ش��یرین ،کولچههای روغنی و تهیه دیگر خوردنیها میپردازند.
مرده��ا با مقصد اینکه گاوهای کوالبی ایش��ان در مراس��م مذکور و خرج
بهتر و خوبتر مورد س��تایش و پس��ند همگان قرار بگیرد ،به تهیۀ هرگونه
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اسبابهای آرایشی ،از قبیل گلهای کاغذی (به منظور آرادادن شاخ گاوها)
و گردنبن��د و کمربندهای تیکۀ رنگارن��گ ،که با پوپک و پوپکچههای هر
خیله و تکمههای خُ رد و کالن فلزی تزئین ش��ده باشد ،مشغول میشوند.
آنها اینچنین کارهایی را در مورد تیارکردن یوغ و افس��ار ،تشخیص محل
قولبهکش��ی و آرایش سایر حیواناتی که اشتراکشان در بازی و مسابقههای
«مراسم قولبهکشی» در نظر گرفته شده است ،سازمان میدهند .خانوادههایی
که از داش��تن گاوهای کوالبی و دیگر حیوانات م��ورد نیاز محروماند ،نیز
میکوش��ند تا به اندازۀ توان و امکانات خود برای «مراسم قولبهکشی» کدام
دستاویزی تهیه كنند.
بع��د از انجام اینگون��ه آمادگیها ،پگاه روز تعیینش��ده مردم ـ مردان
ریشس��فید و میانسال ،پسران و دختران جوان و نورس و اطفال خردسال
به ش��مول چند تن س��ازندگان و نوازن��دگان محلی ـ هم��راه با حیوانات
تزئینش��دۀ مورد نظر و دسترخوان و دس��تاویزهای مخصوص این مراسم
در نزد مس��جد قریه جمع میآیند و از آنجا همه یکجا با سا زونوای دهل
و س��رنای و خواندن س��رود و ترانههای دلانگیز به محل قولبهکشی ،یعنی
به س ِر زمین میروند.
ش��ور و هلهله ،س��از و س��رودخوانی و پایکوبیهای م��ردم در محل
قولبهکش��ی نیز چند مدت ادامه مییابد .س��پس با هدایت مالی قریه که با
نام آخوند ش��هرت دارد ،یک جوره گاو قولبهای را یوغ و افسار میبندند؛
و آخوند در حالی که حاضرین رو به طرف قبله ایس��تادهاند ،برای سعادت
کش��ور خوشی همگانی در س��ال نو دعا میکنند؛ و شخص مؤظف را امر
میدهند تا عمل قولبهکشی را آغاز كند .در این هنگام یک نفر از پیرمردان
قولبهکش قریه ،کمر خود را با لنگ بس��ته ،دستۀافسار را به دست میگیرد
و ب��ا هیبتی مخصوص زیر صدای دهل و س��ورنای ،گاوه��ای قولبهای را
ب��ه حرکت میآورد .م��ردم از قدرت پیرمرد دهقان ب��ه حیرت میآیند؛ به
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افتخارش کف میزنند و با رضایت و قناعتمندی تمام ستایشش میکنند.
همچنین در این فرصت عدهای از ریشس��فیدان و زراعت پیشگان باتجربه
ب��ه گاوهای قولب��های توجه مبذول میدارن��د و آنها را از ن��گاه زیبایی و
شایستگی ارزیابی میكنند.
پیرم��رد قولبهکش بعد از یک دو بار قولبهرانی در عرض و طول زمین،
گاوه��ا را ن��زد مردم توقف میدهد و با همین عمل ،قولبهکش��ی را خاتمه
میبخشد.
پ��س از این ،پدران ،اطفال خردس��ال خ��ود را نزد پیرم��رد قولبهکش
میآورند و با دعای مالی قریه هر کدام را به نوبت ،نخس��تین بار دس��ت
به افس��ار میزنند ،به این نیت که روزی میرسد كه اطفال آنها نیز دهقانی
اصیل ش��وند ،نیک تخم بپاش��ند و نیک حاصل بردارند .ب��رای اینکه این
نیتشان عملی شود ،از پیرمرد قولبهکش فاتحه میگیرند و به این مناسبت
در بین حاضران کولچه و نُقل تقسیم میکنند.
هنگام چاش��ت ،مردم در اطراف دسترخوان رنگین که از انواع غذاهایی
ك��ه از هر خانه فراهم آمده ،ترتیب یافت��ه ،حلقه میزنند و خانوادههایی را
که به مناس��بت «مراسم قولبهکش��ی» خوردنیهای لذیذ تهیه کردند ،مورد
وصف و س��تایش قرار میدهند .در این کار خصوص ًا کالنس��االن بیش��تر
س��هم میگیرند .بعد از صرف غذا باز شادی و نشاط آغاز مییابد .جوانان،
نورس��ان و اطفال قدونیمقد در یک کنارِ محل قولبهکشی گرد آمده ،چند
س��اعت وقت خود را به برپاكردن هرگونه بازی ،مس��ابق ه و سرگرمیهای
دیگر ،مانند کش��تیگیری ،پهلوانی ،گاوجنگی ،کوشقارجنگی ،سگجنگی،
مرغجنگی و غیره س��پری میكنند .در کنارِ دیگر محل قولبهکشی ،دختران
اجتماع كرده ،با خواندن سرود و ترانههای مردمی و زمزمۀ دوبیتیهایی که به
بهار اختصاص دارد ،به صحنۀ برگزاری مراسم ،گرمی و گیرایی میبخشند.
اینک چندی از آن دوبیتیها را به طور نمونه ذی ً
ال ذکر میكنیم:
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بهار آمد که خشک شد الی کابل
نماید مستیها دریای کابل

بهار آمد که جانبخشی نماید
هوای صبح روحافزای کابل

*

بهار آمد که سیل سبزهها شد

گلوبلبل به هم چون آشنا شد

گل و بلبل به هم بود چند صباحی
که گل وا شد و بلبل بینوا شد

*

درختان سبز و یخبندان شکسته
شکوفه بر سر هر شاخه بسته

روان گشتند سوی چشمهساران

کبوترهای کوهی دسته دسته

در والیت غور ،دختران در چنین مورد دوبیتیهای زیرین را که مضمون
عاشقانه دارد ،نیز میخوانند:
به چی اورسی را باال میکنی یار

چطور سیل و تماشا میکنی یار
نمیترسی ز فردای قیامت

عجب دلبر تسلی میکنی یار
*

سر راهت بشینوم ،خانه سازوم
به زلفان سیاهت شانه سازوم

بگردوم دهبهده ،موالبهموال

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

َد هر جا یار گرفتوم ،دوشمنم شد

َد هر جا یار گرفتم ،از دل و جان
کمربسته به قصد کوشتنم شد

لوش��ه مؤمند» در «مراس��م قولبهکشی» دختران سرود
طبق معلومات «پَ َ
زیرین را که از جمله سرودهای بچگانه است نیز میخواندهاند:
دوگانه جان دوگانه ،رویم تگ دوالنه

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

()13

عموم ًا در این هنگام بس��اط خوشی و شادی و سرود به دامنۀ صحراها،
مرغزارها ،دل کوهپایهها و س��ینۀ دش��تها طنین میاندازد و قلبها را به
جوش و خروش میآورد.
نزدیکیهای ش��ام ،مراسم قولبهکش��ی به پایان میرسد و مردم با کمال
ممنونیت و خشنودی بیپایان به خانۀ خود برمیگردند .بعضیها دوستان و
رفیقش��ان را آن شب به خانۀ خود برده ،مهمان میکنند و تا نیمههای شب
محفل را ادامه میدهند.
«قولبهکش��ی» میلهای اس��ت که تدویر و برگزاری آن از ابتدا تا انتها با
خوان��دن س��رود و ترانههای محلی ،اجرای رق��ص و بازیهای گوناگون،
گفتن و ش��نیدن حکایهها و افس��انهها و نقل و روایتها دربارۀ کار و بار
دهقانان ،حاصالت ،آبوهوا و دیگر حادثههایی که به فعالیتهای زارعین
ارتباط دارد ،مضمون ًا گوناگوناند :عشقی ،هزلآمیز ،دربارۀ بهار و غیره .اما
اکثریت سرودهای این میله به بهار بخشیده میشود که سرود «دهقان جوان
بیا به صحرا!» از جملۀ آنها اس��ت .این س��رود ،خاص «مراسم قولبهکشی»
بوده ،بیشتر در همین مراسم خوانده و شنیده میشود.
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همان طور که در باال اش��اره رفت ،قولبهکشی مراسم مربوط به دهقانان
اس��ت و آن محض با همت و اشتراک بیواسطۀ دهقانان ،با مقصد استقبال
از نوروز و س��ال نو و به مناسبت فرارسیدن موسم بهار دایر میشود .زیاده
از این ،این مراسم آگاهكردن دهقانان از شروع ایام کشت و کار و تشویق و
ترغیب و جلب آنها به کارهای صحرایی را در ضمیر دارد که سرود «دهقان
جوان بیا به صحرا!» نیز همین مقصد را دارد .گمان میرود که سرود مذکور
به خاطر «مراس��م قولبهکش��ی» و برای بازتاب مندرجات و نمایۀ آن ایجاد
شده است».
س��رود از سه بند ش��شمصرعی و یک نقرات دومصرعی که در آن از
دهقانان به کارهای صحرا دعوت ش��ده است ،عبارت است .هر بند سرود
که با نقرات انجام میپذیرد ،منظرههای گوناگون بهار را تصویر میكند .در
مجموع در سرود یادشده که خواندن آن با آهنگ و شوخی نشاطبخشی به
طور دس��تهجمعی به وقوع میپیوندد ،به شمول نقراتش چنین اندیشههایی
نهفت ه است :بهار ایامی است که آمدآمدش طبیعت را از نو زندگی میبخشد.
موسم کار میرسد .نس��یم گلزار جانبخش میشود .زمین آمادهشدن برای
کشتوکار را انتظار میکشد و...
س��رود اینچنی��ن تلقین میكند که بس��تر س��بزینۀ چمنزاره��ا و قبای
رنگین دش��ت و دامنهها« ،رختبستن افس��ردگی» از باغها و «چوپانهای
چستوچاالک» با رمههای خود سوی چراگاههای سبز و خرم رهسپارشدن
نی��ز یادآور مقدم نیکوی بهار اس��ت .در س��رود ،از دهقان جوان به صحرا
دعوت ش��ده اس��ت که این نقطه از مهمترین عناصر س��رود مذکور بوده
میتواند؛ چنانچه در سرود آمده است:
یکهخوان:
آمد بهار و موسم کار

جانبخش شده نسیم گلزار
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افشانده گهر به بوستان ابر

خندیده گل و شکفته ازهار

هنگام بهار ،وقت کار است
بیدار شده زمین هموار

همه:

دهقان جوان بیا به صحرا!

با ماله و بیل و یوغ و افسار

یکهخوان:

روییده به مرغزار سبزه

بشکفته به دشت ،الله بسیار
توچاالک
چوپانبچگا ِن چس 
با رمۀ خود روان به کوهسار

افسردگی بسته رخت از باغ
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همه:

دهقان جوان بیا به صحرا!

با ماله و بیل و یوغ و افسار

مراس��م قولبهکشی با همۀ سنتهایش ،با فعالیتهای محنتی کشاورزان
ارتباط مستقیمی دارد .هدف از تجلیل «مراسم قولبهکشی» پذیرایی از نوروز
و دعوت زارعین به کش��تکاری اس��ت .میتوان گفت که مراس��م مذکور
بیانگر آرزو و امید مردم زراعتپیش��ه در بابت محنت پربرکت و برداشت
حاصل فراوان در طول سال نو فرارسیده و افادهکنندۀ احساس رضایت آنها
از کار و پیش��ۀ خویش اس��ت .این مراسم از یک جزء مهم مراسم فرهنگی
مردم خراس��انزمین ،از جمله تاجیکان افغانس��تان درک میدهد که در این
تجلیل باش��کوه ،افادۀ غایه و گرامیداش��تن و حفظكردن آن ،س��رودی که
در جریان این مراس��م با نام «دهقان جوان بیا به صحرا» خوانده میش��ود،
ی میكند .این س��رود از جمله نوروزخوانیهایی به ش��مار
نقش مهمی باز 
میرود که آنها شوق و رغبت کار و محنت را در دلها میانگیزد و پرورش
میدهد؛ و محبت آدمان را نس��بت به زمین و طبیعت میافزاید .از این رو
سرود یادشده ،اهمیت مخصوص تربیوی دارد.

میلۀ َس َمنَک

ت به ش��کل «سمنو» ثبت شده و به
اصطالح «س��منک» در فرهنگهای لغ 
معنای حلوای تر که از ش��یرۀ گندم سبزش��ده تهیه میش��ود ،ایضاح یافته
اس��ت .مث ً
ال در «فرهنگ معین» در این مورد آمده است« :سمنو» مانند حلوا
چیزی است که از گندم سبز پزند و در خراسان متعارف است كه خشخاش
(دانۀ کوکنار) و گردکان (چارمغز) و بادام در آن کنند و در عرف «سمنک»
گویند.
همچنین در «برهان قاطع» راجع به شرح واژۀ «سمنو» میخوانیم:
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س��منو سبزیای اس��ت مانند حلوای تر و آن را از شیرۀ گندم سبزشده
()16
پزند.
اصطالح س��منو در بین تاجیکان افغانس��تان به ش��کل «سمنک» تلفظ
میش��ود .این اصطالح در تاجیکس��تان در ش��کلهای گوناگون «سمنک»،
«س��وملک»« ،سنبونک»« ،س��ومن»« ،س��یمن» و غیره معلوم است )17(.مردم
ازبک والیت جوزجان ،فاریاب و بعضی محلهای دیگر افغانستان «سمنو»
را «سلمک» و یا «س��ملی» ( )Samalayتلفظ میکنند )18(.در داستان منظوم
س��وملک که به زبان ازبکی است و آن هنگام مراسم پختن «سمنو» توسط
زنان و دختران خوانده میشود ،واژۀ سمنو به شکل «سرملک» ()Sermalak
()19
آمده است.
س��منک به عقیدۀ مردم از جمله طعامهای متبرک بوده ،پختن و اجرای
مراس��م مربوط آن را امری ثواب ،ش��گون نیک و خوش��بختی میپندارند.
آنه��ا همچنی��ن از این کار ،ه��وای خوب و بارندگی زیاد را در س��الی که
پیشواز میگیرند ،انتظار میبرند .از همین سبب است که سمنک را در عید
س��ال نو با نام سمنو در جملۀ سیب ،سیر ،س��نجد ،سرکه ،سماق و سبزی
در دس��ترخوان هفتس��ین نوروزی قرار میدهند و ب��ه گونۀ طعام متبرک
میخورند و خود اگر پخته باشند ،به دوستان و نزدیکانشان میفرستند.
دربارۀ پیداش��دن س��منک در بین مردم افغانستان روایتی عرض وجود
میكند که :امام حسین از گرسنگی به تنگ آمده بود؛ در خانه برای خوردن
چیزی وجود نداشت .حضرت بیبی فاطمه برای تسلی خاطر آنها دیگی را
روی آتشدان گذاشته ،درون آن یک مقدار سبزه و چنددانه سنگ انداخته
و س��پس زیر دیگ آتش افروخته اس��ت .زمانی که حضرت پیغمبر (ص)
وارد خانه ش��ده ،دیده اس��ت که اطراف دیگ مذکور را مالئک (فرشتهها)
زیادی احاطه کردهاند ،حلوای داخل دیگ را که به قدرت خداوندی آماده
ش��ده بود« ،سرملک» نام گذاشته است .این اصطالح با مرور زمان در تلفظ
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مردم به «س��منک» تبدیل یافته است .از همان وقت تا امروز ،سمنک گویا
به حیث یک غذای متبرک ش��ناخته شده و مراسم پختن آن همچون جشن
حضرت امام حسن و امام حسین هر سال در آغاز فصل بهار از طرف زنان
()20
دایر میشده است.
بعضی از عالمان افغانس��تان زمان پیدایش مراس��م پختن س��منک را به
دورۀ آریاییهای باختر (زمان یاما پادش��اه) و خراسان قدیم نسبت دادهاند.
طبق نگارشات آنها آریاییها این مراسم را در آوان نخستین روزهای بهاری
و فرارس��یدن زمان کار و فعالیت در صحراها به استقبال نوروز و بهار دایر
()21
كردهاند.
تاریخش��ناس «آ .نعمتی» نیز مراسم پختن سمنک را از پدیدههای زمان
()22
جمشید به حساب گرفته است.
باید متذکر ش��د که در دورههای قدیم هم وجودداش��تن و به جش��ن
نوروز بیواس��طه عالقهمندبودن ،مراسم پختن ،معنی را افاده نمیکند؛ این
مراسم در آن دورهها نیز با همین شکل و با همین مضمون که امروز دارد،
برگزار میش��د .مراس��م پختن س��منک که امروز در بین مردم کشورهای
خراس��انزمین 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 متبرک دنیای اسالم و فرصت دعاکردن به ارواح آنها تجلیل میشود .این
نقطه بیانگر آن اس��ت که مراسم باس��تانی پختن سمنک بعد از انتشار دین
اس�لام در بین مردم سرزمین خراس��ان با تأثیر عمیق دین اسالم ،تحوالت
کلی را از س��ر گذرانده ،به یک مراس��م مذهبی تبدیل یافته اس��ت .در این
باره بس��یاری از عناصر و لحظههایی که در جریان تدویر مراسم مذکور به
مشاهده میرسد ،گواهی میدهند.
پختن س��منک ام��روز یکی از س��نتهای پرافتخار و پس��ندیدۀ مردم
افغانس��تان ،خاصت ًا باشندگان روستاهای سمت ش��مال و شهرهای خُ رد 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 میش��ود .ترتیب آمادگی و تدویر این مراسم طوری است
که خانوادههایی که پختن س��منک را پیش میگیرند ،یک مقدار (به اندازۀ
الزم و صالحدی��د خود) گندم پرمغز و س��فید و پ��اک را مهیا کرده ،آن را
میشویند و سپس در بین ظرفی که آن به شکل قوری یا لگن باشد ،هموار
کرده به رویش اندکی آب میپاش��ند .بعدا ً باالی آن را با داکه میپوش��ند و
همهروزه به آن آب میپاشند .در روزهای بارانی ظرف سمنک را در هوای
گش��اده ،زیر باران بهاری قرار میدهند؛ زیرا زن��ان کارآزموده معتقدند که
هر قدر که س��منک از باران بهاری شاداب شود ،به همان پیمانه حلوای آن
ش��یرینتر و خوشمزهتر میش��ود .نهایت ،در دوام تقریب ًا یک هفته ،گندم
آهستهآهس��ته نمو کرده ،خوب میپزد .هنگامی که ساقۀ گندم به اندازۀ 10
تا  15س��انتیمتر نمو کرد ،زمان گرفتن شیرۀ آن فرامیرسد .زنی که مراسم
پختن س��منک را س��ازمان داده اس��ت ،زنان دور و نزدیک و خویشاوندان
خود را به خانهاش دعوت میکند .با آمدن میهمانان ،مرحلۀ س��منککوبی
و یا گرفتن ش��یرۀ ریش��ۀ گندم آغاز میشود .گرفتن ش��یرۀ گندم با مراسم
مخصوصی صورت میگیرد .این مراسم طوری است که اوالً همۀ حاضران
طهارت کرده ،به س��ر س��فره گرد میآیند ،چند دانه ش��مع را نیز باالی آن
روش��ن میکنند ،دسترخوان بزرگی را روی ُصفه میگشایند .سپس یکی از
زنان قیچی کالنی را به دس��ت میگیرد و س��بزۀ گندم را قطع کرده ،آن را
به یک گوش��ۀ دسترخوان گذاش��تن میگیرد .از بس که هر کدام از زنان و
دخت��ران مراد و مقصدی در دل دارند ،چند دانه از س��بزۀ گندم را با قیچی
میبرد و برگهای آن را میش��مارد .هرگاه که برگهای گندم جفت بیاید،
کسی که آن را قیچی کرده است و مراد گفته است ،فال خود را به فال نیک
میفهمد و خود را س��عادتمند میپن��دارد؛ و اگر برگها طاق بیاید ،آن را
دلیل تیرهبختی خویش میداند و به فال بد میگیرد.
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بعد از آنکه کارهای مقدماتی س��منککوبی انجام میپذیرد ،سبزیهای
گن��دم را به آهس��تگی ب��ه چند پارچه تقس��یم میکنند و ه��ر پارچه را به
هونده��ای پاکیزه انداخت��ه ،میکوبند .چند نفر از زن��ان دیگر ،پارچههای
کوفتهشدۀ ساقۀ گندم را در ظرف بزرگ با دستان خود فشرده ،شیرۀ آن را
بیرون میآورند .کوبیدن و فش��ردن سبزی گندم چند نوبت اجرا میشود و
هر دفعه شیرۀ آن گرفته میشود .گاهی این کار را زنان تا هفت نوبت اجرا
میکنند .هنگامیکه مرحلۀ کوبیدن س��منک خاتمه مییابد ،شیره و شربت
س��منک را در یک دیگ نس��بت ًا بزرگ میریزند و آن را با تناسب معینی با
آب میآمیزند .زمانی که دیگ س��منک بار ش��د ،کار پختن سمنک شروع
میشود .تمام زنان ،باالی دیگ سمنک جمع میآیند .س ِر دیگ یک زن مال
که او را بیبی آتون میگویند ،از تاریخ پیدایش س��منک و مراسم آن برای
ی آتون در حق
حاضرین نقل میکند .پس از نقل تاریخ پیدایش سمنک بیب 
امام حس��ن و امام حسین که حلوای س��منک ،غذای متبرک آنها و مراسم
سمنکپزی مراسم آنها دانسته شده است ،دعای نیک میکنند.
همچنین او در حق صاحب ِ خانه که به چنین کار خیر دس��تزده است
و در حق همۀ زنان و دخترانی که در مراس��م پختن سمنک اشتراک دارند،
دس��ت به دعا میبرآرد .به این ترتیب مراس��م دعاخوانی در اطراف دیگ
س��منک به پایان میرسد .بعد از این ،زیر دیگ سمنک آتش میافروزند و
مؤظفین دیگ به کار پختن س��منک بند میش��وند؛ و سایر زنان و دختران،
رق��ص و پایکوبی و آوازخوانی و صحبت را برپا میکنند .همۀ این کارها
در صورت مس��اعدبودن ه��وا در بیرون ،روی حویلی خان��ه و در حالت
بارندگی در داخل اتاقها اجرا میشود.
کار مربوط به پختن س��منک از اول تا آخر شب ادامه مییابد .در دوام
این مدت ،هفت مرتبه به دیگ آب میریزند.
نزدیکیهای صبح ،آب دیگ تمام ًا تبخیر میش��ود و زنان پزندۀ سمنک
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میفهمند که سمنک پخته شده است .از این رو چنددانه چارمغز و مقداری
پس��ته و خس��ته را به دیگ میاندازند و بعد آتش زیر دیگ را قطع کرده،
روی آن را با سرپوش میپوشانند و چند مدت دیگ را دم میدهند.
صبح ،هنگام صرف چای که مهمانان از خواب برمیخیزند ،زنان پزندۀ
س��منک همراه با مهمانان و اهل خانواده به دور دیگ سمنک گرد میآیند
و پ��س از خوان��دن دعا و درودهای معمول ،س�� ِر دیگ را ب��از میکنند و
چون قطرههای درش��ت شفاف را مانند دانههای تس��بیح از تماس بخار با
هوای س��رد در روی دیگ میبینند ،متصوف چنین اظهار عقیده میكنند که
دانۀ تس��بیح حضرت بیبی فاطمه روی دیگ سمنک فرو ریخته است .این
عقیده هنوز احترام زنان و دوشیزدگان را نسبت به میلۀ سمنک برمیانگیزد
و میلۀ س��منک را گرامیمیدارد .اینچنین زنان و دوشیزگانی كه گرد یک
دیگ جم��ع آمده ،به این عقیدهاند که نخس��ت بیبیهای مقدس ،با دقت
به س��منک نظر میاندازند تا با چشمان خود جای انگشتان مقدس بیبیها
را مش��اهده کنند .عادت ًا زنان رس��هها و شیرههای حلوای سمنک را که پس
از سختش��دن حلوا به وجود میآید ،دیده و آن را حمل به آثار انگش��تان
بیبیها میکنند و پزندهها نخست خود از آن قسمتها میخورند.
بعد از این کارها ،زنان در دور دیگ گردآمده ،بخش تقسیم سمنک را
آغاز میكنند .دیگها ،کاسهها و ظرفهای خُ رد و بزرگ را سمنک انداخته
و به خانههای همسایهها و اقارب میفرستند .مهمانان نیز از حلوای سمنک
ب��ه گونۀ تبرک برای اعض��ای خانوادۀ خود میبرند .اه��ل خانواده و تمام
اشخاص حاضر از سمنک میخورند و به این ترتیب مراسم و مرحلۀ پخت
س��منک انجام میپذیرد؛ و مهمانان و همۀ دعوتش��دگان با خوشحالی به
خانههایش��ان برمیگردند .الزم به یادآوری است که کاسه و ظرفهایی که
در آنها به خانههای همس��ایگان و اقارب سمنک فرستاده میشود ،از طرف
گیرندههایش��ان خال��ی برنمیگردد؛ بلکه هر کس مطاب��ق توان و خواهش
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خود در ظرفهای خالیشده ،چیزهایی از قبیل پول نقد ،شیرینی ،میوههای
خش��ک ،نمک ،پَخته [پنبه] و ...انداخته ،به صاحب خانهای که میلۀ سمنک
را دایر كرده اس��ت ،میفرس��تند .انداختن نمک و پَخته در ظرف سمنک و
فرس��تادن آن به صاحبش در بین مردم افغانستان بسی رایج بوده ،و زنان از
عمل خود نیز شگون خوب و نیت نیکو دارند.
بای��د گفت که پختن س��منک از مراس��م خاص زنان ب��وده ،محض با
اشتراک و سهمگیری دختران و دوشیزگان و زنان ،تشکیل و تدویر میشود.
برگزاری این مراس��م نیز چون سایر مراسم نوروزی مردم افغانستان که در
باال عاید به آنها گفتگو ش��د ،با ش��کوه خاصی صورت میگیرد .در جریان
ای��ن مراس��م :یکی دف مین��وازد؛ دیگری چنگ را به ص��دا میآرد؛ یکی
میرقص��د و پ��ای میکوبد؛ دیگری آهنگهای زیبا و ش��ورانگیز محلی را
میس��راید؛ بعضیها لطیفه میگویند و عدهای ش��وخی و مزههای دلنشین
میکنن��د .اینگونه کارها اساس�� ًا از طرف بیگاه ،بعد از زیر دیگ س��منک
آتشافروختن پزندهها اوج میگیرد؛ مقصد از این ،اگر از یک طرف تأمین
شادی و نشاط در فراغت و استراحت حاضرین مراسم پختن سمنک باشد؛
از ط��رف دیگ��ر ،غالب ًا پذیرایی از نوروز و س��ال نو و بهج��اآوردن احترام
و ارجگذاش��تن مقام س��منک و میلۀ مربوطۀ آن و همچنی��ن از پدیدهها و
س��نتهای متب��رک و واالی نوروزی خواهد بود .عالوه ب��ر همۀ اینها ،در
این هنگام از جملۀ دختران و دوش��یزگان و بهخصوص پس��ران خُ ردسال،
اشخاصی هم پیدا میشوند که در روی حویلی صاحبخانه آتش افروخته،
از باالی آن خیز میزنند .بس��یاریها هنگام خیززدن از باالی آتش فروزان،
اصطالح «زردی روی من از تو ،س��رخی روی تو از من» را با صدای بلند
به زبان میآورند .این کارها نیز مقصد ،ش��کوه و جاللبخش��یدن به مراسم
پختن سمنک را در ضمیر دارد.
در مراس��م پختن س��منک نیز س��رودهای گوناگون مورد سرایش قرار

یزورون یاه هلیم

93

میگیرد .در این مراسم نهفقط از نوروزیها ،بهاریهها و سرودههای عاشقانه
از قبیل «چتری ،چتر گل اس��تی»« ,دندان طالیی»« ،دختر نارنجی» و امثال
آنها بلکه از «آقا چایی نخوردیم»« ،وای کمرک من» و «عرقچین ،عرقچین»
بر این سلس��له س��رودهایی که خصوصیت هجوی و هزلآمیزی دارند ،نیز
ِ
تحت
اس��تفاده به عمل میآید .مثال س��رود «آقا چایی نخوردیم» با رقص
نوای دایره توسط رقصکننده و نوازنده به این شکل خوانده میشود:
رقاصه :آقا چایی نخوردیم.
نوازندگان :آقا چایی نخوردیم.

رقاصه :عمو چایی نخوردیم.

نوازندگان :آقا چایی نخوردیم.

رقاصه :آقا چایی قت کولچه 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 ظرفهای خود مستی داره چایی.
نوازندگان :آقا چایی نخوردیم.

رقاصه :مه قربان سماور که او جوش سر خود میکند 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 سمنک بدون س��رود «وای َک َم َرک من» چندان
کیفیت��ی برای حاضران ن��دارد .خود زنان و دوش��یزگان آوازخوان و دیگر
اشتراککنندگان بزم هم برای خواندن و شنیدن این سرود هزلآمیز مزاق و
اش��تیاق زیاد حاضر میكنند .سرود با رقص از طرف رقاصه در لباس یک
زنی که مورد خطاب ش��وهر قرار گرفته اس��ت ،حاضر میشود .حرکاتش
ثابت میكند که او در نتیجۀ لتوکوب ش��وهر مضروب ش��ده است .وی
در هنگام رقص ،مصراعهای اساس��ی س��رود را که حالت آواز بلند تحت
نوای دایره میس��راید و زنان دایرهنواز با خواندن نقرات «وای َک َم َرک من»
ب��ا او همراهی میکنند .برابر به رقص درآمدن رقاصه و به خواندن س��رود
ش��روعكردن او ،صدای خنده و هیاهوی حاضران مراسم بلند میشود و از
جانب آنها هرگونه سخنان دلسوزانه به عنوان رقاصه ،به مانند «ا ِ سیهبخت»،
«همو شوهر ظالمته خدا بگیره» و غیره به گوش میرسد.
متن سرود به این شکل است:
رقاصه :وای َک َم َرک من.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :چادر زردک من.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :شویک نامردک من.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.
رقاصه :نمیته خرجک من.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

()24
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رقاصه :خوشو به داالن دارم.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

()25

رقاصه :خوشویم شیطانی کرده.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.
رقاصه :شویم مرا میزنه.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :بمرده شویک من.

نوازندگان :وای کمرک من.

رقاصه :زده در شانۀ من.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :شکسته قبورقای من.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :سنگ چارکی زده.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.
رقاصه :شو تاریکی زده.

رقاصه :زیر مشتک او بودوم.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :سگه وه راهی کدوم.
نوازندگان :وای َک َم َرک من.
رقاصه :زمانه سازی کدوم
نوازندگان :وای َک َم َرک من.

رقاصه :چادر جالی من.
نوازندگان :وایَ ،ک َم َرک من.
()28

رقاصه :نمیته سیالی من
نوازندگان :وایَ ،ک َم َرک من.

95

96

آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان

با وجود اینکه مراس��م س��منکپزی از استفاده از س��رودهای گوناگون

مردمیبه طور فراوان برخوردار اس��ت ،ولی در تدویر این مراسم سرودی

که به نام س��منک یاد میش��ود ،موقع اساس��ی را اش��غال میكند .میتوان
گفت که س��رود مذکور با مراسم مربوطه پیوند ناگسستنیای دارد و ذات ًا از
مهمترین اجزای ترکیبی این مراس��م به شمار میرود .یک مثال قابل قبول

این دعوا ،همین اس��ت که س��رود نامبرده در دوام چند س��اعت که مراسم
سمنکپزی جریان دارد ،با آن همراهی میکند.

س��رود سمنک از نقرات و ش��شبندهای چهار مصرعی عبارت بوده و

توس��ط زنان و دختران خوشآواز با همآوازی دایره به طور دس��تهجمعی

خوانده میشود .ترتیب خواندن سرود به این قرار است :یک نفر از دختران

آوازخوان بند س��رود را میخواند و دیگران بعد ه��ر بند ،نقرات آن را که
مرک��ب از دو مصراع نس��بت ًا دراز اس��ت با آهنگ خاصی تک��رار میکنند.
چنانچه:

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ،ما دفچه زنیم

یکهخوان:

سمنک نذر بهار است

میلۀ شبزندهدار است

این خوشی سالی یک بار است

سال دیگر یا نصیب

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ،ما دفچه زنیم
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یکهخوان:

آرزو امشب خروشد

سمنک در دیگ بجوشد

دلخوشی جامه بپوشد
سال دیگر یا نصیب

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ،ما دفچه زنیم

یکهخوان:

این گل فصل بهاران

دلخوشی دارد هزاران

خاصه بر شبزندهداران
سال دیگر یا نصیب

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ،ما دفچه زنیم

یکهخوان:

به شکر شیرینی دارد

طعم خوش چون فرنی دارد

()31

سال دیگر یا نصیب

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچهزنیم

دیگران در خواب ،ما دفچهزنیم

یکهخوان:

خوش نماید او به جوشان
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دیدنی باشد خروشان

ساجیقق دارد به دوستان

()32

سال دیگر یا نصیب

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ما دفچهزنیم

یکهخوان:

شاهد عیش بهار است

موجب شوروشرار است
واجب هر گیرودار است

سال دیگر یا نصیب

چند نفر:

سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ،ما دفچه زنیم

در س��رود «س��منک» اساس ًا ذکر سه مس��أله به مش��اهده میرسد :یکم،
ستایش سمنک همچون «نذر» و «شاهد عیش بهار»« ،موجب شوروشرار»،
«واجب هر گی رودار» و طعام لذیذ و خوش��مزه که حتی جوش و خروشش
«دیدنی» و ش��ادیبخش و نشاطآور اس��ت .دویم ،تعریف و تصویر مراسم
پختن س��منک به حیث یک میلۀ باش��کوه نوروزی که به اشتراککنندگانش
خصوص ًا به آنهایی که در مورد تهیۀ حلوای سمنک در سر دیگ با کفچهزنی
و دفچهزنی شب را روز میکنند ،هزاران دلخوشی و خرسندی عطا میكند؛
ِسیُّم :بازتاب آرزو و امید دختران ،دوشیزگان و دیگر اشتراککنندگان مراسم
پخش س��منک دوباره به آنها نصیبشدن همین گونه خوشیها و شادمانیها
به مناسبت فرارسیدن نوروز در سالی دیگر.
آنگونه که در اول یادآور ش��دیم ،پیدایش س��منک به حقیقت یکی از
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طعامهای خاص نوروزی ،جنبۀ مذهبی دارد و مراسم مربوطۀ آن از عناصر
عقیدههای مذهبی سرشار است که جنبۀ اینگونه عناصر در سرود «سمنک»
جای ندارد .در س��رود چنان که قید شد ،بیشتر مسألههایی انعکاس یافتهاند
که آنها به وصف س��منک همچون طعام خوشطعم و مراسم مربوط آن به
حیث یک «میلۀ ش��بزندهدار» خشنودی و ش��ادیآفرین ،همچنین دربارۀ
کیفیت و نش��اطی که زنان و دختران از نوروز و س��ال نو آینده امید دارند،
اختصاص داده شده است.
ناگفته نماند که حادثۀ جایداشتن سرود «سمنک» در فولکلور مردم ،نیز
مهم به نظر میرسد .در دوام چند سال ،حافظ شایستۀ تاجیکستان ،مرحوم
نگینه رئوفاوا ،از رادیوی تاجیکس��تان آن را به س��مع میرسانید .مطالعۀ
متن س��رود به ما امکاناتی را مساعد میس��ازد تا بگوییم که سرودی که از
طرف نگینه رئوفاوا خوانده میش��د ،نسخۀ دیگر همان سرودی است که
با همین نام در افغانس��تان در جریان مراسم سمنکپزی مورد سرایش قرار
میگیرد .اینک دو بند اول س��رودی را که با آواز نگینه رئوفاوا از رادیوی
تاجیکستان ثبت شده است ،ذکر میكنیم:
سومنک نذر بهار است

میلۀ شبزندهدار است

این خوشی سال یک بار است

عید نوروز مبارک

آرزو امشب خروشد

سومنک در دیگ بجوشد

دلخوشیها جامه پوشد
عید نوروز مبارک

یک نس��خۀ این سرود را در «حصار ش��ادمان» در نوروز هنگام مراسم
پختن سومنک میخوانند که بعضی مصراعهای آن عین همان مصراعهایی
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است که در س��رود سمنک تاجیکان افغانستان ش��مالی است .مثال نقرات
س��رودی که در حصار میخوانند از نقرات سرودی که در افغانستان رایج
است ،هیچ گونه تفاوتی ندارد.
سمنک در جوش ،ما کفچه زنیم

دیگران در خواب ،ما دفچه زنیم

بر اساس گفتههای باال دربارۀ مراسم پختن سمنک و سرود «سمنک» به
چنین خالصهای آمدن ممکن است:
مراس��م پختن س��منک در افغانس��تان نیز یکی از واسطههای فراغت و
اس��تراحت زنان و دختران این کشور در جش��ن نوروز است که در تأمین
چنین فراغت و اس��تراحت اشتراککنندگان مراسم مذکور ،سرود مربوط به
آن ،سهم مهمیدارد.
ضمن مراس��م پختن سمنک ،روح س��الم و نیت نیک نسبت به زندگی
خویش و سخاوت طبیعت را داشتن زنان و دختران زندهدل و انجمنسازی
ش��هرها و دهات بازتاب شده است که در افاده و بیان چنین روحیه و نیت
نیز سرود «سمنک» نقش کالن میبازد.
یک��ی از خصوصیته��ای عمده و ارزش��مند مراس��م پختن س��منک
دارابودن ماهیت اجتماعی آن اس��ت .واقع ًا هم مراحل کارهای اساس��ی و
مقدماتی مختلف این مراسم از اول تا آخر با همکاری صمیمانه و هماهنگ
دوس��تانۀ دختران و زنان سنوسالش��ان گوناگون ،تنظیم و ترتیب مییابد.
این همکاری صمیمانه و هماهنگی دوس��تانۀ اشتراککنندگان مراسم پختن
سمنک ،در سرود آن نیز انعکاس خود را یافته است.
مراس��م پختن س��منک مدت زمان زیادی را در بر میگیرد؛ یعنی وی
از زنان س��منکپز ،برداشت و طاقت شبزندهداری را تقاضا میكند .برای
اینکه زنان س��منکپز ش��ب را کوتاه و خواب را از دیدۀشان دور کنند ،با
خواندن س��رود ،خود را اندرمان میسازند و سرود مذکور در این مورد به
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آنها دست یاری دراز میكند.
س��رود س��منک که روحیه و مراسم پختن س��منک را در قالب نظم و
در عین زمان و در ش��کل ساده و بیپیرایۀ مردمیصورت مینماید ،مدت
درازی ،از هستی یک جزء خیلی مهم از مراسم فرهنگ تاجیکان افغانستان
پاس��داری و پاس��بانی خواهد کرد .این س��رود فولکلور میتواند سالهای
زی��ادی مورد پژوهش و کاوش قرار گرفته و به عنوان یكی از س��نتهای
ن��وروزی نیاکانم��ان و جهت ش��ناخت و درک افکار ،عقای��د و روحیه و
کیفیت س��ازماندهندگان آن ،در اس��ناد پردازش فرهنگی قرار داشته باشد.
این س��رود اینچنین در بابت آموخت��ن رابطههای فرهنگی بهخصوص در
مورد تحقیق تأثیر متقابل سنتهای نوروزی مردمان تاجیکزبان افغانستان
و تاجیکستان به اهمیت سودمندی قائل است.

میلۀ باغ لطیف

ب��اغ لطی��ف( )35که امروز از وجود آن نش��انی نمانده اس��ت ،به لطیفخان
کارنل( )36تعلق داشته است .یک سبب این نام را به خود گرفتن باغ مذکور
هم در همین است.
لطیفخان کارنل از صاحبمنصبان نظامی آخر عهد امیر شیرعلی خان
( 1897ـ  )1863و ابتدای دورۀ س��لطنت امی��ر عبدالرحمنخان ( 1901ـ
 )1880ب��ود .این ش��خص در بی��ن مردم نفوذ و اعتبار زیادی داش��ت و با
جوانمردی ،انس��انیت ،س��خاوتمندی و دیگر خصلتهای حمیده و نیک
انسانی نام برآورده بود.
باغ لطیف از آبادترین باغها در کابل به ش��مار میرفت و در فصلهای
بهار و تابس��تان یکی از پس��ندیدهترین میلهجاهای ش��هریان کابل شناخته
میشد .در هر طرف باغ ،گلهای رنگارنگ درختان میوهدهنده و سایهافکن
و بوتههای یاسمن موجود بودند که آنها زیب و زینت باغ و شکوه میله را
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افزون میكردند .آواز خوش بلبالن و خواندن کبکها و بودنههای جرنگی
و یکهخ��وان در قفسهای پوش��یده با تکههای قش��نگ فضایی عجیب را
در باغ به وجود آورده ،بر میله حس��ن بیش��تری میبخشید .سماورچیها،
کبابیها و سایر پزندگان خوراکبابها در هر گوشه و کنار باغ در خدمت
مردم قرار داشتند .کولچهفروش��ان مردم را برای خریدن کولچههای قندی
دعوت میكردن��د .آواز «پولدارا کباب ،بیپوال ب��وی کباب» کبابیها بلند
ص��دا میداد .در هر طرف ب��اغ ،کاکههای کابل گلهگله نشس��ته ،از کار و
زندگی کاکههای نامدار نقلها میکردند .اس��پنچیها در ظرفهای آتشدار
اس��پند انداخته و پیش روی مردم میگذاش��تند و با آواز بلند این عبارتها
را تکرار میكردند« :اس��پند ،اس��پند بالبند ،به حق شاه نقشبند» .خصوص ًا
نوازندگان میله را خیلی گرم میس��اختند .هنرمندان ورزیدۀ هندوستانی آن
زمان از قبیل خانم سوبی ،خانوم کاکول و خانوم وتی با رقص و سرودهای
خود مردم را به شور و شوق میآوردند .دستههای ساز استاد سمندر ،استاد
قربانعلی خان ،آواز رباب خلیفه محمدعمر بروت ،صدای طبل کامو ،همه
و همه باعث گرمی و رونق میلۀ باغ لطیف میشدند.
در س��یر و گشتها کسی را به کسی کاری نبود و هیچ کس از پی آزار
کس��ی نمیشد .خود مردم میله میکردند و خودشان غرق سرود و خوشی
و س��رگرمیها بودند که بعضی از جزئی��ات و لحظههای 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 یک
نسخۀ آن سرود این است:
شبنم به گل و موسم گل باغ لطیف است

سرشار لطیف است

باغ لطیف است جیمدار( )37لطیف است
همو شرشرۀ اَو(آب)
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()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 که در باغ لطیف همه چیز خوشایند و
گوارا است و این جهت باغ در سرود گشته و برگشته تأکید مییابد .سرود
مذک��ور را میتوان بیانگ��ر واقعی توجه و عالقهمندی م��ردم و افادهکنندۀ
مناسبت و احساسات گرم و صمیمانۀ آنها نسبت به باغ لطیف و بیانکنندۀ
آن لطیفخان کارنل دانست.
خواندن س��رود ذکرش��ده که دلیل معتمدی دربارۀ باغ لطیف و میلۀ آن
است ،اکثرا ً هنگام میلههایی که در فصل تابستان در همین باغ دایر میشدند،
به وقوع میپیوست؛ و این امر اغلب از طرف آوازخوانهای مشهور هندی
سوبی و والی انجام میپذیرفت.

میلۀ سخی

نظر به معلومات منبع موجود ،زیارتگاه سخی (حضرت علی بن ابوطالب)
ک��ه در کابل در منطقۀ جمالمینه موقعی��ت دارد ،از قدیماالیام در روزهای
نوروزی میلهجای ش��هریان کابل بوده اس��ت .خوشبختانه سالهایی كه در
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کاب��ل در وزارت زراعت و اصالحات ارضی ایفای وظیفه نمودم (-1981
 ،)1986به من میس��ر شد که در روزهای جش��ن نوروز چند مراتبه به این
میلهجای تش��ریف آوردم .هر باری که دورادور میلهجای مذکور میآمدم،
میدیدم که دورادور صحن وسیع آن با گلیمهای گاگمهای و هزارگی فرش
پوش��یده ش��ده بود .کس از نقش و نگارهای هنرمندانۀ گلیمهای رنگارنگ
چشمکنده نمیتوانست.
همچنی��ن میدانم که فروش��ندگان دورهگرد ،چی خی��ل خوراکیهای
تهیهکردۀش��ان از قبیل کب��اب ،میوههای قن��دیِ ،ج َلبی ،ماه��ی و غیره را
ب��رای میهمانی ک��ه به عزم زیارت و میلۀ نوروزی ب��ه آنجا میآمد ،عرضه
میداشتند.
بازار فروش اس��باببازی اطفال نیز خیلی گرم به نظر میآمد .هیاهوی
مردم و ش��ادی اطفال به فلک میپیچید .آدمان برای برآوردن حاجتش��ان
ی طوق سخی را میجنبانیدند و در حقش دعا میكردند.
پا 
خالصه در روزهای نوروزی در زیارتگاه سخی شهریان دور و نزدیک
کابل ،س��خینوروز را به خوشی ش��ام میکردند .آمدورفت مردم و شادی
و خرس��ندی آنها چهل روز ادامه مییافت .بعد از چهل روز ،طوق س��خی
پایین کرده میشد و با پایینکردن طوق سخی میله هم به آخر میرسید.
میلۀ س��خی نیز از پدیدههای نوروزی بود و به افتخار فرارسیدن نوروز
باستانی برگزار میشد .هدف از سازماندادن این میله اگر از یک سو پذیرایی
و ارجگذاری از نوروز بود ،میلۀ سخی در مورد تدویر باشکوه نوروز نقش
معینی میبازد )40(.از س��وی دیگر ،باالبردن آبرو و اعتبار حضرت علی ابن
ابوطالب در نزد مردم مسلمان است.

میلۀ داربازی

این میلۀ قدیمی که هر سال از روز جمعۀ اول ماه حوت در سه محل :اول در

یزورون یاه هلیم

105

شهدای صالحین ،بعدا ً در دامنۀ سیاهسنگ و نهایت در باغ بابُر شروع شده،
تا روز جمعۀ آخر همین ماه یعنی تا س��ال نو دوام میکرد ،از باشکوهترین
میلههای باش��ندگان ش��هر کابل به شمار میرفت .به مناسبت این میله چند
روز قبل هیمهها برداش��ته میشدند .دکانداران انواع مواد خوراکیبابشان
را به مردم عرضه میداش��تند .بعضی نمایشهای سرگرمیهای گوناگون از
قبیل پهلوانی ،نیزهبازی ،مرغجنگی و صدای س��از و س��رودهای محلی به
میله ُحسن تازه میبخشید .در این میله خصوص ًا بازی داربازانی که اکثرا ً از
سمرقند دعوت میشدند ،خیلی جالب به نظر میرسید .برای تماشا هزاران
نفر آدمان از هر کنج و کنار شهر کابل به زیر دار جمع میآمدند و بیطاقتانه
هنرنمایی داربازان را انتظار میکش��یدند .تقریب ًا س��اعتهای سه یا س هونیم
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 راهگشتن شروع میكرد .او رهروان باالی ریسمان ،کلمات «خیر
اهلل ،خیر حقاهلل ،خیر جمله مؤمنین مس��لمان» را به زبان آورده ،خود را تا
نیمۀ دار میرساند و آنجا اندکی دمگرفته با صدای بلند میگفت:
نارنج و ترنج بر سر دار که دید؟

در خانۀ گنجشک سرما را که دید؟
ابله مردی که ز زن وفا میطلبد

اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟

دارب��از با «بله ب��وم ،بله بوم» گویان در باالی رس��ن پیش رفته و عقب
گش��ته چند مدت هنرنمایی میکرد ،بعدا ً به بلندترین نقطۀ دار میرس��ید.
وی آنج��ا ی��ک جوره کبوتر س��فید را از قفس رها ک��رده ،دو رکعت نماز
نفل میخواند .هزاران تماش��ابینان از زیر دار «خیر یا اهلل» میگفتند .صدای
ش��ادباش و آفرین از هر گوشه بلند میشد .مردم به افتخار مرد دارباز کف
میزدند و دعایش میکردند .موج ش��ور و هلهله به فضا میپیچید .بعد از
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این ،مرد دارباز به زمین میآمد و پایینآمدن او به میله خاتمه میبخش��ید.
مردم با یک جهان تأثرات ،میلهجای را ترک میکردند .خصوص ًا خردترکان
خیلی ش��اد بودند .آن وقت در کابل وس��ایل نقلیه زیاد نبود ،بنابراین مردم
به خانههایش��ان پیاده میرفتند و چی��زی را از میلهجای خریداری کرده ،با
خود میبردند.
عموم ًا تماش��ای میل��ه داربازی با جزئیاتش برای م��ردم کابل و ِگرد و
اطراف آن کیفیت مخصوص داش��ت .متأسفانه امروز از برگزاری این میلۀ
()41
غریب هیچ چیزی به مشاهده نمیرسد.

میلۀ جبه

()42

در گذشتههای نهچندان دور باشندگان شهر کابل در جبۀ قدیمی سیاهسنگ،
دهمزن��گ و دامنۀ علیآباد ،میلههایی قب��ل از ورود هفتۀ اول ماه حوت تا
جش��ن نوروز ادامه مییافتند .در این میلهها پادشاه ،درباریان پادشاه و تمام
طبقات مردم اشتراک میورزیدند.
افس��انهگویی ،خواندن سرود و ترانههای دلانگیز ،تهیۀ طعامهای ملی،
گوش��ت ماهی جلبی ،پلوی کابلی ،قیماقچای ،اس��باببازیهای بچگانه
چون داربازک ،قرقرنک ،توال ،دایره ،ضربقلی ،سرنای و ...از چشماندازها
و عالمتهای قبولشدۀ این میلهها بودند .در چنین میلهها و سیر و گشتها
کهنس��االن کابل خاطرههای بس جالبش��ان را از مس��ابقات پهلوانی بین
یالن نامدار س��الهای پیش و بعضی شیرینکاریهای فرحبخش و اعمال
عج��بآور قهرمانان با حاضرین با زبان و اصطالح ع��وام ،نقل میکردند.
یک��ی از چنین نقلها این اس��ت ک��ه در یکی از میلهه��ای زمان حبیباهلل
خان ،دو پهلوان در سیاهسنگ وارد میدان شدهاند .یک نفر آنها غالمحسین
نام داش��ته است و پیشهاش سقایی بوده اس��ت .بعد چند دقیقه زورآزمایی
غالمحس��ین میدان را ترک کرده ،طوری گریخته اس��ت ک��ه وی را حتی
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ش��اطرهای س��رکاری تیزدو هم بازداش��ته نتوانس��تهاند .از این حادثه غیر
چشمداش��ت پادش��اه به ذوق آمده با خنده به اس��تادان میدان گفته اس��ت
«مرغ ،بودنه و دیگر جوانان را دیده بودم که زنده میگریختند ،اما گریختن
پهلوانان را با آن چابکی هرگز ندیدهام».
همین طور شهریان کابل ماه آخر سال روان را با جمعوجوش و نشاط
و تفریحات سپری میكردند.
در گرماگرم میلهها ،پادش��اه عادت ًا در خرگاه خاص خود مینشس��ت،
مردم و جریان مراس��م را در نظر میگرفت .به قهرمانان و کس��انی که در
مس��ابقههای ورزش��ی امتیاز میآوردن��د؛ بخش��شهایی از قبیل لنگیهای
سرزری ،شالهای ابریشمی ،پونگی ،واسکت لیسی چرمی و پول نقد اعطا
میکرد .در این میلهها دوس��تان و یاران با جمعیت خود با در نظرداش��ت
صنف ،طبقات ،سنوس��ال و س��ویه ،در جایهای مورد نظرش��ان خیمهها
میزدند.
بازاره��ای خریدوف��روش ،ب��ا دکانچهه��ای زیبا همیش��ه گ��رم و در
جوشوخروش بودند؛ صدای فرح و نشاط از هر گوشه و کنار میلهجایها
به گوش میرس��ید .مردم آمدن بهار و ش��کفتن درختان و گلهای الله را
بیطاقتانه انتظار میکشیدند.
متأسفانه با گذشت ایام ،امروز از این میلهها کم اندر کم باقی ماندهاند.
ولی صرف نظر از اینگونه تحوالت ،کابل و کابلیان میلههای باستانی خود
را گرامیمیدانند و آنها را در خاطر خود همیش��ه به حیث پدیدۀ ارزشمند
()43
فرهنگی حفظ میكنند.

ندوی
میلۀ َم َ

ای��ن میله نیز به افتخار فرارس��یدن ن��وروز و بهار جه��ت فراوانی رزق و
روزی در میان ش��ور و پیشهوران و فروشندگان مواد ارتزاقی (خوراکه) در
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منطقۀ مندوی شهر کابل برگزار میشد و در آن طوق مخصوصی برافراشته
میش��ود .میلۀ مذکور هم با اش��تراک تعداد زیاد مردم همه روزه چهل روز
()44
ادامه مییابد.

میلۀ شهید

میلۀ ش��هید مربوط به زنان است .هزاران زن شهر کابل با مقصد دایركردن
میله به منطقۀ زیارتگاه ش��اه شهید گرد میآیند و نخستین روز بهار نوروز
()45
را با شادمانی و فرح و سرود سپری میكنند.

میله نهالشانی

نهالش��انی یکی از میلههای نوروز در افغانستان است .در این میله هزاران
زن و م��رد و اطف��ال قدونیمقد در دامنۀ کوتل خیرخانه ش��هر کابل جمع
میشدند و ضمن مراسم باشکوهی نوروز را تجلیل میكردند .سازماندادن
ان��واع گوناگون بازیهای ملی ،مس��ابقههای دهقانی ،بیلب��ازی ،داربازی،
مرغجنگی ،قوچجنگی ،سگجنگی ،سواری چرخوفلک ،اسپکهای چوبی
و غیره از واسطههای سرگرمی مردم در این میله به شمار میرود.
ه��دف از دایركردن میلۀ مذکور که با كاش��تن نهالها صورت میگیرد،
ایجاد فضای سبز و هوای گوارا است .در این میله که همراه با جشن دهقان
برگزار میش��ود ،به دهقانان و مالدارانی که بهترین گاو ،گوس��فند و سایر
حیوان��ات اهلی را پرورش کردهاند و از قطعهزمین خویش حاصل زراعتی
ممتاز را به دست آوردهاند ،جایزههای تشویقی داده میشود.

میلۀ تخت صفر

«تخ��ت صفر» که در دامنۀ گازرگاه (جایگاه پیر هرات) در س��مت ش��مال
هرات موقعیت دارد و یکی از نزهتگاههای معروف در افغانس��تان است.
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این تفریگاه جایی قدیمیاس��ت و مردم هرات س��اختمان آن را در قرن 9
هجری به صفرنام شخصی نسبت میدهند .تخت صفر با موقعیتی کوهی و
پستی و بلندیهای طبیعیاش به صورت تختگاهی طبقهطبقه ساخته شده
است و آن در مجموع شش طبقه را در بر میگیرد.
میلهجای مذکور غیر از عمارتهای بلند ،هتل و قهوهخانۀ عصر دولتی،
دارای آبش��ارهای زیاد ،خیابانهای وس��یع پوشیده با کاجهای سوزنیبرگ
و اش��جار زینتی و میوهدهنده از قبیل س��رو ،فیلگل ،ناج��و ،ناک ،بادام و
چمنزاره��ای سرس��بز دارای میدانچههای فراخ و دامنهدار اس��پدوانی و
بیشههای چشمگیر و شاعرانه است.
میگویند ک��ه تخت صفر در ابتدا یک بیش��هزار متروکه بود .س��لطان
حسین بایقرا در زمان سلطنتش این منطقه را پسندید و امر کرد که تپههای
آن هموار شود و یک جوی آب از «شیدانی» که در چند کیلومتری گازرگاه
واقع اس��ت ،به نام جویس��لطانی به تخت صفر کشیده شود و این موضع
به ارغوانزار تبدیل یابد.
یکی از ش��اعران زمان حاکمی��ت تیموریان هرات در یک ش��عر خود
دربارۀ ساختن تخت صفر گفته است:
هر که با اللهرخان بادۀ گلرنگ کشد

حکم مرضاست که در تخت صفر سنگ شود

اینک در بلندترین قلۀ کوه 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 کرده تا
روز اول س��ال ن��و یعنی تا ن��وروز ادامه مییاب��د .در روز میلۀ تخت صفر
واس��طههای فراغت��ی و اس��تراحتی م��ردم از قبیل چرخوفلک س��واری،
اسپچوبی سواری ،تخمجنگی ،نشانزنی ،پهلوانی سنتی بین جوانان اردو،
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جوانان اطراف ش��هری و رقص و س��رودها باعث سرگرمیهای حاضرین
میشود .اسپدوانی و از همه بیشتر بایسیکلدوانی که در بلندیهای تخت
صف��ر صورت میگی��رد ،رونق این میله را میافزاید .این ش��ور و هلهله و
ش��ادی و خرسندی تا غروب آفتاب دوام میکند .مردم با ختم میلۀ مذکور
برای خود و خانوادهش��ان به عنوان شیرینی و تحفۀ میله ،کشمش ،نخود و
س��ایر میوههای خشک را خریده ،به سوی ش��هر به خانهشان برمیگردند.
در روز اول س��ال در نوروز در منطقههای تخت صفر ،میلهای تحت عنوان
«قولبهکش��ی» به اش��تراک گروههای انبوه مردم ش��هر و روستاهای دور و
نزدی��ک برگزار میش��ود .در این میله نیز چون قری��ۀ «بین حصار» والیت
کابل ،دهقانان ،اسپهای دونده ،قوچ و گوسفندان فربه ذاتی ،گاوهای نسل
قولبهای و شیردهندگان را در معرض نمایش قرار میدهند .در این میله نیز
نمایشهای رقص اتن ،پهلوانی ،کشتیگیری ،نشانزنی ،تخمجنگی ،و غیره
صورت میپذیرد .بازار دکانداران ،طوافان ،س��ماورچیها ،میوهفروش��ان،
آش��پزها ،کبابیها و نوازندگان محلی و حرفهای و شوقی و امثال اینها ،در
این روز گرمتر از هر وقت دیگر است.
همین ط��ور در روز نوروز ،مردم دور و نزدیک در میلۀ «قولبهکش��ی»
ب��ه تخت صفر میآیند و با تماش��ای این منطقۀ زیبا این س��نت باس��تانی
ـ ملی «قولبهکش��ی» و روز اول سال را با آرزوهای شیرین و فراوان تجلیل
میكنند.
خالص��ه مردم افغانس��تان ن��وروز را ک��ه مهمترین جزئ��ی از فرهنگ
نیاکانشان است ،ارج میگذارند که تمام حادثهها و رویدادهای فرحبخش
که در دوام س��ال نو هم در طبیعت و هم در حیات جامعه به وجود میآید
از نوروز منش��أ میگیرد .نوروز گذش��ته از اینکه معنی آغاز بهار و پیشانی
سال نو را دارد ،مفهوم خوشبختی و شادی و نشاط را افاده میکند .شاعری
همین معنی را در مصراعهای زیر به نظر گرفته گفته است:
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همه روزگار تو نوروز باد

میلۀ چارشنبهسوری

یکی از میلههای شوقآور و سنتی که هنوز هم در میان مردم هرات معروف
و مرس��وم است ،مراسم ش��ب و روز چهارشنبهس��وری است که قداست
تاریخ��ی آن ،پیش از اس�لام و فتوحات آن در این س��رزمین اس��ت .میلۀ
چارشنبهس��وری میراثی از رسوم کهن زمان زردش��تیان بوده ،هر سال یک
شب و یک روز معین را مردم به تدویر آن اختصاص میدهند .در این میله
هر کس به قدر توان و قدرت مالی خود ،دو س��ه روز قبل یک مقدار هیزم
و بوتۀ صحرایی تهیه کرده ،در شب چارشنبۀ آخر سال بعد از صرف طعام
ش��ب و ادای نماز خفتن ،هیزم تهیهکردهاش را در صحن حویلی یا میدان
وس��یعتری که مشرف به منزلش باشد ،انبار میکند و آن را یکی از اعضای
مسن خانواده آتش میزند .اعضای فامیل از زن و مرد ،پیر و بُرنا به ترتیب
لباسهای خود را جمع گرفته ،از باالی آتش از س��مت راس��ت به س��مت
چپ و از سمت چپ به سمت راست میپرند .هر کس سه نوبتی یا بیشتر
ب��ه این کار ادامه میدهد و هنگام خیززدن این س��خن را به زبان میآورد:
«زردی روی م��ن از تو ،س��رخی روی تو از من» .این کار همراه با ش��وق
و س��رور میگذرد و آن به راس��تی یک عنعنۀ قابلپذیرش است .شکستن
کوزه ،مفهوم ختم دورۀ رکود و سس��تی زمستان و آغاز نشاط فعالیتهای
محنتی است.
فردای ش��ب چارشنبهس��وری از اول صبح مقدمات و ترتیبات میلهای
که ش��کل ترفیهی و تفریحی دارد ،گرفته میش��ود .زن و مرد دستهدسته یا
ب��ه صورت عایلوی و ی��ا انفرادی با دیگ و چایج��وش و فرش و دیگر
لوازمات ضروری ،از قبیل ش��یرینی و بعض��ی حلویات به طرف صحرا و

112

آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان

ی و خصوصی که در آن جایها سبزههای
کشتزارها و تفریگاههای عموم 
نو سرکش��یدهاند ،میروند و به س��رگرمیهای مخصوص ،از قبیل نواختن
دف و دوتار ،ش��نیدن س��از و آواز محلی ،قرتهبازی ،چشمپوتکان و دیگر
بازیهای محلی پرداخته ،تا غروب آفتاب وقتشان را خوش میگذارنند.
یکی از جهتهای قابل مالحظه میلۀ چارشنبهسوری ،عمل «سبزهبستن»
یا «سبزهلگدکنی» است ،که به آن دختران بیشتر عالقهمندند .این بازی به این
ترتیب صورت میگیرد :دختران چادر ،قالده موی و یا یکی از قسمتهای
لباس خود را به سبزه گره میبندد و این گره طوری بسته میشود ،که باید
به آسانی باز شود .وقتی که از این کار فارغ شدند ،چشمها را بسته ،گره را
میکشند .اگر گره به آسانی گشاده شد ،متکی بر این عقیدهاند که گویا هر
نیتی را از قبیل ش��وهرکردن ،مسافرترفتن ،خوشبختشدن ،کامیابشدن
در امتحانات و غیره در دل کردهاند ،برآورده میش��ود؛ و اگر گره باز نشود
و س��بزه از ریش��ه بیرون آید ،دوباره و سه باره این کار را انجام میدهند و
این عمل را به فال نیک میگیرند.
در این روز در ِس��یرگاههای عمومیو بسیاری زیارتگاهها و جایهای
متبرک��ه ،اجتماعاتی نیز صورت میگیرد .صدها خیمه و دکانهای متحرک
ع��رض وجود میكنند .مردم از هر طبق��ه و از هر محل در این اجتماعات
شرکت میورزند و تا شام به پهلوانی ،اسپدوانی ،اتن و شنیدن ساز و آواز
ملی و محلی پرداخته ،شرطبندیها باالی زورآزمایی پهلوانان و اسپهای
دونده به وقوع میپیوندد .چارشنبهسوری میلۀ عوام است و آن به کلی جنبۀ
ملی و عوامی دارد.

میلۀ چارشنبۀ اول سال

این میله که از نامش هم پیداس��ت ،در روز چارشنبۀ اول سال نو به افتخار
ن��وروز در منطقه دش��ت ابوالولید در هرات برگزار میش��ود .نمایشدادن
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رقص و آوازهای محلی ،دایركردن مس��ابقات ملی و محیطی ،اسپدوانی،
قوچجنگ��ی ،مرغجنگ��ی ،تخمجنگ��ی و خریدوف��روش ان��واع گوناگون
ش��یرینیها و میوهجات خشک از جهتهای نش��اطبخش میلۀ مذکور نیز
به حس��اب میرود .در این میله نیز اطفال قدونیم قد با اسپکس��واری و
چرخفلکسواریها وقت میلۀ خود را خوش میگذرانند .شاید در این روز
هیچ خانوادهای نباشد که در میلۀ نامبرده شرکت نورزد.
ش��کوهمندترین منظ��رۀ این میل��ه در کن��ار زیارتگاهه��ای ابوالولید به
رقصآمدن صوفیان صافدل اس��ت .در این روز از هر کنج و کنار ش��هر
ه��رات صدها صوفی در ِس��یرگاه گرد میآیند و ب��ا رقص «اهلل»گویی و به
زبانآوردن س��خنان «یا هو یا من هو» فرارس��یدن بهار را جشن میگیرند.
رقص��ی که از طرف ای��ن صوفیان انجام داده میش��ود ،رقص درویش��ان
قونیهگی موالنا جاللالدین بلخی رومی را به خاطر میآورد.
میلۀ اول سال نیز به اشتراک تعداد کثیر مردم تا غروب دوام میکند.

میلههای امام ششنور (شش تن) و پل ماالن

بعد از میلۀ چارش��نبۀ اول سال ،نوبت به برگزاری میلههای امام ششنور و
پل ماالن میرسد .این دو میله نیز نمونهای از فرهنگدوستی و نشاطپرستی
مردم هرات اس��ت .میلههای مذک��ور نیز در رابطه با نوروز س��ازمان داده
میش��ود .در این میان خصوص ًا میلۀ پل ماالن که روز جمعه هفتۀ اول سال
دایر میش��ود ،دقتانگیز اس��ت .با باریدن باران پرشور بهاری دریای آرام
هریرود به جوشوخروش میآید و تماشای آبهای خروشان و كفآلودۀ
این دریای زندگیبخش ،نویدی اس��ت ب��رای فراوانی نعمت و حاصالت
خوب و دلخواه .به س��خنی دیگر ،س��یالبهای گلآلود این دریا دل مرد
دهقان را به امید یك س��ال پرثمر و استقبال روزهای پرحاصل به شادی و
نشاط به تپش میآورد و به تن و جام او نور تازه میبخشد.
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میلههای امام ش��شنور و پل ماالن نیز چون میلههای قبلی با اش��تراك
تعداد زیاد آدمان و س��رگرمی و دلخوش��یهای آنها تا غروب آفتاب دوام
مییابد.
خالصه ،میلههای فوقالذكر ثابت میكنند كه افغانستان كانون نگهداری
نوروز و آیینهای نوروزی از روزگاران قدیم تا به امروز اس��ت .همۀ این
میلهها و مراسم بیانگر آن است كه هدف از تجلیل بهار و نوروز ،آغازكردن
به زندگی خوب و دلپذیر و پرثمر است.
در افغانستان باز بسیار سنتهای پرارزش مردمی عرض هستی میكنند
كه تحقیق و بررس��ی آنها از وظیفههای مهم دانشمندان و فرهنگیان ساحه
محسوب میشود.
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 .42جبه :محلهای است در كابل
 .43این میله بر اس��اس نقل عبدالغفار ولد عبدالواحد تهیه ش��د ،ثبتكننده :د .عابدوف،
كابل.1983،
 .44گوینده :عبدالغفار ولد عبدالواحد ،ثبتكننده :د .عابدوف ،كابل.1983،
 .45گوینده :عبدالغفار ولد عبدالواحد ،ثبتكننده :د .عابدوف ،كابل.1983،
 .46گوینده :عبدالغفار ولد عبدالواحد ،ثبتكننده :د .عابدوف ،كابل.1983،

باب سیُّم
استقبال از ماه شریف رمضان و عید فطر
ماه رمضان را که سالی یک مرتبه فرامیآید ،نزدیک چهاردهصد سال است
که مس��لمانان اس��تقبال میگیرند .رمضان برای مردم مسلمان ماه خدا ،ماه
طاعت و عبادت و ایام خجس��تۀ روزه و نماز اس��ت .رمضان را اینچنین
به حیث ماه آزادگی و راس��تی و رس��تگاری و ماه خدایی و خیرات گرامی
میدارند و پذیرا میشوند.
روزۀ ماه رمضان یکی از جمله پنجاصل مهم اسالم بوده ،زمینۀ آن را هر
فرد مسلمان فریضه خود میداند که در ماه رمضان روزه بگیرد .گرفتن روزه
در بابت صحتمندی و جهت اخالقی انسانها نقش مخصوص میبازد.
اهمیت روزه و نقش آن از جهت اخالقی بیشتر در آن است که هر فرد
مسلمان و روزهدار مکلف است تا با چشم ،گوش ،زبان و قلب خود روزه
داشته باشد.
وی همچنان که از صبح تا به شام ،آب و نان نمیخورد ،باید نظر بد به
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کسی نکند .سخنان زشت را نشنودۀ دروغ نگوید .با دستان خود کار 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 که با فرارسیدن آن درهای بهشت
گش��وده و درهای دوزخ بسته میشوند و شیطانها زنجیربند میشوند .این
ماه گناههای بندگان را محو س��اخته ،منزلت و درجۀ آنها را در نزد خداوند
ارج میگذارد .از اینجاس��ت که مسلمانان ،ماه رمضان را با دسترخوانهای
پر از ناز و نعمت ،با عزم و ارادۀ راسخ ،طبع خوش و بالیده ،غنیمتدانستن
هر دقیقه و ثانیۀ آن ،با انجامدادن طاعت و عبادت ،اعمال صالح و رسانیدن
یاری و کمک خیرخواهانه به بینوایان و برجاماندگان استقبال میگیرند.
در گذش��تهها روزۀ ماه رمضان در سراس��ر دنیای اسالم با دیدن هالل
آغ��از میپذیرفت؛ یعنی مس��لمانان میدیدند که هالل م��اه رمضان برآمده
اس��ت ،به گرفتن روزه ش��روع میكردند و بعد از س��ی روز با دیدن هالل
عید ،روزه را به پایان میرس��اندند و انجام ماه رمضان را ،با نام «عید فطر»
عید میکردند.
به این مناسبت ،شاعری خطاب به معشوقهاش گفته است:
هالل عید میبینم آن پیوسته ابرویت

مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت

و یا:

بر لب بام برآ ،گوشۀ ابرو بنما

روزهداران جهان منتظر ماه نو اَند

عنعن��ۀ رؤی��ت هالل را دی��ده ،روزهگرفت��ن و به پایانرس��اندن آن را
تجلیلکردن در افغانستان نیز رایج بود .مث ً
ال در زمان سلطنت سراجالملت،
طبق معلومات موجود ،دیدن هالل ماه رمضان طوری بود که ش��امِ روزی
که فردایش حلول ماه رمضان به وقوع میپیوست ،مردم از خُ رد و کالن به
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ش��مول مرد و زن ،س��عی به خرج میدادند تا هالل را اولتر از همه ببینند
و به دیگران بنمایانند .به این مقصد ،آنها به جایهای مرتفع ،بیش��تر بامها
و تپهها میبرآمدند.
هنگام غروب آفتاب افقهای روش��ننمای مغرب را برای یافتن مهتاب
رمض��ان جس��تجو میکردند .اگر یک��ی از بینندگان به دی��دن ماه نو موفق
میش��د ،با ش��ور و هلهله و شادمانی آن را به اش��خاص دوروپیش خود
توسط انگشت نشان میداد.
همین که دی��دن ماه نو تحقق میپذیرفت ،آنهایی که ماه نو را دیدهاند،
هر کدام به نوبت دس��تها را باال کرده برای سعادت شخصی و عایلوی و
خویش و اقربا ،همچنین برای آبادی و آرامی کشور خود دعا میکرد؛ برای
بیچارگان سرسبزی مکان و رزق فراوان میطلبید.
بعد از این ،آنها ش��خصی را به اس��پ تیزپا و چابکرفتار س��وار کرده،
رؤی��ت هالل را برای س��ایر اهالی قری��ۀ همجوار مژده میرس��اندند تا به
()1
استقبال روزه آمادگی بگیرند.
جستجو و یافتن مهتاب ش��ب اول رمضان از روزگاران قدیم ،یعنی از
وقتی که دین اسالم در بین مردم جاری شد ،در تمام جامعۀ اسالمی معلوم
بوده تا کنون در اکثر کشورهای مسلمان به اصالت خود مانده است.
میگویند که زمان شاهجهان در یکی از عیدها طبق معمول در جستجوی
ماه نو شدیدا ً متوجه شده است و تصادف ًا نخستین شخصی که هالل عید را
دیده است ،شاهجهان بوده است و او به مجرد دیدن هالل فورا ً این مصراع
را به زبان آورده است:
«هالل عید بر اوج فلک هویدا شد»

زوجهاش نورجهان بیگم که در آن محل حاضر بوده اس��ت ،در جواب
این مصراع بداهت ًا گفته است:
«کلید میکده گمگشته بود ،پیدا شد»
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از این مثال پیداس��ت ک��ه در مورد دیدن رؤیت ه�لال رمضان و عید
آن نهفق��ط نمایندگان مردم عوام ،بلکه اش��خاص عالیمقامی از طبقۀ باالی
جامعه شرکت میورزیدهاند.
ترتیبگرفت��ن روزه و رعایۀ س��نتهای آن در افغانس��تان به این قرار
بود:
ش��امِ روزی که فردایش حلول ماه رمضان به وقوع میپیوس��ت ،مردم
طبق اعالم ورود روزه توسط صدای توپ به مسجدها میرفتند و نخستین
نماز را میخواندند.
ش��ب اول رمض��ان بعد از ادای نماز ،مردم به خانههایش��ان برگش��ته،
خواب میرفتند و در نیمههای ش��ب ،یعنی س��اعتهای دو سه از خواب
برمیخاستند و برای تهیۀ غذای سحر که آن را «سحری» میگویند ،آمادگی
میگرفتند.
پ��س از آنک��ه س��حری را میخوردن��د و در موقعاش نم��از صبح را
میخواندن��د ،دوب��اره به خواب میرفتند و تا س��اعتهای هفت هش��ت،
خ��واب میکردند .ریشس��فیدان و آنهایی که از کار ف��ارغ بودند ،زیادتر
خواب میرفتند .همین که شام فرا میرسید و اذان نماز شام شنیده میشد،
به افطار میپرداختند.
در گذش��تهها ،در روزهای رمضان در کابل در چهاروقت ،چهارتوپ
فیر (شلیك) میشد :توپ چاشت ،توپ شام ،توپ تراویح و توپ سحری.
توپ چاش��ت و سحری در تپۀ بیبیمهرو نصب بود .اما توپ شام و توپ
تراویح در جش��نگاه عمومی چمن حضوری .ای��ن حادثه امروز هم ادامه
دارد.
روز اول روزه به همین شکل سپری میشد و روزهای مطابق آن نیز به
چنی��ن صورت ادامه مییافت .امروزها نیز طرز گذراندن روزه همین گونه
است.
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در سابق برای بیدارکردن مردم ،سحرگاهان از باالی گنبد بزرگ نقارهخانه
که در میدان پشتونستان کابل اعمار شده بود و یکی از شاهکارهای معماری
در افغانس��تان به شمار میرفت و متأس��فانه امروز از آن یادگار باشکوه نام
و نشانی باقی نمانده است ،در شبهای ماه رمضان نقاره میزدند .نقاره از
دهل مسی عبارت بود که روی آن با پوست بز پوشیده میشد و تقریب ًا یک
متروبیست سانتیمتر قطر داشت.
ش��خص نقارهچی نزدیکیهای ساعت دوی شب برمیخاست و با دو
عدد چ��وب مخصوص نقاره را به صدا درمیآورد .همچنین س��حرگاهان
اشخاص علیحده نیز باالی بامها برآمده ،نقاره و دهل شخصی خود را به
صدا میآوردند.
در بعضی روستاها افرادی نیز بودند که قبل از نماز بامداد برمیخاستند
و برای اینکه مردم را به س��حریخوری بی��دار کنند ،کوچه به کوچه ده را
میگش��تند و صدا میكردند« :سحرخیز ،سحرخیز» .با این صدا مردم بیدار
میشدند و غذای سحری میخوردند.
در آن زمانها کوچهها و بازارها مانند امروز توس��ط چراغکهای برقی
روش��ن نبود ،بلکه با فانوسهایی که از طرف حلبیسازها ساخته میشدند
و در داخل آنها ش��مع را میافروختند ،تنویر میگرفتند .سرکها نیز توسط
چراغدانیهای��ی ک��ه در فاصلۀ هر پنجاه متر ب��االی پایههای چوبی نصب
بودند و در داخلش��ان جینچراغ میگذاش��تند ،روشنکرده میشدند .هر
سرک از خود یک چراغچی داشت .فردا که روز روشن میشد ،چراغچیها
آمده ،چراغ را خاموش میکردند و اگر تل (نفت س��فید) کدامی از چرغها
کم ش��ده ،آن را از بوتله��ای (بطریهای) تلی خاک که با خود داش��تند،
پ��ر میکردند .م��ردم در پرتو چراغها مدتی گش��توگذار ک��رده ،بعد به
خانههایشان برمیگشتند.
یک حادثۀ قابل مالحظه این است که یک روز قبل ،جشنگاه شهر کابل
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که با نام «جشن حضوری» مشهور بود ،زیب و زینت مییافت.
در این جش��نگاه ،پادش��اه دور ،سراجالملت در ش��بهای رمضان به
افتخار این ماه با نام «افتخار ش��اهی» ضیافتها میآراست؛ هر روز هنگام
شام به این ضیافتها از طرف دربار یک عده مویسفیدان و کالنشوندگان
ش��هر کابل و موضعهای ِگرد و اطراف آن دعوت میش��دند ،که تعدادشان
هر روز به دو س��ه صد نفر میرس��ید .اما تعداد کسانی که بدون دعوت به
خوان پادشاه برای افطار میآمدند ،از هزار نفر هم زیاد بود.
در «افطار ش��اهی» زیر خرگاه روی خوان عریض در لعلیچهها خرما،
نمک و صراحیهای آب گذاش��ته میشدند .همین که صدای توپ افطاری
ب��ه گوش میرس��ید ،حاضرا ِن نفر ب��ا خرما و نم��ک و آب روزۀ خود را
میگشودند و بعد نماز شام را طور دستهجمعی میخواندند.
س��پس ِگرد خوان پادش��اه مینشس��تند و به صرف طعامه��ای لذیذ و
دیگ��ر خوردنیه��ا ،از قبیل پلو ،قابلی ،چلو ،نانهای ش��یرین ،کولچههای
روغنی ،کوفتهقرمه ،حلوا ،فرنی ،س��بزی ،ماهوت ،مربا ،ترشی و ...مشغول
میشدند.
اس��تاد محمدکری��م ،اس��تاد ولیمحمد ،اس��تاد محمدرس��ول ،اس��تاد
محمدابراهیم ،اس��تاد جاللالدین ،اس��تاد محمدحکیم ،استاد عبدالرحمان،
استاد محمدنبی ،استاد طالیی پنجشیری و خلیفه گرگی هزارگی ،از طباخان
مش��هور دربار سراجالملت بودند که در شبهای «افطار شاهی» در خدمت
مهمانان قرار داش��تند .بعد از آنکه افطار پای��ان میپذیرفت ،مردم با مقصد
به هضمرسانیدن طعام در افطار خوردۀشان ،قدری گشتوگذار میکنند و
سپس با خواندن نماز مشغول میشدند.
بعضی ش��بها ،اغلب شبهای چهارده و بیستوهفت رمضان ،پادشاه
سراجالملت نیز در این افطار اشتراک کرده ،نماز را با مردم یکجا میخواند.
حت��ی بعضی ش��بها ادای نماز به امامت ش��خص س��راجالملت صورت
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میگرفت.
میگویند که یک ش��ب س��راجالملت بعد از نماز شام یکی از میهمانان
«افطار شاهی» حاجی عبدالعزیز لنگر را به حضور پذیرفته ،پرسیدند:
ـ نان افطار چطور است؟ آیا شما از آن نان راضی هستید؟
حاجی عبدالعزیز لنگر گفته است:
ـ بلی قربان راضی هستم.
ـ آیا چیزی کمبود نیست؟
باز پرسیده است پادشاه.
ـ قربان ،یکی چیز کمبود است.
گفته است حاجی عبدالعزیز لنگر.
پادشاه کمی متغیر شده گفته است:
ـ چه کمبود است؟
گفته است حاجی عبدالعزیز لنگر:
ـ قربان!
ـ همه چیز موجود اس��ت ،صرف چیزی که کمبود اس��ت ،شکر است.
ما این نان را در عمر خود ندیدهایم ،اما شما دعا کنید که ما توفیق بیابیم و
شکر این همت را ادا کرده 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» که با مصارف دربار
برگزار میشد ،از اول تا آخر ماه رمضان دوام میکرد.
بعد از ختم نماز ،س��راجالملت به ارگ ش��اهی میرفت و میهمانان نیز
پراکنده ش��ده ،راه خانههای خود را پی��ش میگرفتند .عدهای از آدمان بعد
از افط��ار و ادای نماز در یکی از خانههای دوس��تان ِگرد هم جمعآمده ،به
قصهگویی و کتابخوانی مش��غول میشدهاند که آن تا موقع سحریخوری
ادامه مییافت.
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در اینگونه ش��بها جوانان به چایخانهها رفته به غیر از کتابخوانی
س��ازوآواز را نیز به راه میانداختند .کتابهای��ی که در اینگونه مجلس و
جمعآمدهها خوانده میشدند ،عبارت بودند از «نادرالمعراج»« ،قصصاالنبیا»،
«امیرحمزه»« ،کلیلهودمنه» و...
قس��متی از آدمان در ش��بهای رمضان به خانقاهها میرفتند و به ذکر
«اال هو» میپرداختند .جوانان ن��ورس و اطفال قدونیمقد مصروفیتهای
دیگری داش��تهاند که بعضی از آنها امروز هم به مش��اهده میرسد .یکی از
اینگونه مصروفیتها «رمضانیرفتن» بود که در خصوص آن بعدتر توقف
خواهیم کرد.

عید فطر

س��ر از  26و  27ماه رمضان ،مردم به اس��تقبال عید فطر آمادگی میگرفتند:
خان��ه میتکاندند؛ ِگرد و اطراف حویلیهایش��ان را پ��اککاری میکردند؛
کاال میشس��تند؛ برای اعضای خانوادۀش��ان س��رولباس ن��و میدوختند
ی��ا میخریدند؛ جهت پخت��ن طعامهای عیدانه مصالح تهی��ه میكردند؛ به
دوس��تان دور و نزدیک خود تبریکنامهها ارسال میداشتند؛ برای نزدیکان
و اقاربشان تحفهها تیار میکردند و...
طبق عنعنات مردم ،روز بیس��تونهم ماه رمضان یعنی یک روز قبل از
عید به نام «روز عرفه» یاد میش��د .شام آن روز عادت ًا در هر خانواده به نام
و خاطر هر یک از وفاتشدگانش��ان فتیلهها (نوقچه) س��اخته ،آنها را در
جایهای معین روشن میكردند .نظر به پنداشت مردم از اجرای این عمل،
ارواح مردگان گویا خشنود میشده است.
همزمان با س��وختن فتیله ،آیات��ی را از قرآن مجید تالوت كرده ،ضمن
اتح��اف دعاها ،آن را نثار روح مردگان میس��اختند .بع��د آنکه فتیله کام ً
ال
س��وخته و خاموش میشد ،طعامی را که به مناس��بت یادبود مردگان تهیه
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ش��ده بود ،هر خانواده به همس��ایگان و خویشاوندانش��ان میفرس��تادند.
همسایگان و خویشاوندان نیز در فرستادن طعام نذری مردهها این عمل را
مرعی میدانستند.
در شب «روز عرفه» در همۀ عایلهها تا حدود نیمهشب به خاطر ترتیبات
و تهی��ۀ طعام عید و تنظیم لباسهای عیدان��ه ،زنان هر خانواده مصروفیت
زیادی داشتهاند .بهخصوص برای تدارک طعام مروج روزهای عید که با نام
«حلوای سرخ» مشهور بود ،کوشش زیادی به خرج میدادند.
بعد از س��یروز روزه ،عید رمضان فرا میرسید .مردم مسلمان این عید
را به عنوان جش��ن مذهبی خود ارج میگذاش��تند و گرامی میداش��تند؛ از
آمدن آن صد ش��کر میکردند و از رفتن ماه رمضان افس��وس میخوردند؛
آنگونه که شاعری گفته است:
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمدو صد حیف که آن رفت

در روز عی��د ،همگان ،زن و مرد و پیر و جوان لباسهای شس��ته و نو
میپوشیدند .صبح آن روز مردها برای خواندن نماز عید به مسجد میرفتند.
بعد از ادای خطبه و نماز عید با هم بغلکشی و روبوسی كرده ،روز عید را
به همدیگر تبریک میگفتند و این عبارتها را به زبان میآوردند:
«عیدتان مبارک»« ،برادر ،ایام ش��ریف مب��ارک»« ،روزه و نمازها قبول»،
«داخ��ل حاجیان و قاضی��ان» و مانند اینها .در این معانقات ش��رط نبود که
کس ،کس��ی را بشناسد؛ میشناخت یا نمیشناخت ،از اهل گذر کوچهاش
ب��ود یا نبود ،به نام برادر مس��لمان با هم عیدی میکردن��د .عقیدۀ دینی و
مدنیت ملی مردم افغانس��تان امر میکرد که مس��لمانان در هر جایی باشند،
با هم دوس��ت و برادرند .س��پس هر کس صدقۀ فطریهاش را که قب ً
ال آماده
کرده بود ،به اش��خاص مستحق تعارف میكرد .کسانی که اشیا و اموالشان
را گمکرده بودند ،در این اجتماع از آن یادآور میشدند و آن عده اشخاصی
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که در مورد اش��یا و اموال گمشده معلوماتی داشتند ،آنها را حاضرکرده ،به
صاحبانش برمیگرداندند .همچنین کسانی که به هم کدورت و کینه داشته
بودند ،در این موقع از طرف اهل مجلس آشتی داده میشدند.
این بغلکشی و روبوسیها چند مدت ادامه مییافت .بعد از آنکه مردم
از مسجد بیرون میشدند ،به دیدوبازدید دوستان و وابستگانشان میرفتند
و اولتر از همه ریشس��فیدان و برجامان��دگان را احوال میگرفتند؛ با یک
پیالۀ چای و چند دانه نقل ،دهان ش��یرین کرده به خانههای عزاداران برای
فاتحه میرفتند .اینگونه دربهدرگردیها که در هر خانه دسترخوان عیدانه
گش��وده بود ،ت��ا عصر دوام میکرد .اما در دهات رس��م ب��ود که هر کس
بع��د از عصر ،یعنی در س��اعتهای چهار ،پنج و ش��ش هم که به مهمانی
و دیدوبازدید میآمد ،صاحبان خانه با آفتابه دس��ت او را میش��ویاندند و
برایش طعام میآوردند .آنها عقیده داش��تند که مهماننوازی خشکوخالی
معن��ی ندارد؛ مهماننوازی این اس��ت که مهمان لقم��های نان باید در خانۀ
میزبان خورده باش��د .در روز عید ،مردم از ش��هر به دِهها میرفتند و از ده
و قریهه��ا برای عیدکردن به ش��هر میآمدند .اطفال و جوانان گروهگروه به
خانههای خویشان و دوستان تشریف میآوردند.
در سه روز عید در همۀ خانوادهها دسترخوان گسترده در روی آن انواع
مختلف میوه گذاش��ته میش��د .در بعضی محلهها در روز اول عید بعد از
ادای نماز عید از هر خانه به مس��جد طعام پختهشده میآوردند .طعامهای
آوردهشده را یک نفر ش��خص روحانی و چندتن از ریشسفیدان مجلس
ب��ه عنوان تب��رک روز عید توزیع میكردند .یک قس��م آن ب��رای بینوایان،
راهگذران و مس��افرانی که فرصت توقف نداش��تهاند ،داده میش��د .بخش
دیگر آن سهم چوپان و دهمردههای گوسفندان و بز و بزغالههای اهل قریه
بود .قسم س��یُّم را روحانیان و مویس��فیدان مذکور به حاضران در همین
مجلس صرف میساختند .بعد از صرف طعام ،یک نفر از علما جهت خیر
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و برکت ،سالمتی و خوشی مردم و سعادت وطن دعا میکرد و اهل مجلس
را برای خارجشدن از مسجد اجازت میداد.
پس از ادای مراس��م و ختم صرف طعام ،نوجوانان و اطفال قدونیمقد
دستهدس��ته در ِگرد و اطراف شهر و قریه و جایهای هموار و وسیع جمع
آمده ،از خوش��یهایی که عید برایش��ان ارمغان آورده است ،استقبال شایان
به عمل میآوردند و در بازیهای محیطی ،از قبیل تخمجنگی و بازیهای
دیگر مشغول میشدند.
دختران جوان و نورس در یک محل معین اجتماع كرده ،از ریس��مان،
گاز [تاب] میساختند و هر کدام به نوبت به گازسوار شده ،آن را به پیش
و عق��ب حرکت میدادند .همچنین آنها به طور دوتایی در پهلوی گاز قرار
گرفت��ه ،به نواختن دایره با آواز و لهجۀ هرچ��ه گیراتر ترانه و دوبیتیهای
محلی را زمزم��ه میكردند؛ از قبیل دوبیتیهای ذیل که مضمون عاش��قانه
داشتهاند:
ای زاغ سیاه که در هوا میگردی
گِرد سر یار بیوفا میگردی

گِرد سر یاری که ندارد شفقت

بیهوده در این شهر چرا میگردی؟

*

سر راهت نشینوم ،مارواری

بده دستمال دستت ،یارواری

بده دستمال دستت ،یار شیرین

به گردن جل کنوم طومارواری

*

مه خواب دیدم که رویت شبنم آمد

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

*

در فصل بهار ،پول به دستم دادی

در حین جوانیها شکستم دادی

من دست به دامن تو دادم به امید

تو دامن نومیدی به دستم دادی

به همین ش��کل ،روز اول عید به پایان میرسید .در روزهای بعدی آن
عده خانوادههایی که با هم قرابت و خویش��ی داش��تند ،به شکل جداگانه،
ط��ور عایلوی [خانوادگی] به منزل همدیگر دعوت میش��دند و تبریکات
عی��د را به ج��ا میآوردند .در بین ،آن خویش��اوندانی که خانههایش��ان از
ه��م دور بود ،اینگونه رفتوآمد و بازدیدها از س��ه روز تا یک هفته دوام
میکرد.
خالص��ه ،ماه مب��ارک رمضان ماه طهارت و پاکی ،تقوا و راس��تکاری
و نیکاندیش��ی است .ماهی است که مس��لمانان تالش دارند و میخواهند
کردار ،گفتار و پندارش��ان با صدق و راس��تی همراه باشد ،تا بتوانند به این
وسیله ،سعادت دو جهان ـ این دنیا و آن دنیا ـ را نصیب شوند.

میلۀ رمضانی

«رمضانیرفت��ن» یا «رمضانیخواندن» که ذکرش در باال رفت ،در بین مردم
دریزبان افغانستان با نام «میلۀ رمضانی» نیز معلوم است .این میله خصوص ًا
در بین اهالی والیتهای کابل ،پروان ،لوگر ،بلخ ،هرات ،جوزجان ،فاریاب،
تخار ،نیمروز و دیگر مناطق تاجیکنشین کشور بیشتر رایج است.
باید یادآور شد که با گذشت ایام ،برخی از رسم و آیینهای قدیم که در
مرحلۀ پیدایش و تشکلش��ان مراسم و آیینهای خاص کالنآپان به شمار
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میرفتند ،به محیط زندگی کودکان و نورس��تگان انتقال شدهاند .فع ً
ال اطفال
به این قبیل مراسم ،آیینها و جشنها به حیث یک مشغولیت ،مصروفیت و
بازی نظر و مناسبات میکنند« .میلۀ رمضان» نیز یکی از آیینهای از بزرگان
به خردس��االن انتقالگش��ته اس��ت که در ماه مبارک رمضان دایر میشود.
امروز «میلۀ رمضانی» کام ً
ال به اختیار کودکان و نورس��ان گذش��ته اس��ت.
سالهای پیش در کل شهر و دهات افغانستان تشکیل و تدویر این میله نیز
توس��ط خُ ردساالن به وقوع میپیوس��ت .مقصد از سازماندادن میلۀ مذکور
تأمین اس��تراحت و سرگرمی اطفال بود .نیمی از بچهها از تشکیل این میله
میخواس��تند ،وقت خود را با رفیقان همس��ال و دوس��تان همقطارشان به
خوش��ی گذارانند .عالوه بر این «میلۀ رمضانی» یک نوع واس��طهای بود که
توس��ط آن ،اطفال طلبات مادی خویش را قان��ع میكردند .از این رو ،آنها
به «میلۀ رمضان��ی» عالقهای زیاد ظاهر میکردند و فرارس��یدن ماه مبارک
رمضان را بیصبرانه و با خوشحالی و سرور انتظار میشدند و به استقبالش،
چیزهای مورد انتظار آماده میساختند.
دربارۀ مقصد تش��کیل «میلۀ رمضانی» و نفع آن برای اطفال در مقالهای
که تحت عنوان «رمضان» با امضای «ک .ب» چاپ شده است ،میخوانیم:
«برای اطفال در فرارسیدن «میلۀ رمضانی» دو موضوع مطرح است :یکی
اینکه «میلۀ رمضانی» به مسائل اقتصادی فطرت ًا سرشتی دائمی دارد و اطفال
هم به پول و پولداری عمیق ًا عالقهمنداند و همیش��ه آرزو دارند پول داشته
باشند تا از پول در خرید مواد خوراکی مطابق میل و خواهش خود استفاده
كنند .دیگر اینکه «میلۀ رمضانی» جنبۀ تفریحی و س��رگرمی برای اطفال و
نیمهنوجوانان (نورس��ان) دارد .اگر انس��ان به حال طفالن متوجه شود ،پی
میب��رد که اطفال در ابتدا ،قبل از آنکه متوجه مس��ائل و موضوعات عمیق
زندگی ش��وند و یا در مسائل زندگی داخل ش��وند و مسئولیت زندگی را
احس��اس کنند ،به بعضی چیزها ،منجمله به پول عالقه داشته و میکوشند
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تا همیشه خوش باشند و وقت خود را با همساالن و همقطاران خود خوش
()3
بگذرانند.
«میلۀ رمضانی» عادت ًا از طرف شب صورت میگرفت و در اکثر محلهها
س��ه چهار روز دوام میکرد .ولی در بعض��ی منطقهها ،مث ً
ال در هرات تا ده
روز طول میکشید .طرز تشکیل و برگزاری «میلۀ رمضانی» در افغانستان به
قرار ذیل بود :در روز سیزده یا چهارده ماه رمضان عدهای از پسران نوجوان
و بچههای خردسال همگذر ،پیش از افطار و نماز شام در مرکز گذر یا در
نزدیکیهای محلۀ خود به هم جمعمیآمدند و در این جمعآمد :س��اعت،
جای جمعشوی و دیگر نقشههایشان را قب ً
ال بررسی و حلوفصل میكردند.
همچنین در این جمعآمد بچهها از بینش��ان یک نفر ش��وخ و چاالک را به
صفت ش��یرینکار و یک نفر دیگر را به حیث سردس��ته انتخاب میکردند.
بعد از این ،بچهها وعده میگذاش��تند که پس از افطار و نماز شام ،همه در
فالن جای حاضر میشوند و از همان نقطه« ،میلۀ رمضانی» را آغاز میكنند.
همگان این وعده را با هم میپذیرفتند و به خانههایش��ان برمیگشتند .بعد
از ادای افطار و ختم نماز ش��ام ،بچهها با عجله خود را به محل تعیینشده
میرس��اندند .آنجا به تن بچهای که او را به صفت شیرینکار انتخاب کرده
بودند ،لباس ژنده و به س��رش کاله کاغذی تاجدار پوشانیده ،کمرش را به
ریس��مان میبس��تند .همچنین به خاطر اینکه او را کسی نشناسد ،به لب و
منهش ریشوبروت قلبکی [تقلبی] میچسبانیدند .پس از همۀ این ،بچهها
طبق نقش��ه مطرحش��ده به «میلۀ رمضانی» به دورهگردی داخل محلۀ خود
آغ��از میكردند و اکثرا ً به خانههایی میرفتند که در س��طح زندگی نس��بت ًا
بلندتر قرار داشته باشند.
بچهها همین که به دروازۀ عایلهای نزدیک میشدند ،تحت نوای طبلک
و س��رنای ،همه با ص��دای بلند و با یک نظام و آهن��گ خاص به خواندن
س��رودی که با نام «رمضانی» یاد میش��د ،میپرداختند .س��ربیت سرود را
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یکی از بچههای خوشآواز میخواند و دیگران بیتگردان را چون نقرات
پس از هر بیت یا بند س��رود به طور دس��تهجمعی تکرار میکردند .یکی از
نسخههای این سرود که در کابل مروج بود ،به این شکل خوانده میشد:
همه:
رب من ،یا رب من ،یا رمضان
السالم و علیک ماه رمضان

یک نفر:

رمضان رفته بود و باز آمد

بینمازها سرِ نماز آمد

همه:

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

یک نفر:

رمضان سی روز مهمان من است

غنچۀ گل سر دیگدان من است

همه:

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

یک نفر:

رمضان سی روز یاری میکند

شکمهای پر را خالی میکند

همه:

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

()4

بچهها س��رودخوانان به درون حویلی [حیاط] میدرآمدند .در حویلی
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بچهای که وظیفۀ شیرینکار را به عهده داشت ،تحت صدای سرود «رمضانی»
رقصکنان جس��توخیز میزد؛ با حرکتهای خندهآور اهل خانواده را به
خود متوجه ساخته ،به خنده میآورد .این عمل تقریب ًا ده پانزده دقیقه دوام
میکرد .س��پس بچهها نام یکی از فرزندان آن خانواده را به زبان میآوردند
و اگر فرض ًا نام آن فرزند صفر باشد ،همان نام را به سرود داخل کرده ،همه
یکجایی این دو مصراع را میسراییدند:
کنج کنج خانه چهها دیدهایم

در سرِ صفر گلها دیدهایم

این بی��ت را بچهها بار دیگر نیز تک��رارا ً میخواندند؛ اما دفعۀ دوم نام
فرزند دوم آن خانواده به زبان گرفته میش��د .همین طور در آن عایله چند
نفر فرزند باشد ،وابسته به آن بیت هم تکرار مییافت و هر دفعه نام فرزند
دیگر آن عایله ورد زبان اش��تراککنندگان «میلۀ رمضانی» قرار میگرفت و
در بیت ذکر میشد .اگر ماه رمضان در فصل تموز (تابستان) تصادف کند،
آنگاه بچهها این هم عالوه میکردند:
رمضان رفته بود سوی مکه

بر ما آورد خروار( )5پکه

()6

شوخروش
در آخر بچهها میدیدند که از هنرنمایی و سرودخوانی پرجو 
آنه��ا اهل خانواده خوش هس��تند ،ب��ه کدبانوی صاحبخان��ه طمعکارانه
مراجعت کرده ،به آواز بلند میگفتند:
یا جواب ،یا صواب

یا شیشۀ پرگالب

بیبی ،بیبی ،هو کن
دسته در کندو کن

هر چی داری ،بیرون کن

بیار رمضانی را
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بچهها هرچه را که از قبیل گندم ،پول ،کولچه ،مس��که ،پنیر ،کش��مش،
غولینگ ،توت خش��ک ،و غیره از آن خانواده نصیبش��ان میشد ،گرفته و
در ح��ق اهل آن خانواده دع��ای نیک کرده ،از آنجا بی��رون میآمدند و به
خانههای دیگر میرفتند.
در خانهه��ای دیگر نیز همان عمل اولی را تک��رار میکردند .مبادا اگر
یکی از خانوادهها برایش��ان چیزی نمیداد و نسبت به آنها بیاعتنایی ظاهر
میكرد؛ به رس��م احتجاج ،زیربغلی را به شدت و متصل هم مینواختند و
س��رکرده سرود بیت زیرین را میخواندند و دیگران نیز آن را تکرار کرده،
غرغرکنان از خانه برآمده ،میرفتند:
«رمضان» گفتهگفته مانده شدیم

زیر دیوار شما پوده( )7شدیم

()8

تخمین ًا س��اعتهای ده یازده شب «مراس��م رمضانی» به آخر میرسید.
بچهها همگان در یک گوش��ۀ محلۀش��ان با هم نشس��ته ،هر چیزی را که
به دس��ت آوردهاند ،مس��اویانه تقس��یم میکردند و خوش و خُ رسندانه به
خانههایش��ان میرفتند .در ش��ب دویُّم باز هم در هم��ان محلۀ معین جمع
آمده ،از همان جا با خواندن س��رود «رمضانی» ش��روع میكردند .در شب
س��یُّم نیز همین عمل را انجام میدادند ،ش��ب س��یُّم که ش��ب پانزدهم ماه
رمضان است« ،میلۀ رمضانی» خاتمه مییافت.
در بعضی محلههای افغانس��تان این مراس��م بیوقتتر ،یعنی از سیُّم یا
چهارم ماه رمضان شروع میشد و نیز سه یا چهار روز دوام میکرد.
عموم�� ًا «رمضانی» یکی از میلههای مش��هور معمول و دوستداش��تنی
اطفال در افغانس��تان است .هدف از تشکیل و تدویر این میله تنها از تأمین
اس��تراحت و سرگرمی اطفال و دریافت مواد مورد نیاز آنها ،عبارت نیست.
برگزاری «مراسم رمضانی» اینچنین مقصد استقبال از فرارسیدن ماه مبارک
رمضان و تبریک و تهنیت مردم و اهل هر خانوادۀ ده ،کوچه ،گذر و محلۀ
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مربوطه را با این ماه در ضمیر دارد .با تشکیل این مراسم اطفال میخواستند
در ارتباط با عنعنههای نیاکان در ارجگذاش��تن و گرامیداش��تن ماه شریف
رمضان چون کالنساالن س��همگیری و حصهگذار باشند؛ به این ماه ،پاکی
و آزادگی ،ش��کوه و شهامت بخشند و خصوص ًا طراوت آن را افزون كنند.
عالوه بر این در ضمیر «میلۀ رمضانی» مفهوم پاسداش��تن سنتهای نیاكان
و اب��راز احترام نس��بت به آنها نهفته اس��ت .از همه مهمترین��ش در «میلۀ
رمضانی» مس��ألۀ حفظ سالمت انس��ان توسط گرفتن روزه تأکید و ترغیب
()9
شده است.
مورد تذکر اس��ت ک��ه در بابت تحقق مندرجات و اف��ادۀ اهداف «میلۀ
رمضانی» س��رودی که با نام «رمضانی» در جریان تدویر آن خوانده میشد،
نقش مهمی داشت .میتوان گفت که پایۀ بنیاد و استواری میلۀ مذکور و در
بین عالقهمندان خود محبوبیتپیداکردن آن اساس�� ًا در همین سرود است.
محض همان سرود است که توسط آن ارتباط «میلۀ رمضانی» با ماه مبارک
رمضان به وقوع میپیوندد.
«رمضانی» ماهیت ًا س��رودی دینی ـ مذهبی اس��ت .س��رودی اس��ت که
در ه��ر مصراع آن یک مس��ألۀ مربوط به ماه رمضان و روزه بازتاب ش��ده
اس��ت .مث ً
ال مصرع «الس�لام علیک ،ماه رمضان» معنایی را افاده میكند که
بچهها از فرارس��یدن ماه رمضان خوش هس��تند و قدم آن را در کشورشان
با قناعتمندی اس��تقبال میگیرن��د .یا اینکه در بیت «رمض��ان رفته بود و
باز آمد»« ،بینمازها س�� ِر نماز آمد» ،مس��ألۀ ماه طاعت و عبادت و پاکی و
آزادگیبودن رمضان افاده یافته است .در مصرعهای «رمضان سی روز یاری
میکند»« ،ش��کمهای پر را خالی میکند» ،باش��د که حقیقت صحتمندی
آدمان ،که از گرفتن روزه سر میزند ،بیان و تأکید شده است.
در مجموع در س��رود «رمضانی» ماه رمضان همچنین ماه خدا ،ماه نماز
و روزه ،پاکی و رس��تگاری و ماه خیر و س��خاوت بررسی و ارزیابی شده
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اس��ت .به نظر چنین میرسد که س��رود «رمضانی» در نوبت خود یک نوع
تبلیغات و دعوت در راه جلب مردم و روآورانیدن آنها به طاعت و عبادت،
به روزه ،به کردار نیک ،گفتار نیک و پندار نیک در ماه مبارک رمضان است.
بنابراین میتوان گفت که «رمضانی» یک سرود عادی نبوده ،بلکه در ردیف
سرودهایی قرار میگیرد که آنها در بابت تلقین و گسترش کار و عقیدههای
دینی و مذهبی در بین مردم مسلمان مقام خاصی را اشغال میکند.
عموم ًا مس��ألۀ ارجگذاشتن و گرامیداشتن ماه رمضان و استقبال گرم از
فرارس��یدن آن همچنین ماه خدا و ماه روزه و نماز و پاکی و راس��تكاری
از مهمترین و عمدهترین مس��ألههای مندرجۀ غایوی س��رود «رمضانی» به
ش��مار میرود .این مس��أله خصوص ًا در نقرات و چن��د مصرع آغازین آن
بیش��تر به مش��اهده میرس��د .اما اعتراف باید کرد که در سرود «رمضانی»
مصرعهای غیردینی نیز کم نیس��تند .جایداش��تن چنین حادثه را در مسألۀ
باال نیز پیبردن ممکن اس��ت .دیده میش��ود که مضمون مندرجۀ این قبیل
مصرعها را غالب ًا طلب و خواهش بچهها از صاحبخانه و آرزو و تمنیات
آنها نس��بت به اهل خانوادۀ مورد نظر تش��کیل میدهد .ع�لاوه بر این در
بعض��ی ای��ن مصرعها همت بلن��د و وقار و غرور طفالن��ۀ بچهها ،روحیۀ
آنهایی که در تش��کیل و تدویر «میلۀ رمضانی» بیواسطه شرکت میورزند،
انع��کاس یافته اس��ت .خالصه در اینگونه مصرعها اب��راز خود بچهها که
قهرمان لیریکی س��رود «رمضانی»اند ،روش��نتر ِ
پیش نظر به جلوه میآید.
مث ً
ال متن زیرین که مرادف دیگر س��رود مذکور اس��ت ،نیز این دعوی را به
ثبوت میرساند:
همه:
بلی ،بلی ،بلی
رمضان یا رب ،یا رب رمضان
السالم و علیک ماه رمضان

()10
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یک نفر:

رمضان رفته بود و باز آمد
بینمازها سرِ نماز آمد

یک نفر:

رمضان سی روز مهمان من است
رمضان قوت ایمان من است

یک نفر:

رمضان سی روز عیاری میکند
شکمهای پر را خالی میکند

یک نفر:

بام خانهتان یک تار آویزان
خدا بچه بیته ،نامش رمضان

یک نفر:

شاخ زردآلو گورگور میکند
بیبیجان طبقها را پر میکند

یک نفر:

اال ای بیبی ،کیشکیش میکنی
طبقهای چینی را کیشمش میکنی؟

یک نفر:

در سر قلعه ،سنگ انداختیم
دوتا قوشبچه را جنگ انداختیم
دو تا قوشبچه شاه قوشکها
ما نمیترسیم از این لوچکها

یک نفر:

ما بچهها خستهایم لوچکلوچک
ما نمیگیریم پیسۀ پوچک()11
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ما بچهها خستهایم طاقهطاقه
ما نمیگیریم نانهای قاقه

یک نفر:

این خانه از کیست ،کیلکینچه

ما کو میدانیم ،شیربچه دارد

()12

دارد؟

یا صواب ،یا جواب

یا یک کاسۀ قولونقاب

یا سنگ پنجمن

یا کوزۀ آب

()13

در متن سرود ،مصرعهایی شاملاند که آهنگ هزلآمیزی (یوموریستی)
دارن��د و یا عنصره��ای کنایه و مجاز را از بر کردهان��د (از قبیل «بینمازها
س�� ِر نماز آمد»« ،رمضان س��ی روز ی��اری میکند ،ش��کمهای پر را خالی
میکند»« ،ش��اخ زردآلو گورگور میکند ،بیبیج��ان طبقها را پر میکند»،
«دو تا قوشبچۀ ش��اه قوشکها ،ما نمیترسیم از این لوچکها»« ،ما بچهها
خس��تهایم لوچکلوچک ،ما نمیگیریم پیسۀ پوچک»« ،ما بچهها خستهایم
طاقهطاق��ه»« .م��ا نمیگیریم نانهای قاقه»« ،یا صواب ی��ا جواب»« ،یا یک
کاسه قولونقاب»« ،یا سنگ پنجمنی»« ،یا کوزۀ آب» و امثال آنها).
گمان میرود که خوانندگان س��رود با اس��تفاده از ای��ن قبیل مصرعها
میخواستند 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
کدبانوها را وادار س��ازند که هنگام دادن انعام به عوض سرودخواندنشان
به بچهها ،دستگشاده و سخاوتمند باشند.
چنین حادث��ه ،یعنی جایداش��تن مصرعها و عبارته��ای هزلآمیز و
کنایهدار خندهآور در مرادف زیرین سرود نیز به مشاهده میرسد .در اینجا
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یک سلسله سخنان سرود را خندهآور و شوقانگیز کردهاند که آنها با تدویر
مبالغهآمیز گفته شدهاند و از کنایه و مجاز و پیچینگ ،سیراب و سرشارند.
در این امر ،اس��تفادۀ عبارات و کلمههایی از حقیقت دور و به کاربردن
اصول سخنبازی در تلفظ واحدهای افادهکننده شمارههای مقداری (مانند
لوچ��ار» به جای
«ی��ک کم چ��لودو» به جای «چهلوی��ک»« ،یک کم چ 
«چهلوسه» و امثال آنها) نیز مساعدت کرده است.
چنانچه در متن این سرود میخوانیم:
رمضان ،یا رب ،یا رب رمضان
السالم و علیک ماه رمضان

رمضان رفته بود و باز آمد

بینمازها سرِ نماز آمد

رمضان سی روز یاری میدهد

شکم پُره خالی میکند

رمضان سی روز مهمان من است

قوت دین و ایمان من است

ما بچهها بودیم یک کم چلودو

یکی را زدیم با زخم کدو

ما بچهها بودیم یک کم چلوچار
یکی را زدیم با زخم چنار

ما بچهها بودیم یک کم چلوهفت

یکی را زدیم ،گریان کرده( )14رفت
ما بچهها بودیم یک کم چلویک
یکی را دادیم یک پایپوچلک
رمضان گفته گفته مانده شدیم

زیر دیوار شما پوده شدیم

()15
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از عنصره��ای هزل و ش��وخی و از کلمه و عبارته��ای مبالغهآمیز و
مجازی مرادف زیرین س��رود که با چند مص��رع خود به مثال باال همرنگ
است ،نیز برخوردار است:
همه:
بلی ،بلی ،بلی ،بلی
رمضان ،یا رب ،یا رب رمضان
السالم و علیک ماه رمضان
رمضان گفته گفته مانده شدیم
زیر دیوار شما پوده شدیم()16

یک نفر:

ما بچهها بودیم چل و یک و دو
یکی را کشتیم با پوست کدو
ما بچهها هستیم چل و یک و هشت
یکی را زدیم ،گریان کده گشت

یک نفر:

یک خروس سفیدی سحری
هر سحر میخیست با نغمهگری

یک نفر:

شاخ زردآلو ،انگور سیاه
ما نمیترسیم از گرگ سیاه

یک نفر:

سر قال( )17تونگه( )18حیدری
دخترا شیشتن( )19مانند پری

یک نفر:

سوزنک زیر زمین زنگ میزنه()20

دختره تره و بادرنگ میزنه

()21
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یک نفر:

سر قال تنگ آب است

بیبیخانوم جان مست خواب است

همه یکجا به صاحبخانه مراجعت کرده:
یا جواب ،یا جواب
یا سنگ پنجمن،

یا کوزۀ آب

()22

باید یادآور ش��د که «میلۀ رمضانی» از رسم و رواجهای ملی تنها مردم
افغانس��تان نیس��ت؛ و به دیگر مردم کشورهای س��رزمین خراسان باستان،
از جمله تاجیکس��تان ،ازبکس��تان و ایران نیز تعلق میگی��رد .این میله در
تاجیکس��تان و محلههای تاجیکنشین ازبکس��تان ،مِنجمله در سمرقند و
بخارا و ناحیههای روس��تاهای ِگرد و پیرامون آنها با نام «رمضانخوانی» یا
«رب من گویی» یاد میش��ود )23(.در ایران ،مراس��م مذکور با نام «رمضانی»
رایج است .ولی امروز در تاجیکستان و ازبکستان «رمضانخوانی» کماندرکم
به مشاهده میرسد.
از مقایس��ۀ موادی که در س��رزمین تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان
و ای��ران گردآمده ،پیداس��ت که تش��کیل و تدویر «میلۀ رمضانی» مراس��م
«رمضانخوانی» و «رب من خوانی» در این کش��ورها تکرار محض نباش��د
هم ،ولی آنها به هم شباهت نزدیکی دارند.
س��رودهای «رب من» یا «رمضانی» و یا «ترانۀ ماه رمضان» که در ایران
با همین نام معلوم اس��ت( ،)24با محتوا ،ساختار و اسلوب و وزن خود شبیه
همدیگرند .و یقین اس��ت که آنها اساس ًا نسخههای گوناگون یک سرودند.
جهت مقایسه میخواهیم یک نسخۀ به دست آمدۀ سرود «رب من» از دیه
سربوس��تان والیت بخارا را ذکر كنیم که آن با مندرجه ،ش��کل ،اسلوب و
وزن خود میتواند جوابگوی دعواهای باال باشد .چنانچه:
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همه:

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

یک نفر:

رب من چند روز مهمان من است

شبکا( )26عاشق یوغان من است

یک نفر:

ای بیبی ،برخیز ،دولت سرتان

صدوبیست ساله شود پسرتان

یک نفر:

ای بیبی ،درآمدی ،درآمدی
چغبوتا غلتید ،پس درآمدی

یک نفر:

«رب من» گفته آمدیم به درتان

خواه دهد ،خواه ندهد ،میلکتان

یک نفر:

از تگ آستانه برآمد یک خروس قشقاری

سحرها جیغ میزند نقرهگری

یک نفر:

بچهها آمدند لبلب بام

خدا یک پسر دهد دا مال امام

یک نفر:

بچهها آمدند مویز برین

خدا یک پسر دهد رییس برین
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یک نفر:

بچهها آمدند خمیر برین

خدا یک پسر دهد امیر برین

یک نفر:

بچهها آمدند غوره برین

خدا یک پسر دهد توره برین

یا صواب ،یا جواب

یا یک کاسه قولونقاب

()28

در ای��ن مت��ن مصراعه��ا ،عبارتها و کلمههایی هس��تند ک��ه آنها در
نس��خههایی هم از افغانس��تان و هم از تاجیکس��تان و ازبکستان ثبتشده
س��رودهای «رمضانی» و «رب من» با عین ش��کل و با عین مضمون تکرار
مییاب��د .این حادثه خصوص ًا در مصرعها ،عبارتها و کلمههای «رب من،
یا رب من ،یا رمضان ،رب من ،اهلل ،ماه رمضان»« ،رب من چند روز مهمان
من اس��ت»« ،بیبیها طبقها ره پر میکند»« ،ما نمیترسیم از گرگ سیاه»،
«یا جواب ،یا صواب»« ،یا یک کاس��ه قولونقاب» ،و ...به مشاهده میرسد.
ع�لاوه بر آنکه طرز مراجعت بچهها به صاحبخانه و طریق دعاکردنها و
کلمه و عبارتهای خندهآور و هزلآمیز به دایرۀ فهمش خودش��ان موافقی
را اس��تفادهبردن آنها (از قبیل «صدوبیس��ت ساله شود پسرتان»« ،ای بیبی،
درآمدی ،درماندی»« ،خواه دیده ،خواه ندیده ،میلکتان»« ،خدا یک پسر دهد
رییس برین» و امثال آنها) در موادی که از سه کشور افغانستان ،تاجیکستان
و ازبکستان گردآمدهاند ،نیز به همدیگر خیلی نزدیکاند.
اینگونه ش��باهت مندرجوی و ش��کلی و اس��لوبی را هنگام مقایس��ۀ
س��رودهای «رمضانی» و «رب من» با «ترانۀ ماه رمضان» نیز پیبردن ممکن
است.
ذی� ً
لا چند مصرع آغازی��ن را از «ترانۀ ماه رمضان» ب��ه طور مثال ذکر
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میکنیم که آنها دلیل روشن این ادعا هستند:
بلی ،بلی ،آمد ماه رمضو
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()29

روزه میگیرند از خُ رد و کلو

()30

رمضو آمد با سهصد سوار

چووه( )31ور داشته ،که تو روزه بدار
روزه میگیروم ،الغر میشووم
گر نمیگیروم ،کافر میشووم
رمضو آمد ،مهمانش کنی

بز و بزغاله به قربانش کنی

رمضو آمد ،یا رب ،رمضو

رمضو آمد خوشنومی خدا

()32

در آخر همین را گفتهایم که س��رود «رمضانی» نسخۀ قلمی خود را نیز
داراست که آن به امر امیر عبدالرحمن قاضی به اهتمام عبدالربیع سنگیزاده
و دس��تخط حافظ حیدری در تاریخ ش��انزدهم ماه ش��ریف رمضان سال
 1361قمری هجری (برابر س��ال  1938میالدی) با نام «رمضانی» در شکل
کتابچهای کوچک (چاپ پیتاگرفی) در کابل به طبع رسیده است.
سرود از بیستوپنج بند یا  150مصراع عبارت بوده ،در شکل مسدس
ایجاد شده است.
این اثر که از طرف کدام ش��اعر نامعلوم به دنیا آمده اس��ت ،سرتاس��ر
جنبۀ دینی ـ مذهبی دارد و از این جهت از «س��رود رمضانی» شفاهی فرق
میکند.
عمدهترین مس��ألههایی که مضمون و مندرجات این س��رود را تشکیل
دادهاند ،اینهایند:
مدح و ستایش خدا ،پیغمبران و تعریف و توصیف ماه رمضان همچنین
ماه طاعت و عبادت ،روزه و ماه پاکی و آزادگی و راستی و راستکاری.
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همچنین در س��رود ،ماه ش��ادی و نشاط و ماه ش��وق و طرببود ِن ماه
رمضان ارزیابی و تأکید ش��ده اس��ت .اینک متوجه میش��ویم به چند بند
سرود مذکور که ذکرش��ان هم چون نمونۀ تصویر ماه رمضان ذی ً
ال صواب
دانسته شد:
شکر اهلل رمضان باز رسید

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

فرحافزای شامش چون عید

رب من ،یا رب من ،یا رمضان
جز تو نبود در دو جهان

آمد از فیض کریم متعال

رمضان یعنی ماه نیکخصال
همچنان غرۀ ماه شوال

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

روزهداران به امید فرقان

غنچهشان تشنهلب و خشکدهان
بر سر نعمت الوان نگران

مؤمنان منتظر بانگ اذان

رب من ،یا رب من ،یا رمضان

هست یک نام خوشتالرحمان

()33

س��رود «رمضانی» بعد از چاپ برآمدهاش به اس��تقبال گرم هوادارانش
مواجه ش��ده اس��ت و به صفت یکی از اثرهای بهتری��ن دربارۀ ماه مبارک
رمضان شناخته شده است.
عبدالربیع سنگیزاده در خاطرات خود دربارۀ این سرود نوشته است:
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«رمضانیه» در ماه رمضان مبارک  1361هجری در چاپخانۀ سنگی کابل
طبع و در محافل سرائیده میشد و همه گاه مورد عالقۀ دوستان و منسوبین
()34
گرامی بوده ،مطالبه میداشتند ،که به تجدید طبع آن مصمم بودم»...
ب��ا ام��ر امیرعبدالرحمنخان قاضی به طبعرس��یدن این اث��ر و در بین
دوستان و منسوبین گرامی «اعتبار پیداکرده و همه گاه مورد عالقۀایشان»
قرارگرفت��ن آن ثابت میكند که س��رود «رمضانی» ب��ا ویژگیهای خویش
توانسته است توجه مقامات دولتی را نیز به طرف خود جلب كند و در دل
و ذهن آنها مسکن گزیند.
«رمضانیه» سرود کالنساالن است و خواندن آن نیز اساس ًا در محفلهای
کالنساالن انجام میپذیرفت .بنابراین مسألههایی که در این سرود بازتاب
گرفتهاند ،از نقطهنظر فهمش و دانشکالن س��االن خواندن این س��رود نیز
ابراز خوش��حالی از فرارس��یدن ماه مبارک رمضان و بهجاآوردن احترام آن
همچون ماه خدا و ماه نیاز از طرف مسلمانان است.
ش��کی نیست که این سرود را هم با مقصد تأمین استراحت «دوستان و
منسوبان گرامی» نیز در محافل میخواندند و میشنودند.
بر همین طریق ،س��رود «رمضانی» با ماه شریف رمضان ،که طی آن ماه
مس��لمانان به مدت س��ی روز روزه میگیرند ،ارتباط عضوی دارد و یقین ًا
یکی از اجزای عمدۀ ترکیبی آن به ش��مار میرود .این سرود از قدیماالیام
با ماه مبارک رمضان همراه و همقدم است و گمان میرود که آن با این ماه
همیشه همقدم باقی خواهد ماند.
در س��رود «رمضانی» نهفقط غایههای ماه رمضان و مقصد و مرام «میلۀ
رمضانی» افاده یافتهاند ،بلکه در آن فکر و عقیده ،آرزو و امید و خصلتهای
بچهها ،که قهرمانان لیریکی س��رودهاند ،بازتاب شدهاند .بچهها توسط این
س��رود میخواهند مناسبات خودشان را نسبت به ماه رمضان نمایش دهند؛
ماه رمضان را ارجگذارند 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��رزمینهای خراسان از
جمله تاجیکس��تان ،ازبکس��تان و ایران با نامهای گوناگون و با از برکردن
خصوصیته��ای ملی مردم هر کدام از آن کش��ورها در بین اطفال عرض
وجود میكند.
رمضانی از قبیل سرودهای ش��ادیبخش و سرورآور است .این سرود
را بچهها با ذوق و ش��ور و هلهله میخوانند و میش��نوند .سرود مذکور از
طرف بچهها به طور دس��تهجمعی اجرا میش��ود .از ای��ن رو وی در مورد
همفکری و همبس��تگی بین همدیگری اطفال و تحکیم دوس��تی آنها نقش
میبازد.
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رمضان ،اهلل اهلل ،رمضان
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رمضان ،اهلل اهلل ،رمضان
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سیدعلی ترمذی (پیر بابای کونار ،مدفون بونیره پیشاور) ،در ماه رمضان  1316هجری در
چاپخانۀ س��نگی کابل طبع و در محافل س��راییده میشد و همه گاه مورد عالقۀ دوستان
و منس��وبین گرامی بوده ،مطالبه میداشتند که به تجدید طبع آن مصمم بودم تا همین
که مس��اعدۀ موقع در بازدید من از ش��هر کراچی در ماه محرمالحرام سال  1319هجری
به همکاری و منسوبین ارجمند محمد بوغرا اویغور مؤسس و مدیرمسئول ماهنامۀ 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��ادیانۀ روح مرحوم منش��ی حافظ حیدرعلی بیگ احراری س��بز از
بوستان عرفان وطن را به عالقهمندان محترم آن یادگاران تقدیم میدارم».
با احترام عبدالرب سنگیزاده
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رمضانیه
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
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 ،روزیده 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 بیشرک 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

رطف دیع و ناضمر فیرش هام زا لابقتسا

هست یک نام خوشت الرحمان
صاحب عز و شرف دو سرور
هر دو در بحر نجابت گوهر
دو جگرگوشۀ 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
ل وریحان از تو
رنگ و بوی گ 
گریۀ ابر بهاران از تو
رونق غنچۀ خندان از تو
رب من ،یا رب من ،یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان
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رمضان ماه مبارکاثر 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 بیچون 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
جملۀ روی زمین فیض آثار
همه تسبیحگزار
رب من ،یا رب من ،یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان
آمد از فیض کریم متعال
رمضان یعنی مه نیکخصال
مردم از فیض فتوحش خوشحال
هم چنان غره ماه شوال
رب من ،یا رب من ،یا رمضان
هست یک نام خوشت الرحمان
روزهداران به امید غفران
غنچهسان تشنهلب و خشکدهان

رطف دیع و ناضمر فیرش هام زا لابقتسا

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
فرحافزایی 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 خستهدل 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 شبهای ماه رمضان میخوانند.
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باب چهارم
طوی (عروسی)
دربارۀ طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانس��تان و ط��رز برگزاری مرحلههای
گوناگ��ون آن عدهای از دانش��مندان و فرهنگیان این کش��ور یک سلس��له
مقال��ه و گزارشها تألیف كردهاند .خصوص ًا خدمت نیالب رحیمی ،محمد
ناصرینسب ،فرخشاه محبی ،فهیمه محمود ،سرشار روشنی ،سهیال عاصفی،
غالمعل��ی حبیب ،عبدالصاب��ر جنبش و دیگران نظررس اس��ت )1(.در این
جاده ،بعضی از عالمان خارجی نیز گام برداشتهاند )2(.ولی اکثریت کل این
نوش��تهها خصوصیت اتنوگرافی دارند و بیشتر از خصوص چگونگی طرز
اجرای طوی (عروسی) بحث میکنند .در هیچ کدام از این نگارشها عاید
به اس��تفادۀ اثرهای فولکلوری در طوی مذکور چیزی گفته نمیش��ود؛ در
صورتی که ماهیت اصلی و محتوای اساس��ی این طوی را بدون نشاندادن
موقع سرود و ترانهها و تحلیل و بررسی مندرجۀ آنها ،درست تصویرکردن
غیر امکان خواهد بود.
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از نوشتههای دانشمندان نامبرده و از مشاهدۀ شخصی نگارنده برمیآید
ک��ه طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانس��تان در ذات خ��ود از کالنترین و
مرکبترین معرکههای ملی به ش��مار میرود .این پیدایی عرفی و فرهنگی
که تاریخ پیدایش��ش به دورههای قدیم ریشه میاندازد ،در حیات شخصی
هر یک تاجیک افغانس��تانی نقش مهمی میبازد .بههمپیوس��تن سرنوشت
دو جوان بالغ ـ دختر و پس��ر ـ و به تش��کیل زندگی دور و دراز یکجایی
زناش��ویی هدایتكردن و رهنماییس��اختن آنها از هدفهای عمدۀ طوی
مورد نظر است که در سازمان آن هم اهل عایلۀ طرف عروس ،هم اعضای
فامیل طرف داماد و هم همۀ خویشاوندان و نزدیکان هر دو طرف با رعایه
و ارجگ��ذاری س��نتهای عنعنوی ملی و محیطیش��ان و با عرض احترام
صمیمانۀ طرفین س��هم میگیرند .اگر سخن دربارۀ برپایی و برگزاری طوی
مذک��ور رود ،ای��ن امر از ابتدا تا انتها بر معنای ی��ک قطار صحنهآراییها و
ل نش��اطانگیز و خاطرمان و با اس��تفاده از چندین رس��م و آیینهای
محاف 
قدیمی و اجدادی که مراس��م «جستجو و انتخاب عروس»« ،خواستگاری»،
«ش��یرینیخوری»« ،پیشخ��وری»« ،خویشخ��وری»« ،ش��یرینیخوری»،
«شب عروسی» (ش��ب نکاح)« ،عروسبران»« ،شاهگانی» (یا «شاهگیری»)،
«تختجمعی»« ،رونمایی» (روبینان)« ،پایوازی» و ...همین قبیلاند ،جریان
مییابد .هر کدام از این رس��م و آیینها از اجزاء ضروری ترکیب عروسی
بوده ،وظیفۀ معینی دارد و در تأمین یکلختی س��اخت و افادۀ غایۀ عمومی
آن س��همی میگیرد .برای تصدیق گفتههای باال اینجا از مراسم «حنابندی»
که از عمدهترین جزئیات طوی (عروسی) است ،یادآور میشویم:
مراسم «حنابندی» در بسیار شهر و ناحیه و دهات افغانستان رایج است
و عادت ًا ِ
شب روز دوم طوی (عروسی) ،یعنی یک روز قبل از به خانۀ داماد
رفت��ن عروس ،همزمان در دو جا ،هم در خانۀ عروس و هم در خانۀ داماد
دایر میشود.

)یسورع( یوط
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حنابندیای ک��ه در خانۀ عروس برگزار میش��ود ،محفل خاص زنانه
اس��ت .در آن ،زنان و دختران سنوسالش��ان گوناگون ک��ه اکثرا ً از جملۀ
خویش و تبار ،همس��ایگان و شناسان دور و نزدیک عروس و پدر و مادر
او هس��تند ،شرکت میورزند .یک قسم این زنان و دختران ،نزدیکان مادر،
خواهر ،خاله و دیگر نزدیکان دامادند که اشتراک آنها طبق عرف و عنعنات
در محفل مذکور شرط و ضرور پنداشته میشود .هدف از برپایی و تشکیل
این معرکه ،عادتهایی ملی و مرجع خوش��یهای زنان و دختران و صوت
و کالم شیرین و دلنواز آنها صورت میگیرد؛ مالیدن حنا به دستان عروس
جوان هم چون پدیدۀ زندگی به افتخارجش��ن عروسی اوست .برای انجام
این کار زنان و دختران اوالً یک دو ساعت قبل از شام به سر عروس شال
میاندازند که چنین عمل در بین تاجیکان افغانس��تان با نام «ش��الاندازی»
یاد میش��ود .شال ،چادری مخصوص است که هر عروسشونده آن را در
بس��اط خود نگاه میدارد و اکثرا ً برای عروس شالی را انتخاب میكنند که
رنگ س��بز یا فیروزهای دارد .منظور از «شالاندازی» پوشاندن روی عروس
در نزد مهمانان و خصوص ًا خویش��اوندان و فرس��تادگان طرف داماد است.
مرحلۀ «ش��الاندازی» سرودی با نام «شاهکوکوجان» دارد که خواندن آن به
این شکل صورت میگیرد:
اال شاهکوکوجانی قنداری را قربان

اال شاهکوکوجان

اال لب و دندان مرواری را قربان

اال شاهکوکوجان

اال برابر سرت پول میریزانوم

اال شاهکوکوجان

اال شاهکوکوجان به دولی میبرموت
اال شاهکوکوجان
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اال نکو گریان به زودی میبرموت

اال شاهکوکوجان

اال به پیش جوان کاکه میبرموت

اال شاهکوکوجان

بعد از آنکه مراسم «شالاندازی» به آخر میرسد ،زنان و دختران عروس
را در کنج خانه نشانده ،خود به احترام او تحت ساز و نوازی دایره به رقص
درمیآیند و به عنوان عروس س��خنان هزلآمیز گویند .اینگونه لحظههای
ش��ادی و س��رور و فرحبخش تقریب ًا تا نیمۀ ش��ب تا دمِ از خانۀ عروس به
خان��ۀ دامادبرد ِن «گل خینه» ،از طرف دامادخيل (نزدیکان داماد) پیوس��ته
دوام میکند.
بع��د بردن «گل خینه» به خانۀ داماد ،لحظههای بس��تن خینه به دس��تان
عروس آغاز مییابد؛ پیش از ش��روع حنابندی صاحبان طوی به حاضرین
ش��یرینی تقسیم میکنند .ثانی ًا عروس را به عروسواال به پا راست گذاشته،
دس��تانش را رو به باال ،باالی س��رش مینهند .س��پس مادر داماد به روی
ت دختر
دستان عروس یک مقدار پول میگذارد .بعد از انجام این کار ،هف 
یکیک کِلک حنا را از تخت حنا برداش��ته ،به دستان عروس مینهند .پس
از این ،یکی از زنها که نس��بت ًا نیکبختتر اس��ت ،دس��تان عروس را به
حناپیچ میبندد .وقتی که لحظۀ بستن حنا به دستان عروس انجام میپذیرد،
همس��االن ،دوگانههای عروس و س��ایر مهمانان نیز ب��ه افتخار عروس به
دستان خود حنا میبندند .به همین مناسبت از طرف زنان آوازخوان سرود
زیرین برای مبارکبادی عروس ،بلند صدا میدهد:
بادا ،بادا ،الهی مبارک بادا ،ای وای یارم

بادا ،بادا ،سوار دولت بادا ،الهی مبارک بادا

بادا ،بادا ،هر چی خواهی ،بادا ای وای یارم
بادا ،بادا ،الهی مبارک بادا ،ای وای یارم

)یسورع( یوط

سر و دستت حنا باشد گل من ،ای وای یارم
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تنت هم بیبال باشد گل من ،الهی مبارک بادا
به غیر از من اگر یاری بگیری ،ای وای یارم

عروسیات عزا باشد گل من ،ای وای یارم
دریا که کالن َش َوه ،نگاهش کی کنه

دو دل که یکی شوه ،جدایش کی کنه ،الهی مبارک بادا
هر کس که جدا کنه ،عزیزش بموره ،ای وای یارم

مانند دلم خانهگکش در بگیره ،الهی مبارک بادا
بادا ،بادا ،مبارک بادا ،ای وای یارم

ب��ا همین محف��ل «حنابندی» در خانۀ ع��روس قریبیهای دمیدن صبح

ب��ه آخر میرس��د و عصر آن روز عروس را با لباسه��ای تازه و هر گونه
اسبابهای زینتی آراداده و به اصطالح محلی «راست» کرده ،به خانۀ داماد
برای زندگانی زناشویی یکجایی و مستقالنه با خواندن سرود دلنوازِ زیر

گسیل میکنند:

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 میماند
آسته بورو ماه مان ،آسته بورو

راه رفتن تو داغه به دل میماند

آسته بورو سرو روان ،آسته بورو

هر کس که به بالین تو سر میمانه
آسته بورو دلبر جان ،آسته بورو
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با ناز و کرشمۀ تو در میمانه

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 نمیتم به کسی
آسته بورو دلبر جان ،آسته بورو

بعد از سر من ،تو دانی هر خاروخسی
آسته بورو شاه زنان ،آسته بورو

ناگفته نماند که در طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانستان به دست داماد
نی��ز حنا میبندند؛ و محفل بس��تن حنا به دس��ت داماد (ب��ه کف و کلک
خُ رد دس��ت راس��ت) در خانۀ خود او پیش از بردن عروس میگذرد .اما
طوری که در باال اش��اره رفت ،حنایی که به دس��ت داماد بس��ته میش��ود،
طبق معمول در خانۀ عروس تهیه میش��ود؛ ط��رز برپایی حنابندانی که در
خانۀ داماد میگذرد ،بدینگونه 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 نزدیک ،حافظان و خوانندگان و نوازندگان ِگرد میآیند .در
اینجا نیز بعد صرف غذا ،ساز و سرودخوانی و رقص آغاز مییابد .مردم به
تماشای رقص و شنیدن ساز و سرود چند مدت مصروف میشوند .تقریب ًا
نزدیکی س��اعتهای دوازده ش��ب چند تن از جوانا ِن به طوی دعوتشده
که بیشترشان از نزدیکان دامادند ،با ساز و موسیقی و رقص و سرودخوانی
از دنبال «گل خینه» به خانۀ عروس میروند .س��از و موس��یقی و رقص و
س��رودخوانی در ط��ول تمام راه نی��ز دوام میکند .بع ِد واردش��دن به خانۀ
ع��روس و نواختن یک دو آهنگ محلی ،آوازخواندن با مقصد گرفتن «گل
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خینه» به خواندن س��رود «حنا بیارید» آغاز میكنند؛ 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 کابل بیارین

حنای کابل

پر جوز و قلنغور

حنای خینه

پر نقش و نگینه...

امشو چی شو است که تل خاک میسوزد

حنا بیارین ،بر دستش بمالین

کاالی بیبی عروس خیاط میدوزه
حنا بیارین ،بر دستش بمالین

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

سر تا قدمش جورمه شکستنده بورو

حنا بیارین ،بر دستش بمالین

قربان شووم یکه یکه رفتنته

پسدیدن و پیشدیدن و خندیدنته
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حنا بیارین بر دستش بمالین

گفتم بروم جانه به جانش مانوم

حنا ندارین ،از کابل بیارین

حنای کابل

پر جوز و قلنغور

حنای خینه

پر نقش و نگینه...

قربان شووم یکهیکه رفتنته

حنا بیارین بر دستش بمالین

پسدیدن و پیشدیدن و خندیدنته
حنا بیارین بر دستش بمالین

گفتم بروم جانه به جانش مانوم

حنا بیارین بر دستش بمالین

من صدقه شوم «نکونکو» گفتنته
حنا بیارین بر دستش بمالین

حنا ندارین ،از کابل بیارین

حنای کابل

پر جوز و قلنغور

حنای خینه

پر نقش و نگینه...

بعد ختم س��رود «حنا بیارین» جوانان حن��ا را که در قاب کالن ،تخت
حنا همراه درخت ساخته مزین با گلهای کاغذی ،شیرینی حنابند و یا یک
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 کدام به نوبت بر س��ر خود مانده،
پیش��اپیش نوازندگان رقصکنان و س��رودخوانان با شور و هلهله دوباره به
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خانۀ داماد برمیگردند.
لحظۀ حنابندان به دس��ت داماد فرا میرس��د .جهت انجام این کار چند
دقیقه ،ساز و سرودخوانی قطع میشود .طبق عرف و عنعنات ،مویسفیدی
قدری حنا را به کف و انگش��ت خُ رد دس��ت راس��ت ش��اه میگذارد .بعد
س��لمان (سرتراش) با حناپیچ آن را میبندد .برادر فرد شاهباال( )8و چند تن
از نزدیکان داماد و دیگر جوانان مجرد نیز با نیت زندارشدن به دستشان
حنا میبندند .در همین جا هم صدای خواندن س��رود تبریک «بادابادا» که
ب��ا مصرع «بادا ،بادا ،الهی مبارک بادا ،ای وای یارم» آغاز مییابد ،به گوش
میرسد.
مورد تذکر است که س��لمان قبل از شروع لحظۀ حنابندان از مربوطین
داماد ،از دوس��تان و آش��نایان او ی��ک مقدار پول جم��ع میکند .در طوی
(عروس��ی) جمعکردن پول از نزدیکان ش��اه با نام «سیل شب خینه» معلوم
اس��ت .مقدار پول مهم نیس��ت؛ کسی ده ،کسی بیس��ت ،کسی صد ،کسی
دوصد ،کس��ی پنجصد افغانی و ...به سلمان میدهد و سلمان هر کس پول
داده را ب��ه حاضرین معرفی میكند و میگوید« :فالنی دوصد افغانی ،زنده
باشد» و مانند اینها .پول جمعشده بر اساس عرف ،به سلمان تعلق میگیرد.
پس از ادای این کارها س��از و سرودخوانی و رقص تا نزدیکی صبح ادامه
پیدا میکند و همین در خانۀ داماد نیز محفل حنابندان انجام میپذیرد.
به نظر چنین میرس��د که مراد از تش��کیل و برپایی مراسم «حنابندی»
تنها از بستن حنا به دستان عروس و داماد عبارت نیست .دایركردن مراسم
مذک��ور اولتر از همه مقص��د بهجاآوردن احترام ع��روس و داماد نو و به
همین واس��طۀ پاسداش��تن و قدرکردن عروس و س��نتهای نیاکان را در
ضمیر دارد .در این مراسم بعضی عنصرهایی به مشاهده میرسد (مانند در
روی قاب در پهلوی خینهگذاش��تن پول ،ش��مع یا چراغ) که آنها به طریق
رم��ز ،آرزو و نیته��ای نیک مردمی را دربارۀ ع��روس و داماد و زندگانی
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خوشبختشان افاده میكند.
«حنابندی» یک نوع آمادگی قبلی برای اس��تقبال ش��ب آخرین ،ش��ب
ِ
مناسبت به خانۀ داماد گسیلشدن
اس��اس طوی (عروسی) اس��ت که آن به
عروس برگزار میشود.
لحظ��ۀ غس��لکردن عروس چنین جری��ان مییابد :عصر فردای ش��ب
حنابن��دان ،داماد با همراهی یار و جورههایش به خانۀ پدر عروس میروند
و او را با خواندن این سرود پیشواز میگیرند:
شه از راه دور آمد

با لشکر زور آمد
شه مبارک باده

خودا مرادش داده

اسپ شه کجا بندیم
در بوتۀ گل بندیم

شه مبارک باده

خدا مرادش داده

شه اسپ سمند دارد

سورخون به کمند دارد

تا روش کنی ششتاری
تا نكسوله مرواری

شاه مبارک باده

خدا مرادش داده

شه بسته به سر دستار

به امید روی یار

شاه خُ ردترک داریم

میل دخترک داریم
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بعد از پذیرایی و ختم خواندن س��رود و پاش��یدن نقل و پول و تنگه از
باالی س��ر داماد ،محفل عقد نکاح دایر میشود .دامالی مسجد ،عروس و
دام��اد را نکاح میبندد و به این مناس��بت به یار و جورههای داماد یکیک
قند و دستمال میدهند .بعد از این مردهای دامادخیل ،عروس را با اسپ یا
ماشین و یا به دولی مینشانند و راه منزل داماد را پیش میگیرند.
طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانس��تان در کابل و ناحی��ه و دههای ِگرد
و اط��راف آن و ش��هر و ناحیهه��ای والیت هرات ،بلخ ،پروان ،س��منگان،
سیستان ،فراه ،تخار و ...به دایركردن مراسم «تختجمعی» به آخر میرسد.
«تختجمع��ی» محفلِ ص��رف زنان بوده ،بعد از هف��ت روز به خانۀ داماد
واردش��دن عروس ،از طرف پدر و مادر داماد سازمان داده میشود .در این
محفل اساس�� ًا خویش��اوندان و نزدیکان عروس و داماد شرکت میورزند.
این محفل باشکوه نیز با خواندن سرود و پایکوبیهای اشتراککنندگانش
میگذرد .در این محفل جهیزیۀ عروس که از طرف داماد خریداری ش��ده
اس��ت ،به معرض نمایش قرار داده میش��ود .یکی از زنهای سخندان و
معرکهدی��ده ،س��ر و لباس ،پایپوش و زر و زی��ورات در طوی به عروس
تقدیم کردۀ داماد را یکیک س��اقدوش گرفته به حاضران نشان میدهد و
هنگام نشاندادن هر چیز مورد نظر ،در حق عروس و داماد سخنان هزلآمیز
گفته حاضران را میخنداند .مهمانان چند ساعت را با خوشی و آوازخوانی
سپری میكنند .بعدا ً یکی از زنهای میانسال تشکی را که به نام تخت یاد
میش��ود ،از زیر پای عروس جمع میکن��د ،که این عمل را «تختجمعی»
میگویند .پ��س از همین روز عروس دیگر عروس نیس��ت ،بلکه وی زن
خانه است و باید در اجرای کارهای خانه سهم بگذارد.
آنگون��ه که از مثالهای باال معلوم اس��ت ،طوی (عروس��ی) تاجیکان
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افغانستان با س��از و سرودخوانیها و رقص و پایکوبیها دایر میشود که
در این ساز و سرودها و رقص و پایکوبیها ،آرزو و امیدها ،درخواستها،
عقیدهها ،پنداشتها و رسم و آیینهای آدمان زحمتکش افاده و انعکاس
یافتهان��د .به یقین میتوان گفت که این معرکه تقدیرس��از و نش��اطبخش،
موقعی بسی مناسب است برای خواندن سرودهای مردمی .سرودها و رقص
و پایکوبیها به طوی (عروس��ی) حس��ن و طراوت مخصوص میبخشد،
ش��کوه و حشمتش��ان را میافزاید و محتوایش��ان را غنی میكند .عموم ًا
بدون س��رود و ترانهها و رقص و پایکوبی دربارۀ جشن عروسی تاجیکان
افغانستان تصورات دل خواه حاصلکردن از امکان بیرون است.
س��رودهای طوی (عروسی) در بین مردم بیشتر به نامهای «عروسیها»
و «س��رودهای عروس��ی» معلومان��د و در مجموع سلس��لۀ علیحدهای از
س��رودهای مراسمی را تش��کیل میدهند .طوری که از دالیل و مشاهدهها
پیداس��ت ،هر یکی از «عروس��یها» از نگاه مضمون وابس��ته مراسم طوی
(عروس��ی) بوده ،محض در جریان تش��کیل و برپایی همان مراسم خوانده
و ش��نیده میشود .مثال اگر س��رود «دخترسراغ» هنگام مراسم خواستگاری
از طرف فرستادگان ش��خص دامادشونده در خانۀ پدر دختر خوانده شود،
خواندن س��رود «حرمان مادر» در اثنای بعدی به کس��ی نامزدشدن دختر و
ط��رف مادر او صورت میگیرد .یا اینکه اگر س��رود «ش��اه مبارک بادا» در
وق��ت ب��ه خانۀ پدر دختر عروس آم��دن داماد ،مورد س��رایش قرار گیرد،
خواندن سرودهای «حنا بیارین» هنگام مراسم «حنابندی» و «شاهکوکوجان»
در مرحله «ش��الاندازی» که یک روز قبل از ش��ب عروسی در خانۀ پدر و
مادر عروس دایر میش��ود ،به وقوع میپیوندد .سراییدن سرودهای «بیبی
عروس»« ،ش��ال بپوش ،گلعروس»« ،مادر عروس»« ،گل بردیم»« ،آسمان
صدف ش��ده»« ،چادر به س��ر کن گل»« ،آس��ته بورو» و ...باشد ،در موارد
گوناگون ش��ب عروسی از آرادادن و به عروسبران و آمادهساختن عروس
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سر کرده تا به خانۀ دامادبردن او انجام میپذیرد.
بعضی س��رودهای عروسی از قبیل «بادا بادا» خصوصیت تبریکی دارند
و طبق معمول در چند مورد هم در مراس��م «شیرینیخوری» ،هم در اثنای
مراس��م «ش��الاندازی»« ،حنابندی» و هم ش��ب عروسی (ش��ب نکاح) به
منظ��ور تبریک و تهنیت و اب��راز تمنیات نیک برای عروس و داماد خوانده
میشوند.
سرودهای «سرتراشان»« ،ماه نو» و «شاه من ،مست و خمار است» نیز از
جمله س��رودهای مویتبریکیاند که خواندن آنها هنگام اصالح موی سر و
ریش داماد ،در وقت برپایی مراس��م نشاندادن «آیینۀ مصحف» و در محفل
طویانۀ فردای ش��ب عروس��ی که در خانۀ داماد با اشتراک زنان و دختران
و رامشگران تحت عنوان «رونمایی» (روبینان) برپا میش��ود ،به مش��اهده
میرسد.
س��رودهایی نیز هس��تند که با اس��تفاده از عنصرهای هزل و شوخی و
طنزی نرم و سبک ایجاد شدهاند .از این قبیل میتوان از سرودهای «جواب
مادر»« ،نزاع خوش��و و داماد» نام برد که یک��ی از طرف اطفال و نوجوانان
هنگام بازی در مراس��م علیحدۀ طوی عروس��ی به گونۀ مکالمه (دیالوگ)
اجرا میشود.
عروس��یها اکث��را ً از س��رودهای ش��ادی عبارتاند؛ و ذات ًا سرش��ار از
احساس��ات و عواطف زیباییها ،صمیمیتها ،تهنیته��ا و تبریکها و از
بهترین تمنیات و آرزوها هس��تند .برخی از این س��رودها را به عین شکل
و مضمون در بین س��رودهای طوی (عروس��ی) اهال��ی محلهای جنوبی
جمهوری تاجیکستان نیز پیداکردن ممکن است.
در طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانستان یک سلسله سرودهای عاشقانه
نیز مورد س��رایش و اس��تفاده ق��رار میگیرد .اگرچه این س��رودها از نگاه
مضمون به محتویات عمومی این یا آن مرحله و مراس��م طوی مذکور هیچ
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گون��ه ارتباطی ندارد ،ولی آنها در بابت گرمکردن معرکه و به شوروش��وق
آوردن م��ردم نقش معینی میبازند .ب��ه همین طریق از گفتههای باال دربارۀ
طوی (عروسی) تاجیکان افغانستان چنین نتیجهگیری به عمل میآید:
 .1طوی (عروسی) از مهمترین ،طوالنیترین و جالبترین معرکههای
ملی تاجیکان افغانستان به شمار میرود .این طوی تقدیرساز بوده و توسط
آن ،دو جوان آرزومند (عروس و داماد) سرنوش��ت حیات آیندۀ خود را به
هم میپیوندند؛ به زندگانی مس��تقالنۀ جدا از پدر و مادر و خواهر و برادر
گام میگذارند .به عبارتی دیگر ،طوی (عروسی) آغاز زندگانی دور و دراز
یکجایی زناش��ویی هر عروس و داماد افغانس��تانی است که آن با اشتراک
تمام نزدیکان ،خویش��اوندان ،یار و برادران و دوس��تان دور و نزدیک ،هم
طرف عروس و هم طرف داماد ،با رعایت رس��م و آیینهای اجدادی و با
عرض احترام طرفین دایر میشود.
 .2طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانس��تان از جهت پیدایش به دورههای
خیل��ی قدیم ،به ابتدای زمان مادرش��اهی ،به روزگارانی که جامعۀ بش��ری
نخس��تین قدمهایش را در رشد و انکش��اف حیات خود پیش میگذاشت،
ریش��ه میاندازد؛ و از قدمهای اولیناش س��ر کرده ت��ا امروز برای منفعت
مربوطین خود خدمت شایس��ته را انجام داده ،آمده اس��ت .از اینجاست که
هر فرد افغانس��تانی طوی را گرامی م��یدارد؛ ارج میگذارد و آن را در هر
جایی که باشد ،با شادی و خرسندی فراوان پذیرا میشود.
 .3س��اخت طوی (عروسی) مورد بحث بسی مرکب است .ولی از یک
سلس��له محفل و مرحلههای خُ رد و کالن ترتیب یافته اس��ت که هر کدام
از این محفل و مرحلهها یک جزء اس��توار طوی را تش��کیل میدهد؛ و در
نوبت خود یگان لحظه طوی را بازتاب میدهد .در مجموع هر کدام از این
محفل و مرحلهها ،نهفقط در یگانگی و یکلختی بندوبست طوی ،بلکه در
افادهیافتن مطالب و محتوای مکمل آن نیز نقش میبازد و وابس��ته به موقع
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و وظیفهاش برگزار میشود.
یقین ًا در صورت صرفنظرش��دن و اجرانش��دن یک��ی از این محافل و
مرحلهها ،قاعدۀ عرف و عنعنه ویران میش��ود؛ محتوا و س��اخت عمومی
طوی کاهش مییابد .این حادثه باعث طعنه و مالمتس��اخت طویشدنش
هم از احتمال دور نيست.
 .4ط��وی (عروس��ی) برای همۀ اش��تراککنندگانش از ابت��دا تا انتهای
محفل ،نش��اطبخش است .وی خصوص ًا برای زنان خیلی گوارا است .زنان
در ط��وی هر چقدر که خواهند ،میرقصند ،س��رود میخوانند ،به همدیگر
درددل میگوین��د ،از کامیابی و ناکامیهای زندگیش��ان ،از رفتار و کردار
و کار و بار شوهرش��ان نقل میکنند و به همین وابسته ،دلشان را از غم و
ان��دوه زندگی خالی میکنند .در دهها 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�لاق و ادب ،درسپختن و دوختن
و مناس��بتکردن با آدمان را میآموزند .میتوان گفت که طوی (عروس��ی)
مکتب��ی را میماند که نقش آن در تربیت جوانان خیلی نظررس اس��ت .از
فیض و برکت این طوی خود داماد نیز بسیار چیزهای مفید را برای زندگی
آیندهاش از خود میكند.
 .5طوی ،نمونۀ برجس��تۀ موج تبریک و تهنیته��ا ،ابزار بیپایان آرزو
و امیدها و تمنیات عمیق آدمی دربارۀ حیات آینده خوش��بختانۀ آنها است.
طوی همچنین بیانگر پاسداش��تن رس��م و آیینهای اجدادی ،موقع خوب
س��رودخوانیها ،رقص و بازیها ،ترنم زیباییها و خوشگواریها ،لطف و
ظرافتگوییها و شوخیها ،مورد مساعد برای افادۀ عاشقی و محبت پاک
و صمیمان��ه ،لحظۀ دعاگویی و دعاگیریها ،لحظ��ۀ نمایشدادن طعامهای
لذیذ گوناگون و دس��ترخوان کوش��انیهای پرنازونعمت و ...است .توسط
ط��وی خصوص ًا آرزو و نیت دیرینۀ صاحبان طوی ،عروس و داماد ،پدر و
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مادر و نزدیکان آنها جامۀ عمل میپوشد.
 .6طوی (عروسی) تاجیکان افغانستان تجسمکنندۀ مجموعه اعتقادات،
رسم و آیینها ،باور و پنداش��تها ،نشاندهندۀ طرز زندگانی و مشغولیت
باشندگان این خاک و بوم است .از این رو ،طوی دربارۀ بودوباش ،تاریخ،
عنعنات ،س��نن ،عرف و عادت و طلب درخواس��تهای آنها مواد پرارزش
داده میتواند.

منابع و توضیحات:

مقالههای��ی ک��ه درب��ارۀ طوی (عروس��ی) تاجیکان افغانس��تان انش��ا ش��دهاند از اینجا،
عبارتاند:
 .1محمدناصر نصیب ،دخترس��راغ آمدهایم ،لمر ،شمارۀ  ،12سال 1350؛ فرخشاه محبی،
آرایش فولکلوری ،فولکلور ،ش��مارۀ  ،47س��ال  ،1356ص38-42؛ فهیمه محمود ،مراسم
نامزدی در کوهدامن ،فولکلور ،شمارۀ  ،4سال  ،1356ص 63-64؛ نیالب رحیمی ،مراسم
عروس��ی در پنجشیر ،فرهنگ مردم ،شمارۀ  ،2سال  ،1350ص 133-138؛ از او ،مراسم
عروس��ی در پنجش��یر ،فرهنگ مردم ،ش��مارۀ  ،1س��ال  ،1351ص 69-79؛ محمدناصر
نصیب ،تعیین مصارف طویانۀ عروسی مردم هزاره ،فرهنگ مردم ،ش  ،2سال  ،1359ص
115-120؛ سرش��ار روشنی ،پیرامون رسم و ازدواج مردم چاریکار ،فرهنگ مردم ،شمارۀ
 ،2س��ال  ،1359ص 29-36؛ از او ،پیرامون رسم و ازدواج مردم چاریکار ،فرهنگ مردم،
شمارۀ  ،3سال  ،1360ص 109-116؛ سهیال عاطفی ،عروسی در فاریاب ،فرهنگ مردم،
ش��مارۀ  ،1س��ال  ،1361ص 111-118؛ غالمعلی حبیب ،گوش��های از مراسم و ازدواج
تاجیکان تخار و بدخشان ،فرهنگ مردم ،شمارۀ  ،1سال  ،1362ص 125-133؛ عروسی
در کابلزمین ،فرهنگ مردم ،شمارۀ  ،1سال  ،1364ص ( 51-66بیمؤلف)؛ رسم و رواج،
دس��تمالاندازی و عروس��ی در والیت فراه ،فرهنگ مردم ،ش��مارۀ  ،4سال  ،1365ص...
(بیمؤلف)؛ عبدالصابر جنبش ،نگاهی به پیش��ینۀ عروس��ی در کوهستان ،فرهنگ مردم،
شمارۀ  ،2-3سال  ،1384ص ( 59-75بیمؤلف)؛ همدم امین ،مراسم عروسی و ازدواج در
غزنی ،فولکلور ،شمارۀ  ،1سال  ،1975ص 25-22؛ غالم حیدری یگانه ،طوی در کاکری،
فرهنگ خلق ،ش��مارۀ  ،2سال  ،1980ص 6-7؛ ع .توفیق ،خواستگاری بین کاسبکاران
تا پیشهوران ،فرهنگ خلق ،شمارة  ،1-2سال  ،1980ص .88-93
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 .2نگا :رحمتاهلل رحیماف (مردمش��ناس ازبکستان) ،مراسم عروسی در استالف ،فرهنگ
خلق ،شمارۀ  ،3-4سال  ،1979ص .122-110
 .3کنداری :قندهاری
 .4بوتۀ گل کاغذیرنگی و بوتۀ خاری که به هر شاخه و خار آن مهرۀ رنگی و پوپکهای
رنگی میآویزند و از آن گلی میسازند .این گل کاغذی و خاری را که در بین ظرف پر از
حنا میگذارند ،به نام «گل خینه» یاد میشود.
 .5دختران کوچکی که هنگام بستن حنا به دست عروس در پهلوی او میایستند.
 .6تخت خینه :ظرفی است که در شکل لعل کالن از تختهچوب در حدود  1/5متر طول
و  0/5متر عرض س��اخته میش��ود .در بین آن گل خینه ،لباس عروس و داماد ،حناپیچ،
قند ،دستمال و چنددانه شمع را میگذارند.
 .7حناپیچ :پارچۀ سهگوشی که از تکۀ تاس سفید (یک نوع تکۀ زری) ساخته شده است.
یک گوشۀ آن دارای رشتهای است که توسط آن ،حناپیچ به دست بسته میشود.
 .8ش��اهواال :پسربچهای کوچک که هنگام بس��تن حنا به دست داماد پهلوی او میایستد.
این کار با مقصد صاحب فرزندشدن داماد انجامداده میشود.
 .9در افغانستان حنا را در موار د گوناگون و با نامهای گوناگون نیز میبرند .مثال:
الف) حنای نوروزی :در اکثر عایلهها رسم است که در شب نوروز به دستان اطفال ،پسران
و دختران خود حنا میبندند .همچنین یک روز قبل از نوروز ،عایلهای که پسرانش نامزد
دارد ،دو س��ه پَو (( )pavیک پَو برابر اس��ت با  450گرم) حنای خش��ک را با یکجوره
لباس و در صورت امکان با یک انگشتری يا گوشواره و بعضی زیورات دیگر همراه با ماهی
پخته و جِ لَبی (از یک چارک تا یک دو س��یر) در بین یک قاب لعلی کالن گذاش��ته ،به
خان��ۀ پدر دختر میبرند .فامیل دختر ب��ه اندازۀ نیمنیم پیاله خینه ،قدری ماهی و جِ لَبی
را به هر یک از دوس��تان و همس��ایگان خویش تقس��یم میكنند و مابقی را خودشان به
مصرف میرسانند.
اول هم عید رمضان و هم عید قربان ،پس��ران ،دختران جوان،
ب) حنای عیدی :در ش��ب ِ
اطف��ال ،زن��ان و مردهای بعضی عایلهها دس��تهای خود را حنا میکنن��د؛ و فامیلی که
پسرشان نامزد باشد ،یک دو جوره لباس ،حنا ،شیرینی (قند ،نقل) و بعضی زیورات را در
یک خوانچۀ لعلی گذاش��ته ،با یک اندازه برنج ،روغن ،همراه با یک سر گوسفند زنده (در
عید قربان) به خانۀ نامزد پسر خود میبرند .در همین هنگام ،سرود زیرین از طرف برندۀ
حنای عیدی خوانده میشود:
شَ َوکای 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 ،عایلهای یک اندازه حنا ،قدری شیرینی ،یک درجن (یك
بسته) شمع ،در صورت موجودبودن امکان بعضی زیورات و لباس را در یک قاب خوانچه
گذاش��ته به خانۀ نامزد پسر خود میفرس��تند ،تا دختر ،نامزد پسر ،دستهای خویش را
حنا بسته ،شمع را که نذر آن است ،روشن کند.
د) حنای شب سنت (ختنهسوری) :تقریباً مانند حنابندی عروسی است .در این شب هم
دس��تان پس��ری را که فردای آن شب ،باالیش عمل ختنهس��وری صورت میگیرد ،مانند
دستان یک داماد حنا میکنند .در این شب هم مانند شب حنابندی عروس ،سرود «حنا
بیارید» را میخوانند .این دوبیتی فولکلوری نیز هنگام حنابندی خوانده میشود:
سر و دستت حنا باشد گل من
تنت هم بیبال باشد گل من
به غیر از من اگر یاری بگیری
عروسیات عزا باشد گل من

باب پنجم
عقیدهها و رسم و آیینهای گوناگون
دربارۀ عروس و نوزاد
نوعروس��ی که به خانۀ شوهر وارد میش��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��یدنیهای نزدیکان و دوگانههایش خجالت میکشد و
ثانی ًا در نزد ش��وهر و پدر و مادر او مورد نش��ان تی��ر طعنه و مالمت زیاد
قرار میگیرد .اگر طالع دس��ت دهد و در بطن عروس چیزی پیدا ش��ود و
بدانند که آن طفل پسر است ،خرسندی خانوادۀ عروس و داماد حد و کنار
ندارد .برعکس آن ،عروس در نزد پدر و مادر و خویش��اوندان آنها آبرو و
اعتبار خود را از دس��ت میدهد؛ زیرا به پنداشت اکثر باشندگان افغانستان،
پس��ر نظر به دختر در عایله افضلیت بیش��تری دارد .اگر معلوم شودطفلی
که در بطن عروس پیدا شده پسر است ،آنگاه مسأله کام ً
ال رنگ دیگری به
خود میگیرد؛ نزدیکان و اطرافیان عروس نس��بت به او توجهی مخصوص
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مبذول میدارند .کوش��ش میکنند عروس حملدار تنها نباشد؛ به کارهای
وزین دس��ت نزند؛ از حوادث وهمانگیز و بدفرجام در کنار باش��د؛ اشک
نریزد و خودش را در بین دوست و دشمن سربلند احساس کند .زمانی که

او طفل��ش را به دنیا میآورد ،احت��رام و اعتبارش در نزد نزدیکانش افزون

میش��ود .اکنون وی در خانۀ ش��وهرش و در نزد دیگ��رنزدیکانش ،یگانه
عروس خوش��بخت و نازدانه و به س��خن دیگر ،ز ِن زنان خانوادۀ خویش
است.

تولد کودک باعث خشنودی ،روس��رخی و زباندرازی نزدیکان پدر و
مادر او نیز میشود .در این زمینه خصوص ًا والدین عروس و شوهر او افتخار

میکنند .ناگفته نماند ک��ه از روزهای اول تولد کودک برای مبارکبادی به
خان��ۀ پدر و م��ادر او آمدورفت خویش��اوندان و یار و ب��رادران آنها آغاز

میش��ود .میزبان ،مهمانان را با چهرۀ خندان و با گشادن دسترخوانهای پر
ناز و نعمت استقبال میکنند و شرایط را برای چند ساعت صحبت صمیمی

مس��اعد میكنند .این رفتوآمدها و اینگونه پذیراییها چندین روز ادامه
پیدا میکند.

به یقین میتوان گفت که به مناس��بت تولد کودک نو ،دایرکردن چنین

معرکهها ،حادثهای عنعنوی بوده ،از یک سنت نیک مردم دریزبان افغانستان
درک میدهد .مردم توسط همین مراسم نیز به همدیگر نزدیکتر میشوند

و احترام و تمنیات خویش را به یکدیگر ابراز میدارند.

از گفتههای ب��اال چنین نتیجه برمیآید که در خاندان این یا آن تاجیک

افغانستان ،بهدنیاآمدن کودک نو برای صاحبان آن کودک حادثهای فرحبخش

ب��وده ،در بابت تحکیم و اس��تواری مس��ألۀ عایلهداری آدم��ان و زندگانی
یکجایی زناشویی آنهانقش مهمی دارد.

دازون و سورع ۀرابرد

نامگذاری نوزاد
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در فرهنگ مردم افغانستان نامگذاری شیوۀ خاص خود را داراست و اهل هر
خانواده نظر به خواهش و شوق و عالقۀ خود طفل نوزادشان را نامگذاری
میکنند و اغلب کوشش میکنند که فرزندشان نام زیبا داشته باشد .این رسم
و رواج به ش��کل عرف و س��نت دیرینه در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه
ویژهای دارد .بیهوده نیس��ت که در بین باشندگان این سرزمین ،نامهای زیبا
و قشنگ بسیار به مشاهده میرسد .به مثالها مراجعت میکنیم:
نامهای مردانه :شمس ،سرور ،ظاهر ،قادر ،خورشید ،کریم ،کبیر ،پرویز،
فرهاد ،غفور ،حنیف ،اکابر ،حس��ن ،حس��ین ،یمین ،لعل پادشاه ،فرخشاه،
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 ،اکبر ،سعید ،عاطف ،مسعود ،کامران،
رخ و غیره.
نامهای زنانه :رابعه ،خدیجه ،زهره ،جمیله ،فیروزه ،ستاره ،شهال ،شیرین،
کیمیا ،نگینه ،فرزانه ،رخش��انه ،مهوش ،حبیبه ،نجیبه ،حمیده ،عایشه ،تمنا،
هما ،آناهیتا و مانند اینها.
در ش��یوۀ نامگذاری تاجیکان افغانستان ،به طفل نوزاد ،دادن نام محمد
پیغمب��ر و نامهای یارانش ابوبکر ،عمر ،عثمان و حیدر بس��یار اس��ت .یک
سلس��له نامها از ترکیب نامهای خداوند و پیغمبرانش س��اخته شدهاند ،از
قبیل :حبیباهلل ،اسداهلل ،نوراهلل ،عنایتاهلل ،محباهلل ،احساناهلل ،رحمتاهلل،
لطفاهلل ،ش��کراهلل ،صفرمحمد ،محمدس��هراب ،محمدمعصوم ،یارمحمد،
نورمحم��د ،دورمحمد ،خانمحمد ،محمدناصر ،محمدنس��یم ،صفرمحمد،
مرادعلی ،احس��انعلی ،قدیر ،علیاصغر ،رجبعلی ،صفرعلی ،علیش��اه،
سلطانی ،شیرعلی ،علیشیر ،و...
همچنین در بین تاجیکان افغانستان عبدالرحیم ،عبدالحمید ،عبدالمناف،
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عبدالول��ی ،جاللالدی��ن ،صفیالدی��ن ،امیرالدین ،نورالدی��ن ،هاللالدین،
کمرالدی��ن ،زینالدین ،ش��مسالدین و نامهایی از این قبیل ،نامهای خوب
مردانهاند که خیلی زیادند .در بین این مردم رس��م است که اگر پسربچهای
در یک��ی از روزه��ا ،هفتهها ،ماهها و فصل س��ال تولد یافته باش��د ،به آن
پس��ر نام همان روز ،هفته ،ماه یا همان فصل س��ال را میدهند .مث ً
ال متولد
روز جمع��ه را جمعه ،متولد روز نوروز را ن��وروز یا نوروزعلی ،متولد ماه
مب��ارک رمضان را رمضان ،متولد روز عید را عیدمحمد ،متولد ماه برات را
براتعلییا براتمحمد و متولد عید قربان را اگر پس��ر باش��د ،قربانعلی
و اگر دختر باش��د ،قربانگل نام میگذارن��د .در بعضی نواحی کمبضاعت
به خاطر اینکه خداوند در رزق و روزیش��ان برکت مبذول داش��ته باشد،
حادثه به کودک نوزادش��ان گذاشتنِ نام «روزیمحمد» نیز به نظر میرسد.
هس��تند خانوادههایی که اگر کودکشان در شب تولد شده باشد ،نامش را
«شبانه» گذاشتهاند .عایلههایی که دارای فرزندان زیادند ،برای جلوگیری از
س��یرفرزندی ،طفل آخرشان را اگر دختر باشد «بسبیبی» و اگر پسر باشد
«فرجام» نام میدهند .عایلههایی که طفلش��ان بع��د از تولد بمیرد ،پس از
تولد فرزند بعدی با طومار و تعویذ و زیارتگاه گشتنهای زیاد «اهلل بومانی»
یا به همین مانند نامها را میگذاش��تهاند تا خداوند کودکش��ان را دیگر از
آنها نگیرد.
در عایلهه��ای علیحده به طفلی که هنگام تول��د او ،پدر یا مادرش به
اجل خود یا به اثر کدام حادثه جانش را از دس��ت داده است« ،خاطره» نام
میگذاش��تهاند تا که توس��ط همین طفل موجودیت نام پدر یا مادر مرحوم
ادامه یابد؛ و در ذهن نزدیکان و خویش��اوندان مجس��م ش��ود و فراموش
نشود.
نامگذاری نوزاد در افغانس��تان با مراسم مخصوصی که در آن نزدیکان،
خویشاوندان و والدین کودک شرکت میورزند ،به وقوع میپیوندد .عموم ًا

دازون و سورع ۀرابرد

177

در مس��ألۀ گذاش��تن نام به کودک نوتولدیافته ،مردم افغانس��تان بیپروا و
بیتفاوت نیس��تند .آنها در این مسأله عنعنههای سنتیشان را نگاه میدارند
و کوش��ش میکنند که فرزندانش��ان نام زیبا ،فرحبخش و مناسب به خود
داشته باشند.

مراسم شب شش

در هرات و دیگر مناطق افغانستان زمانی که کودک نوزاد ششروزه میشود،
پدر و مادر او به افتخار تولد فرزندش��ان با اشتراک نزدیکان ،خویشاوندان
و س��ایر دوستان خود به عنوان «شب شش» مجلس زنانه میآرایند .در این
مجلس ،زنان آوازخوان محلی نیز ش��رکت میورزن��د .هر زنی که 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 ،تکه و پول نقد
تحف��ه میآورد .پدر و مادر کودک نیز در نوبت خ��ود مهمانان را با پختن
کولچههای ش��یرین ،نانهای روغنی و طعامه��ای لذیذ چون پلو ،قورمه و
غیره پذیرایی میکنند .دیگ پلو نیز در بین حاضرین تقسیممیشود.
در مجلس «شب شش»نكتۀ جالبی است که هفتزن مسن یا میانسال
در یک طرف خانه حلقهوار نشسته و هر کدام به نوبت کودک را به آغوش
کشیده ،قیچیای را از نوک ناخن تا فرق سر او میگذرانند و این جمله را
به زبان میآورند:
«او بچه! کالن ش��وی .از عوعو سگ نترسی .از میومیو پ ِشک نترسیۀ از
شورشور پدر و مادرت نترسی .مرد میدان شوی .کاردان و کالنگیر شوی.
امیر کشمیر شوی .هرچه شوی ،خدا نگهدارت باد!»
بع��د از این عمل که «قیچیگرداندن» ن��ام دارد ،فال نیک میگیرند؛ هر
کدام از زنان یادش��ده از روی کودک بوسیده ،او را به جایش میگذارند و
یا به مادرش میس��پارند .س��پس همه یکجای در حق کودک و پدر و مادر
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او دعا میخوانند .همین طور ،مراس��م «ش��ب ش��ش» با خشنودی و نشاط
میگذرد و این خوش��ی چند س��اعت ادامه مییابد .بای��د گفت که بعد از
برگزاری «ش��ب شش» آمدورفت زنانی که در این مراسم خبر نشده باشند،
ب��ا بهانۀ «بچهبینی» باز چند روز دوام میکند .در این کار تعدادی از مردان
نیز سهم میگیرند.

چلهگریز

زمانی که طفل نوزاد چهلروزه میشود ،مادرش او را و خودش را چلهگریز
میکند .نخست او با طفلش و یکی از زنان اقارب به نزدیکترین زیارتگاه
میرود و برای س�لامتی طفل��ش ،خودش و دیگر اعض��ای عایلهاش دعا
میکند و به طبع خوش و خاطر بالیده به خانهاش برمیگردد .سپس وی با
دسترخوانی پر از ناز و نعمت ،از قبیل نان و کولچههای شیرین و روغنی،
میوهجات و سایر تحفهها ،به خانۀ یکی از دوستانش (مادرش یا خواهرش)
میرود .پس از س�لام و احوالپرسی ،آنچه را که مادر نوزاد با خود آورده
اس��ت ،بین خود و ديگران که به استقبالش آمدهاند ،نان و چای میخورند،
طفل نوزاد و مادرش را مبارکبادی میگویند و برایش��ان تحفهها میدهند.
بعد  4-3س��اعت مهمانداری و خواندن دعا از جانب یکی از زنان مس��ن،
مادر نوزاد با کودکش به خانۀ خود برمیگردد .با همین مراس��م ،چلهگریز
به آخر میرسد.
متذکر باید شد که چلهگریزی رسم عنعنوی است .این رسم با اشتراک
زنان در اکثر مناطق افغانس��تان به حیث یادگاری س��نتی برگزار میش��ود.
مراسم مذکور منشأ قدیمی دارد.

چراغ برای نوزاد

چراغ و روشنی را مظهر پاکی دانستهاند و زرتشتیان در پیروی آیین خویش
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طفل نوزاد را بهویژه از طرف ش��ب در تاریکی نمیگذاش��تند و برای س��ه
ش��ب ،چراغ را در اتاق نوزاد خاموش نمیکردند .این س��نت تا امروز در
میان مسلمانان جاری است و بدون اینکه از ریشه و اصل آن آگاهی داشته
باشند ،طفل نوزاد را تا مدت چهل روز در تاریکی تنها نمیگذارند .شبها
تا صبح در باالی س��ر طفل چراغ را روش��ن میگذارند و بر این باورند که
در روش��نی گویا جن و پری به خانۀ نوزاد نمیتوانند راه یابند و از اینرو
طفل از گزند دیو و پری در امان خواهد بود.

تنور و دست عروس

بعد از آنکه عروس به خانۀ ش��وهر پای میگذارد ،چندزن او را به طرف
دیگ��دان و تنور میبرند و دس��ت او را به دیگ��دان و تنور میزنند و به او
میگویند« :با آمدن تو این تنور و دیگران همیشه گرم باشد و تو پاسدار این
کانونهای آتش هستی که باید از آنها خوب استفاده کنی و از آن حفاظت
کنی و با آمدن تو خیر و برکت زیاد شود و نشان آن گرمی تنور و فروزانی
دیگدان است».

بخشش به تازهعروس

رس��م اس��ت که هر کس��ی از نزدیکان داماد و تازهعروس رونمایی بدهد،
تازهعروس مکلف اس��ت چیزی از دس��تدوخت خود ،از قبیل سرمهدانی
(اگر زن باشد) و ازاربند (اگر مرد باشد) به طرف مقابل بدهد.

دعوت داماد و عروس به مهمانی

رس��م اس��ت که تمام نزدیکان 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 که هنگام گذاشتن دست عروس در دست
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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 عکس
حال ،مسأله به نفع عروس حل خواهد شد.

آوردن حق عروس از خانۀ پدر

رس��م است که عروس همۀ لوازم کارامد خانه را باید از خانۀ پدر به خانۀ
شوهر ببرد و محتاج لوازم خانۀ داماد نباشد .در عکس حال ،از طرف اهل
عایلۀ شوهر سخنان طعنهآمیز میشنود ،از قبیل «این چطور عروس بوده که
از خانۀ پدر بیحق برآمده؟»

هدیه به عروس نو از طرف پدرش

رس��م اس��تهنگامی که عروس بعدعروسیاش بار اول به خانۀ پدر خود
میآید ،پدرش به او باید یک س��ر گاو ش��یرده یا گوسفند شیرده و یا اسب
کرهزای هدیهکند ،تا این حیوانها وسایل راحتی تازهعروس باشند.

رعایت عادت «پایوازی»

رس��م اس��ت که اگر تازهعروس را پدر یا برادرش برای ب��ار اول از خانۀ
ش��وهر «پایوازی» نبرند ،عروس با خواهش خود نمیتواند به خانۀ پدر یا
برادرش برود.

نشانی به پای و پیشانی تازهعروس

زمانی که تازهعروس را به خانۀ داماد میآورند ،در دم دروازۀ حویلی داماد،
گوس��فند یا گاو و یا مرغی را میکشند و بر پای و پیشانی عروس از خون
آن حیوان نشانی میگذارند و از اجرای این عمل فال نیک میگیرند.
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نوزادها را بیشتر در بهار یا خزان از شیر میگیرند .برای اینکه کودک پستان
را دیگ��ر به دهان نگیرد ،نوک پس��تان را با مادهای تلخ س��یاه میکنند و یا
قدری موی را به پستان میچسبانند.

اذانگفتن به گوش نوزاد

ش��ب جمعۀ اول بعد از تولد ،در گوش ن��وزاد اذان میگویند و نامی را به
وی میگذارند؛ آنگاه بین مردم شیرینی تقسیم میکنند.

نذر بیبی مشکلگشا

بیب��ی مشکلگش��ا از جمله بیبیه��ا و روحهای پاک نیک��وکار بوده ،در
دوام س��دههای دور و دراز موجودیت خود را همچون یکی از پدیدههای
افادهکنندۀ اخالص و اعتقادات انسانهای دیندوست و خداپرست در ذهن
تفکر و پندار و باورهای مردم افغانس��تان حفظ کرده اس��ت .مطابق عقیدۀ
اخالصمندانش ،بیبی مشکلگشا نذری دارد که دادن آن توسط برگزاری
معرکهای مخصوص زنان از طرف این یا آن ز ِن آرزومند در روز چهارشنبۀ
هفتۀ آخر ماه صورت میگیرد .به س��خن دیگر ،زنان افغانس��تان خصوص ًا
زنان روس��تایی به امید حل مش��کالت زندگی و رف��ع احتیاجات مادی و
معنوی خویش ،به دادن نذر برآوردهش��دن احتیاجاتش��ان (رهایی از فقر و
تنگدستی) میپردازند.
همچنین به مناس��بت رویدادن ع��دهای از حادثههای فرحبخش چون
تولد کودک نو در عایله ،بازگش��ت مس��افری به خانۀ خویش ،ش��فایافتن
شخص از بیماری و دیگر رویدادهایی مانند اینها ،دایرکردن معرکۀ مربوط
به دادن نذر بیبی مشکلگشا به مشاهده میرسد.
بعض ًا به مقصد از هر گونه نحوس��ت و بالها امن نگاهداش��تن عروس
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و داماد نو و خوش��بخت و خوشطالعش��دن آنها و به نیت دفع نظر بد از
تمام اهل خانواده و مال و اموال ایشان نیز از برپایی معرکۀ دادن نذر بیبی
مشکلگش��ا کار میگیرن��د .دادن نذر و ادای آن ب��ا پختن پلو ،آش کاچی،
شلهزرد یا شیربرنج ،نان روغنی یا شیری ،تهیۀ یک مقدار کشمش و نخود،
رفتن به زیارت مزارات بزرگان و جاهای مقدس ،دادن پول یا چیزی دیگر
به وقوع میپیوندد.
ترتیب گذرانیدن معرکۀ دادن نذر بیبی مشکلگش��ا به این قرار است:
هفتزن مس��ن و میانس��ال به ش��مول صاح��ب معرک��ه (نذردهنده) در
اطراف دس��ترخوان مینش��ینند .یکی از آن زنها کتابخوان است و با نام
«بیبیخلیفه» یا «بیبیآتوم» یاد میش��ود .نذردهنده در روی دس��ترخوان
انواع نذر به اندازۀ نیم کیلو کشمش زرد یا سیاه ،همین قدر نخود ،دو یا سه
دانه نان روغنی یا شیری ،کمی نمک ،دو دانه شمع و یک مقدار پَخته (پنبه)
پاک را مهیا میس��ازد .بیبیآتوم ش��معها را در داده و پَخته را دو تقس��یم
کرده ،هر قس��مت آن را به نزد هر کدام از ش��معهای فروزان میگذارد .او
کش��مش را برای تازهکردن در بین زنها تقس��یم میکند .زنها ُدمچههای
کش��مش را کنده ،آنها را در بین پَختهها جم��ع میکنند که بعدا ً آن پَختهها
به آب آسیاب یا به آب دریا (رود) پرتافته میشوند .بعد از این ،بیبیآتوم
که س��روری مجلس را به عهده دارد ،عبارت «بسم اهلل الرحمن الرحیم »را
به زبان آورده ،به خواندن افس��انۀ بیبی مشکلگشا شروع میکند .دیگران
همزم��ان با کندن ُدمچۀ هر دانه کش��مش ،صدای خوان��دن بیبیآتوم را با
دقت گوش میدهند و دلس��وزی خود را نس��بت به بابای خارکش و زن و
دختر او ابراز میدارند.
متن افسانۀ مذکور به این معنی است:
«بود نبود یک بابای خارکش بود .هر قدر که غریبی میکرد ،فقط آذوقۀ
ش��ب و روز خود و عایلۀ خود را پیدا میک��رد .روزی از روزهای بارانی،
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خارک��ش به امید خدا به کوه میرفت پس خ��ار .در راه روان بود ،دید که
دو بیب��ی کاال (رخت) میش��ویند .این دو بیبی ب��ه بابای خارکش روی
گشتاندند و گفتند:
ـ بابای خارکش کجا میروی؟
بابا گفت:
ـ میروم پشت خار.
دو بیبی گفتند:
ـ امروز ما کاال میشوییم ،ما را یک ذره آو بِته؛ به ما کمک کن که خدا
کمكت کند.
بابای خارکش بیبیها را آو داده ،رفت و رفت؛ دیگر ریسپان خوده با
تیشۀ خود گرفت و طرف خانه روان شد .بیبیها برایش گفتند:
ـ بیا که تحفیته بتیم.
باب��ای خارک��ش پیش رفت .آن دو بیبی س��ه خلتۀ ری��گ برای بابای
خارکش دادند و گفتند:
ـ وقت��ی که به خانه رس��یدی ،اول دو رکعت نم��از خوانده ،بعد از آن
رو به قبله ایس��تاده شده ،کنج خانته میَ کنی و دعا میکنی که «الهی ،غوث
اعظ��م ،دس��تگیری من و تمام خلق کن ».بع��د از آن ریگ را در زیر زمین
گور میکنی و ش��ب خواب کرده ،صبح وقت برخاس��ته و دو رکعت نماز
خوانده ،ریگ را لوچ میکنی ،میبینی که آن ریگها به لعل و جواهر مبدل
ش��ده اس��ت .پیش از اینكه به لعل و جواهر دست پیش کنی ،سه پیسه نذر
مشکلگش��ا را به گردن میگیری و میگوی��ی« :خدایا ،من هر ماه یک بار
این نذر را میتم ».بعد از این لعلها را گرفته خرج میکنی .بابای خارکش
با خلتههای ریگ به خانۀ خود رفت و همان قس��م که بیبیها گفته بودند،
ریگها را در زیر زمین گور و ش��ب را صبح کرد .صبح وقت برخاس��ت،
بع��د از ادای دو رکعت نماز ،روی زمین را لوچ کرد ،لعلها را دید و پیش
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از اینکه دست به لعلها بزند ،سه پیسه نذر مشکلگشا را به گردن میگیرد
و لعلها را جمع و با زنش مش��وره میکند و میپرسد« :این لعلها را چی
کن��م و از آنها چی کار بگیرم؟» زنش میگوید« :ب��ه بازار پیش زرگر برو،
آنها را بفروش».
بابای خارک��ش لعل و جواهر را پیش زرگر میبره و زرگر پول زیادی
برایش میته .وقتی بابای خارکش پول زیادی میبیند ،تعجب میکند که به
عوض چند دانه لعل و جواهر این قدر پول زیادبه دس��تش میرس��د .بعد
از این به زرگر میگوید« :من بعد از این ،لعل و جواهر آورده ،قس��مت آن
را ب��ه تو داده میرم و تو میدانی و ف��روش آن ».بعد از آن بابای خارکش
هر وقت لعل و جواهر به زرگر میبره و در عوضاش از زرگر پیس��ه زیاد
میگی��ره؛ خانه آباد میکنه؛ زمین و ملک میخره؛ ولی در آخر هر ماه س��ه
پیس��ه نذر مشکلگش��ا را که به گردن گرفته بود ،میپردازد .از برکت این
نذر بابای خارکش با پادش��اه رابطه پیدا میکنه .همنش��ین پادشاه میشه و
دخترش با دختر پادش��اه خواهرخوانده میشه .اما از زیادی پول و پیسه و
خ��رج و عیش زیاد ادای نذر از یادش میره .یک روز در اثنای بازیکردن
دختر پادشاه و دختر بابای خارکش ،گلمیخ طالیی دختر پادشاه گم میشه
و ب��ا وج��ود پالیدن زیاد ،گلمیخ خوده نمییابه .بع��د از آن به دختر بابای
خارکش میگه:
ـ گلمیخ طالیمه تو گرفتی.
وقتیپادشاه از گمش��دن گلمیخ طالیی دخترش خبر میشه ،به بابای
خارکش میگه:
ـ تا چهل روز اگر گلمیخ طالیی دختری مه پیدا نکردی ،امر کش��تنته
میتم.
بابای خارکش به امر پادش��اه بندی ش��د .یک ش��ب ز ِن بابای خارکش
خواب دید که کدام کس برایش میگه« :وقت زیادی شده که سه پیسه نذر
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مشکلگشا را ندادی ،باید نذری که به گردن گرفتی ،ادا بکنی».
ز ِن بابای خارکش از خواب بیدار و صبح همان ش��ب ،س��ه پیس��ه را
به دس��ت گرفته به دروازۀ خانۀ کوچه ایس��تاده میش��ه و منتظر میشه تا
رهگذری از نزدیک خانهاش بگذرد .در این اثنا یک شاه (داماد) با خویش
و قوم و دوس��تان خود پشت عروس میرود .زن بابای خارکش رو به شاه
کرده ،از او خواهش میکند که «این سه پیسه را بگیر و برو کشمش و نخود
بیار »ولی ش��اه پیسه زن بابای خارکش را نمیگیره و میگه« :مادرجان! من
یک شاه سر اسب سوار هستم و ما پشت عروس خود میرویم».
ز ِن بابای خارکش دلس��وخته و غمگین میش��ود .هنوز شاه چند قدمی
نرفته ...از اس��ب پایین میافته و دس��تش میشکنه و باز به طرف ز ِن بابای
خارکش میگرده و میپرسه:
ـ آیا دعای بد کردی؟
زن بابای خارکش قضیۀ نذر خوده به ش��اه میگه .دل ش��اه به ز ِن بابای
خارکش میس��وزه و سه پیس��ۀ او را از دستش میگیره و کشمش و نخود
برای او میآوره و با ز ِن بابای خارکش ایس��تاده میشه .زن بابای خارکش
دو نذر گذش��ته را که ش��وهرش به گردن خود داشته و فراموش کرده بود،
میته .در اثنای فاتحهخوانی و هفت قسمتکردن نذر ،یک شخص نورانی
و ریشسفید ...پیدا میشه و دست شکستۀ شاه را لعاب دهن میته و دست
ش��اه خوب ش��ده ،به حال اصلیاش بازمیگردد .زن بابای خارکش بعد از
تقسیم نذر به خانۀ خود میآید و دست دختر خوده میگیره و میگه:
ـ بچم ،س��ه روز بعد بابهات کشته میش��ه؛ بیا به امید خدا خانۀ پادشاه
بریم؛ پیش خدا و پادشاه بریم ،خدا و پادشاه مهربان شوند و گلمیخ طالیی
دختر پادشاه پیدا و بابهات از بندیخانه آزاد شوه.
زن بابای خارکش دست به دست دختر خود به طرف پادشاه میروند.
وقتی که با زن پادش��اه شیشته میباش��ه و گپ میزنه ،میبینه که یک مرغ
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خانگی گلمیخ طالیی دختر پادشاه را به نول خود گرفته به طرف زن بابای
خارکش و زن پادش��اه میآید و همۀشان گلمیخ طالیی را میبینند و آن را
از نول مرغ میگیرند و خوشی میکنند و به پادشاه خبر میرسانند .در حال،
پادشاه بابای خارکش را از برکت نذر مشکلگشا به مرادش میرساند.
هیچ کس باید در این نذر شک نیاره و هر که این نذره از صدق دل در
()1
هر ماه به هر مقصد و مطلب بِته ،خدا مرادشه میته».
با ختم خواندن افسانه ،بیبی خاتون صلوات شریف را قرائت میکند و
بعدا ً همۀ حاضرین به مشکل صاحب معرکه و ارواح پاک بیبی مشکلگشا
ب��ه ج��ا آورده از او کم��ک میطلبند .مث ً
ال یک��ی از زنه��ای حاجتمند
میگوید:
«یا غوث االعظم ،مرا دس��تگیری کن ،به مرادم برسم .اگر به مراد خود
رس��یدم ،برای خشنودی روحت نذر مشکلگشا را در آخر هر یک ماه یک
()2
بار میدهم و ادای آن را به گردن میگیرم».
ب��ا همین ترتی��ب ،مرحلۀ اساس��ی معرکۀ دادن نذر بیبی مشکلگش��ا
پایان مییابد و مهمانان پس از صرف طعام تهیهش��ده با دس��تاویزهایی که
در این معرکه نصیبش��ان شده اس��ت ،خوش و خرسندانه به خانههایشان
برمیگردند.
خالصه ،بیبی مشکلگش��ا معرکۀ صرف زنانه بوده ،با ابتکار بیواسطۀ
خود زنان و با مصرف اندکی جهت رفع مشکالت عایلوی و برآوردهساختن
آرزو و نیت این یا آن شخص احتیاجمند برگزار میشود .اخالصمندبودن
نس��بت به روحهای پاک و نیکوکار و پاسداش��تن یاد و خاطر و عزت و
احترام آنها و هدایتکردن مردم دیندوس��ت و خداپرست به سوی خیر و
خدا ،پیش��هکردن سخاوتمندی و انساندوس��تی بر این خصلتهای نیک
انس��انی ،غایت برگزاری معرکۀ دادن نذر بیبی مشکلگشا است که همین
غایت در افس��انۀ فوقالذکر بازتاب یافته است .افادۀ این غایت خصوص ًا از
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خاتمه (جملۀ آخر) متن افسانه خیلی روشن احساس میشود.
معرکۀ مربوط به دادن نذر بیبی مشکلگشا در بین مسلمانان کشورهای
دیگر آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز رایج است .سازماندادن آن
در اینجا هم به عین شکل و با همین مقصد صورت میگیرد .این معرکه و
افسانۀ مربوط به آن ثابت میکند که مردم افغانستان نیز بهسان سایر مردمان
عالم در افس��انهها ،روایتها ،حکایتها ،باورها و پنداش��تهای خود دو
گ��روه پدیدۀ خیالی و غیرواقعی را ایج��اد کردهاند :یکی پدیدهها و عوامل
خوب ،مفید و مددکار ،دیگری عوامل و پدیدههای بد ،ناسودمند و سد راه
زندگی .اگر به گروه یکم نیروهای اهورایی چهلتنها ،بیبیها ،فرش��تهها
و غیره داخل ش��وند ،گروه دومی را شیطانها ،جنها ،آلها ،دیوها ،اژدهها
و ...تشکیل میدهند .این دو قوه در برابر پنداشتهای مردمی همیشه مقابل
یکدیگر عمل میکنند.

اسپند

باش��ندگان افغانس��تان در بابت تحقق اخالص و اعتق��اد خود چون مردم
بسیار کش��ورهای دیگر شرق مسلمانان از اس��پند نیز کار گرفتهاند .اسپند
گیاه��ی پاکیزه و خودروی بوده ،در هوای پاک و آزاد صحراها ،دش��ت و
دامنها ،دامنۀ کوهها و زمینهای س��نگالخ نش��و و نما میکند .مردم عوام
از اس��تفادۀ دود اسپند فال نیک میگیرند و آن را همچون دفعکنندۀ جن و
بالها و نحوس��ت و فالکتها به ش��مار میآورند .مث ً
ال هنگامی که مرده را
از منزلش به جانب قبرس��تان انتقال میدهند ،جایش را با مقصد پیشگیری
از اثرگ��ذاری هر گونه قوههای بد ،اس��پند میکنند .یازمانی که مردم مرده
را دفن کرده از قبرس��تان برای خواندن فاتحۀ آخرین به خانۀ صاحب مرده
دوباره برمیگردند ،هر کس برای اینکه مرده به او تأثیر بد نرس��اند ،از ِگرد
منقل اس��پند که به همین امید قب ً
ال آماده میشود ،یک دو مرتبه دور میزند
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و لباس خود را با دود اس��پند آلوده میس��ازد؛ بر دامن ،شیم یا تنبانش را با
دستانش میتکاند یا به اصطالح میافشاند؛ بعد از این با خاطر جمع از پی
کار خود میشود.
بر اس��اس مفکورۀ مردم عوام ،اسپند خاصیت نظربندی را نیز داراست.
چنانچه اگر طفلی بس��یار زیبا و قشنگ و دوستداشتنی باشد ،او را اسپند
میکنند تا نظر بد به وی نرس��د .در این مورد ش��خص اسپندکننده مقداری
از قوغ (لچۀ آتش) را در ظرفی گرفته ،به باالی آن ش��اخچههای اس��پند را
میگذارد و بعد از بلندش��دن دود اسپند به اسپندکردن کودک ُحسنی آغاز
میکن��د .وی اس��پند را با ظرفش ب��ه گرد و اطراف ک��ودک که در آغوش
م��ادر یا در گه��واره و یا در جای دیگر ق��رار دارد ،دور میدهد تا که دود
آن به بدن و دماغ کودک رس��یده باش��د و در این هنگام چنین س��خن را
ب��ا آهنگ مخصوص و آواز رس��ا به زبان میآورد« :اس��پند ،بالبند ،به حق
ش��اه نقشبند ،تو را آوردم برای حاجتمند .چش��م خویش ،چش��م میش
بداندیش ،بس��وزه در آتش تیز ،ش��فای ناجور ،بالها دور .اس��پند دانهدانه،
چشم از خود بیگانه».
همچنین در شبی که عروس را به خانۀ داماد میبرند ،هنگام نشاندادن
آیینۀ مصاف و فرا رسیدن شب زفاف (شب وصال) عروس و داماد را نیز با
دود اسپند اندوده میسازند و از این عمل هم شگون نیک درمییابند .مردم
در مورد مرخصساختن مال و ملکشان از هر گونه نظر و نیتهای زشت
و شوم نیز از دود اسپند استفاده میکنند .همچنین در اکثر مناطق افغانستان
مردم به این باورند که توسط دود اسپند ظهور حادثههای بدفرجام را ،زخم
چش��م ،بیخبری ،بدخویی اطفال و مانند اینها ،شفابخشیدن از احتمال دور
نخواهد بود .به عقیدۀ آنهااس��تعمال هفت دانه تخم اس��پند برای رفع درد
معده از مفیدترین دواها محسوب میشود .روایت است که طبق معلومات
آن در زمان ناصر خس��رو (قرن پنجم هجری) در خراسان دودکردن اسپند
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در زیر درخت چهارمغز (گردو) باعث فرار دیو و شیطان شده است.
شاید به اعتبار همین پنداشتها و باورها باشد که مردم به اسپند اخالص
بس��تهاند ،آن را ارج گذاشتهاند و به ستایش گرفتهاند .مث ً
ال در قطعۀ زیر که
سرایندهاش حنظلۀ بادغیسی (قرن  12میالدی) است ،آمده:
یارم سپند اگرچه به آتش نمیفکند

از بهر چشم تا نرسد مر او را گزند

او را سپند و مجمر ناید همی به کار

با روی همچو آتش و با حال چون سپند

یا:

شعاع عشق او هر دم فروزد

سپندآسا تن و جانم بسوزد
خصوص ًا به پیش قال (قلعه) گشتن او
به دل خار مغیالنم بدوزد

«خلقی»
ی��ک روایت تاجیکی به عرض میگوید که دود اس��پند حتی برای دفع
کسلی وبا نیز دواست .متن روایت مذکور را ذی ً
ال ذکر میکنیم« :یک وقتها
در تمام شهر بخارا کسلی وبا پهن میشود .موراموری اوج میگیرد .آدمان
همه حیران میمانند و کارشان را نمیدانند .بعضیها بخارا را ترک کرده [و
بعضی دیگر] با مال و حالشان به تقدیرشان تن داده« ،هرچه شویم ،شویم»
گفته در خانههایشان میمانند.
پادش��اه بخارا برای جلوگیری از این کس��لی ،همۀ علما و دانش��مندان
مملکت��ش را جمع کرده ،به آنها س��فارش میکند ک��ه عالج خالصکردن
مردم از این بال را بیابند؛ اما هیچ کس در این بابت چارهای یافته نمیتواند.
اتفاق ًا به پادشاه خبر میرسانند که در کدامکوچۀ شهر ابوعلیگفتگی ،طبیبی
جوان هس��ت و اگر تواند ،عالج این کس��لی را فقط او یافته میتواند .آدم
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مانده ،ابوعلی را به پیش پادش��اه گرفته میآیند .پادشاه ابوعلی را دیده اول
نظرش نمیگیرد ،بعد دل و بیدالن میگوید:
ـ اگر در حقیقت طبیب باشید ،چارۀ این کسلی را یابید.
ابوعل��ی «خ��وب »میگوید و خواهش میکند که برای او هزار اس��پند
بسیار جمع کرده بیارند .ابوعلی هزار اسپند را در مابین شهر قون کرده ،آن
را دود میکند .دود تمام شهر را فرا میگیرد .همهجا سیاهدود ،همهجا بوی
هزار اس��پند .از بسیاری دود ،چشم گش��اده یک قدم پیش مانده نمیشود.
بعد از این به آدمان کس��ل ،آهس��ته جان میدرآید و کسلی از شهر برداشته
میشود .پادشاه به دانایی ابوعلی قایل شده ،به او پول و چیز بسیار میدهد
و آفری��ن میگوید .از ای��ن کار ابوعلی مردم میفهمند که هزار اس��پند به
کس��لی وبا درمان بوده است )2(.در بعضی روایتهای مردمی دربارۀکسلی
ورجه ،شفابخشبودن استعمال اسپند جوشانیدهشده نیز یاررس شده است.
باید گفت که دانش��مندان افغانس��تانی در نوشتههای خود عاید به خاصیت
اسپند ابراز عقیده کردهاند .گمان میرود که در کتابهای طبی عامیانۀ قدیم
نیز راجع به خصوصیت و طرز استفادۀ اسپند معلوماتی نگاشته شده باشد؛
اما هنوز معلوم نیس��ت که این گیاه پاکیزۀ خ��ودروی صحرایی چه وقت،
از جانب کی و در کجا برای نحوس��ت مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.
معینکردن این مسأله برای علم طب از اهمیت خالی نخواهد بود.
ب��ه همین طریق مردم دریزبان افغانس��تان به اس��پند اخالص و اعتقاد
خاص مبذول داش��تهاند و از آن همچون وس��ایط درمانبخش��ی برای رفع
و پیشگی��ری هر گونه بیماریها ،دفع جن و اجنه ،نحوس��ت و فالکتها
و جامۀ عمل پوش��یدن به آرزو و امیدهای نیکشان کار گرفتهاند .میتوان
گفت که کاربرد دود اس��پند یکی از پدیدهها و طرز و اصولهای مش��هور
طب عامیانه در بین باش��ندگان افغانستان در دوام سدههای زیاد است .یقین ًا
این عمل در میان این مردم در روزگاران بعدی نیز ادامه خواهد یافت.
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چاشتینمودن

چاشتینمودن رسمی است که در تخار ،قندوز و بدخشان و گرد و اطراف
آنها بیش��تر رواج اس��ت و آن به این ترتیب دایر میش��ود :مالداران یعنی
کسانی که گوسفند و بز دارند ،در هنگام بهار پس از نسلگیری ،یعنی پس
از آنکه گوس��فندها و بزهای آنها بره و بزغالهدار ش��وند ،مالهای خود را
از صب��ح تا عصر به چرا میبرن��د ،ولی پس از چند روز ،یعنی بعد از آنکه
روزها دراز میش��ود ،تصمیم میگیرند که مالها را ازطرف چاشت هم به
خاط��ر دوش��یدن و آبدادن به ده آورند و ای��ن کار را در روز مخصوص،
که خود تعیین میکنند ،اجرا میکنند؛ این عمل با نام «چاش��تینمودن» یاد
میشود .در چاشتینمودن رسم است که در دو طرف راه ،آتش میافروزند
و گوس��فند و بزها از بین آتشهای فروزان گذشته به ده میروند .این کار
فقط در روز اولی که مالها از طرف چاش��ت به ده آورده میش��وند ،اجرا
میشود و در دیگر روزها به چشم نمیخورد .این آتشافروزی که به خاطر
فراوانی ش��یر گوس��فندان صورت میگیرد ،شاید نش��انی از آیین زرتشتی
باشد.

الس

الس شیوهای اس��ت که روی افراد مریض ،بهخصوص مریضهای روحی
که آن را مردم به نام جنزدگی یاد میکنند ،اجرا میش��ود .این کار را اکثرا ً
زنان سالخورده به عهده دارند که آنها را «السگر» یا «السکننده» میگویند.
طرز اجرای الس به اینگونه است :شخص بیمار را نزد پیرزن میبرند،
پیرزن او را روی دو پا مینشاند و تکههای کهنه و ژنده را یکجا جمع کرده
آنها را در س��ر چوبی میبندد و بعدا ً آن تکههای ژنده را در روغن تر کرده
و آتش میزند .در این وقت پیرزن یک دسته آتش و یا تکههای آتشگرفته
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را گرداگرد بیمار دور میدهد و با دستش به پشت او میزند و پیوسته این
کلمهها را تکرار میکند« :بس��تم ،برو دور ش��و ،جن و پری ،هرچه هستی
دور ش��و »...بیمار فکر میکند که پیرزن با این کار جن و پری را از بدن او
رانده اس��ت ،خود را روح ًا آزاد و صحتمند میپندارد .شاید همین تلقین
روانی تا حدی به سالمتی او تأثیر میگذارد.

پلته چراغ

رس��م پلته چراغ روش��نکردن معموالً در زیارتگاهها و قبرس��تانها توسط
زنه��ا اجرا میش��ود .زمانی که زنه��ا میخواهند ب��ه زیارتگاهها بروند،
نانه��ای نازک روغنی میپزن��د و همزمان قیماق را هم آماده میس��ازند.
همچنین پنبهها را به اندازۀ یک انگش��ت دس��ت و یا کوتاهتر ویا درازتر از
آن ت��اب داده ،با خود بر میدارند .وقتیبه زیارتگاه داخل ش��دند ،قیماق
و نانه��ای روغنی را به متول��ی زیارتگاه و دیگر زایری��ن میدهند و بعدا ً
پلتههای پنبه را ـ که قب ً
ال تهیه کردهاند ـ به روغن آغش��ته کرده ،در جاهای
مخصوص زیارتگاه روشن میکنند و به ارواح گذشتگان دست به دعا باال
میبرآرن��د .پلته چراغ کردن به جز زیارتگاهها در نذرها و آوان زایمان پیدا
میش��ود؛ دایه فورا ً کمی پنبه خواس��ته و از آن پلته /نوکچه س��اخته ،آن را
میگیراند .با روشنش��دن پلته میگوید« :انه ،فورا ً طفل تولد میشود ،ببیند
پلته چی خوب میسوزد ».روشنسوختن پلته گویا دلیل آسانشدن والدت
شده میتوانسته است.

شب یلدا

یلدا درازترین شب سال است .شب آخرین پاییز/تیرهماه ،شب اول زمستان،
یعنی ش��ب اول چله بوده ،قریب چهارده ساعت را در بر میگیرد و معنای
میالد ،وقت ،والدت و زمان را میفهماند.
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نظر به معلومات روایتی ،یلدا دختری بس��یار زیبا و مقبولی بوده است.
یک دیو عاش��ق او شده بوده است؛ یک شب دیو با نیت بد به نزد او آمده
اس��ت ،اما یلدا با چاالکی و زرنگی دی��و را تا صبح به هر کار اندمان کرده
است و تسلیم نشده است .صبح دیو به خواب رفته است و در همین لحظه
از طرف یک شاهزاده ،که گیرندۀ یلدا بوده است ،کشته شده است و مردم
از ظلم او خالص ش��دهاند .در این شب در افغانستان مردم از قبیل الندی،
پل��و و ...طعامهای لذیذ میپزند و میوههای خش��ک مانند تخم کدو ،تخم
تربوز ،پسته ،بادام ،کشمش و نظیر اینها را ـ که با نام «میوۀ شب یلدا» یاد
میشود ـ روی دسترخوان میگذارند و میخورند .در این شب باید چراغ
تا صبح روشن باشد تا سیاهی شب را به روشنی تبدیل کند.
مردم یلدا را از ش��بهای نیک و خوش��بخت به شمار میآورند و اکثر
عروسیها در همین شب صورت میگیرد .عقیدهای نیز هست که اگر کسی
در این روز تربوز بخورد ،از گرمی تابس��تان محفوظ میماند .ش��اعری در
وصف شب یلدا گفته است:
از خدا وصل یار میخواهم
شب یلدا و روز جوزایی

عقیدۀ مردم دربارۀ روحهای بد

در بین مردم افغانس��تان قصهها دربارۀ البستی ،مردیآزمای ،مادرآل ،گربۀ
س��یاه و ...هنوز خیلی زیادند که آنها را پیرمردان خصوص ًا در ایام زمستان،
در مجلسها و خانههایشان نشس��ته برای اطفال نقل میکنند .مردم دربارۀ
هر کدام از این قوههای غیرواقعی عقیدۀ خویش را دارند.
البس��تی زنی اس��ت که خود را بعد از مناس��بت جنس��ی با ش��وهرش
نمیشوید و غسل فرض را انجام نمیدهد .چشمان او جای دو انجام چار
انج��ام دارد .از وج��ودش بوی خیانت و بدی میآید .ه��ر کس او را ببیند
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ضعف میکند و البستی جگر او را کنده و میخورد .مخصوص ًا اطفال را در
تاریکی به چنگ آورده ،جگرهای نازکشان را بریان میکند و میخورد.
مردیآزمای موجودی بس��ی قددراز اس��ت که در س��ر راه انسان پیدا
میش��ود و اگر در همان لحظه دس��ت به بند ازار برده ش��ود ،از نظر غیب
میشود؛ در عکس حال ،از هول او انسان ضعف میکند یا میمیرد.
گربۀ س��یاه یک نوع جن اس��ت که خود را به لب��اس گربه زده و برای
همجنس��انش کارهای جاسوس��ی انجام میدهد .مث ً
ال به آنها خبر میرساند
که با این خانواده کدام قسم اشخاص رفتوآمد میکنند؛ زن و شوهر میان
خ��ود چه نوع رویه دارند؛ چه میخورند؛ با حیوانات چطور رفتار میکنند
و ...ش��بهای جمعه که همۀ جن و انس آزادند ،گربۀ س��یاه از نظر غایب
میش��ود .میگویند که در ای��ن وقت او مصروف پذیرای��ی مهمانان خود
است.

پنداشتهای مردم دربارۀ باران

افغانستان که از مملکتهای کشاورزی به شمار میرود ،باران برای زراعت
این کشور اهمیتی مخصوص داشته و دارد .مردم خصوص ًا دهقانان و سایر
زراعتپیش��گان باران را یکی از مشخصههای اساسی و خرمی و سرسبزی
مکان و برداش��ت حاصل فراوان میدانستهاند و میدانند .بنابراین آنها باران
را همیش��ه در معرض دق��ت و توجه مخصوص خویش ق��رار میدادهاند
و میدهن��د و از باری��دن آن ب��ه اندازۀ کافی و در وقت و زمان خود ش��اد
میشدند و میشوند .در ایجادیات ش��فاهی مردم دریزبان افغانستان یک
سلسله اثرهایی در شکل نظم و نثر موجود است که در آنها عقیدههای مردم
دربارۀ باران و مس��ألههای مربوط به آن بازتاب یافتهاس��ت .طوری که به
ی است که
نظر میرسد ،این عقیدهها اکثرا ً عقیدههای مردم دورههای قدیم 
حادثهه��ای گوناگون طبیعت ،از جمله باران را از نقطه نظر جهانبینی خود
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معن��یمیکردند؛ یعنی آنها باریدن یا نباریدن باران را به صالحیت قوۀ غیر
و فوقالطبیع��ه و مخلوقات و موجودات رمزی و خیالی نس��بت میدادند.
ی��ا اینک��ه از روی بزرگی یا خردب��ودن حجم قطرههای ب��اران حالتها و
وضعیتها و اش��خاص علیحده را ارزیابی میکردند و دربارۀ آنها عقیدۀ
خویش را ابراز میداشتند.
چنان ک��ه در روایت «بیبی کمپیرک و بابا نوروز» آمده اس��ت .هرگاه
باران ببارد و قطرهها بزرگ باش��د ،آنها میگویند« :بیبی کمپیرک (معشوقۀ
بابا نوروز) مروارید جل میکند ».و یا اگر میدیدند که دانههای باران خرد
یا عادی است ،عقیده داشتند که بیبی کمپیرک سر میشوید.
مردم دربارۀ خشکس��الی نیز اظهار عقیده میکردند و این مسأله را هر
قسم تلقی میکردند؛ چنانچه به عقیدۀ آنها هر سالی که بره دنبال میش افتد،
خش��کی و قحطی رخ خواهد داد .یا اگر در وقت «نوشدن ماه ،دهان هالل
به طرف باال باشد ،عالمت خشکآبی و قحطی است».
مردم حادثۀ پدیدآمدن خشکسالی و یا به اندازۀ کافی نباریدن باران را
نیز به بیبی کمپیرک نسبت میدادند و چنین میپنداشتند که بیبی کمپیرک
هن��گام پایینانداخت��ن خود از قوز (اغونچک )به زمین ،به خش��کی افتاده
اس��ت؛ یعنی به عقیدۀ آنها حادثۀ به خش��کیافتادن بیب��ی کمپیرک باعث
پدیدآمدن خشکس��الی شده است؛ و اگر به آب میافتاد ،این حادثه سبب
فراوانی باران میشد .چنانچه در روایت میخوانیم:
«بیبی کمپیرک به دیدار بابا نوروز بسیار اشتیاق داشته است و به مجرد
دیدن او خود را از باالی قوز پایین میانداخته اس��ت تا از عقبش برود .اما
باب��ا نوروز به بیبی كمپیرک توجه ظاهر نمیکرد .به راه خود ادامه میداده
است و این عمل هر سال تکرار مییافت .میگویندبیبی کمپیرک هنگام از
قوز پایینانداختن خود اگر به خشکی بیفتد خشکسالی فرا رسیده ،قیمتی
[گرانی] میش��ود و اگر در آب افتد ،برعکس ،تمام سال کام ً
ال سرسبزی و
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طراوت و شادابی و بارندگی پدید میآید».
همچنین مردممیپنداش��تند ک��ه دعوتکردن بارانهن��گام پدیدآمدن
خشکسالی توسط به کاربردن هرگونه تعبیر نیز ممکن است .با این مقصد
آنه��ا چنین کارها را انجام میدهند :بَقه را ب��ه دو نوع پارچه که رنگهای
س��یاه و سبز داشته باش��د ،پیچانده در آب رها میکردند؛ سنگی را از مزار
کدام شخص شهیدبرگرفته ،به آب میانداختند و به سر پیرزنی دیگ مسی
معکوس�� ًا (به طور چپه) میپوشانیدند .پیرزن باران را انتظار میشد؛ سپس
قهر کرده به طرف خانهاش رهس��پار میشد .به او میگفتند« :برگرد ،انشاء
اهلل باران میبارد؛ از چش��مهها آب میآید؛ دیگت را پر میکنی« ».پیرزن از
راهش برمیگشت و باز باران را انتظار میکشید».
در بین دریزبانان افغانس��تان در مورد خشکس��الی عقیدهای دیگر نیز
موجود اس��ت .این عقیده آن اس��ت که مردم پدیدآمدن خشکسالی را از
کمش��دن خیر و خوبی از طرف همدیارانشان میدانستند؛ یعنی آنها معتقد
بودند که این حادثه با امر و خواس��ت خداوند خلق ش��ده است .خداوند
میدیده اس��ت که باش��ندگان این محل خیر ،خدا و س��خاوت را فراموش
کردهاند ،دلآزرده ش��ده ،بارندگی باران را نیز قطع میکرده اس��ت و انتظار
میکش��یده تا بندگانش در حق او خیر و خدا را پیش بگیرند و امر میداده
است که بارندگی باران زیاد شود.
واقع ًا ه��م طبق این عقیده مردم به خیر و خ��دای روی میآوردند ،در
جاهای مخصوص (مزارها ،قدمجایها ،قبرس��تانها ،مسجدها،صحراها و
خانه و حویلیها) مردم علیحده مال کش��ته و طعامها پخته ،مردم بینوا و
بیچارگان را میخورانیدند که برایشانباران فرستد.
دربارۀ تش��کیل چنین خیر و خداییها ،شمساهلل آریانفر میگوید« :در
همین عمر خود در س��منگان ،در کابل ،مزار ش��ریف و س��ایر منطقههای
افغانس��تان بسیار دیدهام که س��الی که بارندگی کم میش��ود ،مردم به این
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عقی��ده میآمدند که خداوند از این و آن (یعنی از مردم) قار (قهر) کرده و
میگفتن��د که خداوند از ای��ن خاطر قار کرده که بندگانش از خیر و خدای
دور ش��دهاند؛ خیرات و س��خاوتمندی را فراموش کردهاند .بعد مردم در
نزد خداوند توبه میکردند ،از او عذر میخواس��تند و برای ش��ادگردانیدن
خاط��ر حق تعالی مال حالل میکردند .برنج و آرد و روغن و نان و نقل و
دیگر انواع خوراکه میخریدند و در مزارها ،قبرستانها ،مسجدها ،در خانه
و حویلیه��ا و س��ایر جایهای محلی خود آدم��ان را جمع کرده ،خیرات
میکردند؛ گرس��نه را سیر میکردند؛ گوش��ت و نان و از هر چی که پخته
ک��رده بودند ،به خانۀ مریضها و اش��خاص برجامانده روان میکردند و از
درگاه خداوند طلب میکردند که برایشان باران عطا کند .خشکی و قحطی
را از وطنش��ان بردارد .مردم با همین امید دس��ت به دعا میبرداش��تند و
اجرای همین نیت و درخواستشان را از پروردگار خواهان میشدند.
خداون��د که رحمدل و مهربان اس��ت ،باز آه بندگانش را مثلی که قبول
میکرد و پس از یک دو روز میبینی که باران فراوان باریده است و دریا و
جویها را پر آب كرده اس��ت .مردم میدیدند که باران میبارد ،هزارها بار
ش��کر خدای را به جای میآوردند؛ به افتخار باریدن باران رقص و بازیها
میکردند و اطفال با شور و هلهله و شادمانی این سرود را میخواندند:
شرشر باران است

بیبی به داالن است
کفش بیبی تر شده
از دل دختر شده

دختر در کنج خانه

بیت قشنگ میخوانه

س��ازماندادن اینگون��ه خیر و خداییها و خواندن س��رود و ترانههای
فولکلوریک به مناس��بت پدیدآمدن بارانهای سودبخش در شهر و نواحی
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دیگر افغانستان نیز رایج بوده است .مث ً
ال در ناحیۀ فرخار والیت بدخشان،
جوانان ،نورسان و اطفال قد و نیمقد هنگام باریدن بارانهای نیسانی بهاری

سرود زیر را ترنم میکردهاند که بدون شک آن را نامیدن نسخۀ دیگر سرود

باال ممکن است:

شور شور باران است

بیبی در کاهدان است

کوچه بیبی بسته است

خودش دلشکسته است
این همه از دختر است

از دختر قیصر است

دختر در کنج خانه

بیت گنجشک میخوانه

در براب��ر همۀ این ،مردم تدبیرهای دیگری به خیر و احس��ان روآوردن

و جلبکردن مردم را جس��تجو میکردن��د .یکی از اینگونه تدبیرها ضمن
مراس��م خاص خواندن س��رودهای بارانی ،از خانهها جمعکردن بارانیها/

تحفههاس��ت .مردم عقیده داشتند که با اس��تفاده از این تدبیر نیز میتوانند

خشکس��الی را برطرف کنن��د .روی همین عقی��ده در والیت غور هرگاه

خشکس��الی پدید میآمد ،در یکی از روزهای به��ار یک گروه از جوانان
(در این یا آن ده ،ناحیه و شهر) جمع میشدند ،از بینشان یک نفر را لباس

مخصوص میپوش��اندند ،به رویش آرد مالی��ده او را به صورت آدمی پیر

درآورده و به وی «پیرک »نام داده ،خانه به خانه میبردند و این سرود باران
را در نزد دروازۀ حویلیها به طرز دستهجمعی میخواندند:
پیرک ،پیرک سیستانیم()7

برف زمستانیم
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گندم بدهی ،میستانیم()9

صاحبخان��ه در ق��دم اول بر پیرک کمی آب میپاش��د ک��ه این رمز

پدیدآمدن باران و ش��ادابی پنداشته میش��د .بعد به او به قدر امکان گندم،

آرد ،می��وه و یا کدام چیز خوردنی دیگر م��یداد .پس از اکثریت خانههای

مورد بارانیها ،چیزهای دریافتکردۀشان را بین خود به طور مساوی تقسیم
میکردند .بعض ًا از آرد و گندم جمعشده طعام پخته و با هم میخوردند.
در سرود باال ،بیش از همه دو نكته به مشاهده میرسد :یکی درخواست

ب��اران و دیگری به خیر و احس��ان دعوتکردن مردم اس��ت که همین دو

نكته ،مندرجۀ غایوی سرود را تشکیل میدهند .خواندن سرود بارانی دیگر
ک��ه «اهلل بِته تو باران »ن��ام دارد ،نیز به همین مقصد صورت میگرفت .این

س��رود نیز ضمن مراس��می اجرا میش��د که آن به مراس��م یادشده نزدیک
است .تفاوت فقط در آن است که در مراسم ثانی بچهها به نزد دروازۀ خانۀ
مردم بدون «پیرک »و یا «پیرک »بر این کدام یک آبریزی رمزی میرفتند

و طلب و درخواستش��ان نیز در نزد خداوند از نام خودش��ان ابراز داشته
میشد ،طوری که از خود متن سرود پیداست:
ابر سیاه زنگی

پای زده به تنگی

گلهای سرخ رنگی
اهلل بِته تو باران

با رشکی جرجری

تی خورجین چی داری؟
دو خوشۀ مرواری

اهلل بِته تو باران
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ببار ،ببار که او( )10شه

()11

خورجین خواجه پراو( )12شه
جو و گندم درو شه

اهلل ،بِته تو باران
ابر سیاه گنده

پای زده به تنده

()13

گندم به خاک مانده

اهلل بِته تو باران

بچهها این س��رود را نیز از اول تا آخر به طور دستهجمعی میخواندند
و طلب و درخواستش��ان را درب��ارۀ بارندگی به طور دس��تهجمعی افاده
میکردند.
از متن س��رود بر میآید که در آن ضمن ابراز درخواست بچهها دربارۀ
پدیدآمدن باران ،نهفقط آرزوها و امید آنها راجع به باریدن باران همچون
یک حادثۀ نشاطبخش طبیعی فصل بهار ،بلکه به صفت یکی از عاملهای
خیلی مهم در مورد نش��و و نما و حاصل فراوانی زراعت شناختهش��دن آن
نیز انعکاس و تأکید ش��ده اس��ت .در این س��رود تصورات و اندیشههای
بچ��گان دربارۀ حادثه و پدیدههای دیگر طبیعت از قبیل ابر ،کوه و گل نیز
افاده یافتهاند.
این سرود اساس نقطهنظر مورد اعتقاد و پرستش مردم قدیم قرارگرفتن
باران را باری دیگر به اثبات میرساند؛ ولی نهفقط با مضمون و مندرجهاش،
بلکه با طرز و مورد اجرای خود سرودی را که در تاجیکستان و محلههای
تاجیکنش��ین ازبکستان در مراس��م« سوسنخاتون» و «اش��قالن» خوانده
میش��د ،به خاطر میرسد .سرود مذکور خصوص ًا به سرودی که در مراسم
«اش��قالن» در ناحیۀ فیضآباد جمهوری تاجیکس��تان مورد س��رایش قرار
میگرفت ،خیلی نزدیک است .متن آن سرود را ذکر میکنیم:
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در زیر خاک میناله
باران ،آب جاله

یا رب ،بِته تو باران

گلهای سرخ رنگی

در زیر خاک غمگین
باران ،آب شیرین

یا رب بِته تو باران

باید گف��ت که بارانهای متوات��ر ،پیدرپی و دنبال��هدار نیز برای مردم
افغانستان تش��ویشهای زیادی را بار میآورد؛ خصوص ًا اطفال از اینگونه
بارانها به ستوه میآمدهاند و دلتنگ میشدند .برای اینکه از این قضیه خود
را نجات بدهند و روزهای آفتابی را نصیب ش��وند ،مردم در این مورد نیز
به این عقیده بودند که بارانها قطعگردانیدن و بازداشتن ممکن نیست .مث ً
ال
آنها برای اینکه هوا صاف و بیباران شود ،چنین کارها را انجام میداند:
ی��ک یا هفت بار اذان میگفتند .به س��ر پیرزنی دیگ مس��ی را به طور
معکوس میگذاش��تند .پیرزن قهر کرده میرفت ،کس��ی به او میگفت« :از
دست کی میروی لیلی؟» پیرزن به او میگفت« :از دست باران حق تعالی».
بچهای را که در تابستان تولد شده باشد ،میفرمودند که آفتاب را گرم کند.
او طبق این امر نوری به اتاق داخلش��دۀ آفتاب را با قوغ (آتش لخچه) یا
فتیله /پلته شعلۀ شولوار گرم میکرد و میگفت« :روزک! روزک! من تو را
گرم میکنم ،تو سروکلۀ مرا گرم کن )17(».و غیره.
مردم برای قطعش��دن بارانهای متداوم از مراسم و سرودها نیز استفاده
میبردند .مث ً
ال یکی از رس��ومی که در پنجش��یر با اشتراک بچهها به منظور
توقف باران پیدرپی دایر میش��د ،با نام «دس��تک بارانکوچ» یاد میش��د.
سازماندادن مراسم مذکور طوری بود که چند تن از پسران و دختران جوان
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یکجا گرد میآمدند و یک نفر را از بینش��ان س��ردار انتخاب میکردند و
آنگاه خانهبهخانه گشته ،سرود زیر را به طور دستهجمعی میخواندند:
بیبی بیبی زود کن

دست ده کندوت کن

چارمغز داری ،توکتوک کن
قاتیق داری ،روقروق کن

یا بلک است یا بلوت (بلوط)

یا پرتو یک شاخه توت

صاحبخانه از شنیدن این سرود هدف را میفهمد و چابکانه به بچهها
گندم ،آرد و هر گونه چیز دیگر را که الزم میدانس��ت ،میآورد .به همین
ترتیب بچهها تمام خانههای قریۀش��ان را میگش��تند و هر چیزی از جنس
خوردنی را جمع میکردند و متوجه توقف باران میشدند.
آن گونه که به مش��اهده میرسد ،در س��رود راجع به باران و بازداشتن
آن ،چیزی گفته نمیش��ود .تنها از زبان بچهها /اش��تراککنندگان مراس��م
«دس��تک بارانکوچ »به بیبی صاحبخانه مراجعه شده است ،که او چیزی
از قبیل «چارمغز»« ،قاتیق»« ،بلوط» و «یک شاخه توت» داشته باشد ،به آنها
بدهد .س��والی به می��ان میآید؛ مادامی که مقصد خواندن س��رود و برپایی
مراس��م مربوط آن بازداشتن باران باشد ،چرا در س��رود دربارۀ باران حتی
اشارهای هم نمیشده است؟ پاسخ به این سوال چنین است که از افت کار
اش��تراککنندگان مراسم «دستک بارانکوچ» خواستهاند بارانهای پیدرپی،
پی��ش از همه با راه دریافت بارانها از خانههای مردم و جلب مردم به امر
خیر و خدایی قطع گرداند ،نه به واس��طۀ خواهش و التجا از باران و یا از
قوههای دیگر خیالی و رمزی .به فکر ما ،مقصد سرود هم عبارت از تلقین
غایت دعوت مردم به کار خیر و احس��ان میباش��د ،که این نمایه توس��ط
خواندن س��رود مذکور تأکید شده اس��ت .عالوه بر این ،با وجود آنکه در
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س��رود دربارۀ باران سخن نمیرود ،ولی مردم از شنیدن سرود و از برپایی
مراسم «دستک بارانکوچ» میفهمیدند که نیت بچهها از این کار [چیست].
خواهش بچگان را با خوشی استقبال میکردند و هرچهبه اندازۀ امکان ،از
آنها دریغ نمیداشتند.
در آمد گپ میخواهیم متذکر ش��ویم که چه در مس��ألۀ دعوت باران و
چه در بابت بازداشتن آن ،خواندن سرودهای بارانی اساس ًا از طرف بچهها/
پس��ران و دختران ج��وان و اطفال قدونیمقد صورت میگرفت .مراس��م
خاص مربوط این س��رودها را نیز اساس ًا بچهها سازمان میدادند که چنین
حادثه البته بیسبب نخواهد بود.
ب .ش��یر محمداف در رس��الۀ تدقیقات��ی خود «نظم خلق��ی بچگانۀ
تاجیک» در مثال س��رودهایی كه از تاجیکستان و محلههای تاجیکنشین
ازبکستان گرد آمده ،سبب محض از طرف بچهها خواندهشدن سرودهای
عاید به باران را ایضاح داده و با اش��تراک آنها دایرشدن مراسم مربوط به
بارانَ ،ش��مال [باد شمال] سخت و گردباد را قید کرده نوشته است :آدمان
میخواس��تند در اکثریت مراس��م به مقصد دعوت باران ،شمال و یا خود
بازداشتن باران ،شمال سخت ،گردباد را گذرانیده میشد« ،طفالن بیگناه»
اشتراک کنند .گویا قوه و هرگونه چیزهای طبیعت ،به بچگان بیشتر گوش
میدادهاند ...چنانچه سالهای خشکی در والیت بخارا کالنساالن بچگان
را خواهش میکردند که «غزل باران »را خوانده ،یا خود مکتبدار ،طفالن
مکتب را به میدان ،جایگاه گشادی بیرون شهر برده سرود میخواندند ،تا
اینکه آه بچگان به گوش آس��مان رسد و باران فرستد .یا خود کالنساالن
اجازه میدادند که بچگان به مراس��م سوسنخاتون (اشقالن )و یا مراسم
دیگری به این مانند اش��تراک کنند .در موضع فیضآباد در خشکس��الی
فقط بچهها سرود زیرین را خوانده ،در به در میگشتند و باران را دعوت
میكردند:
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گلهای سرخ الله

در زیر خاک میناله
باران ،آب جاله

یا رب ،بِته تو باران

گلهای سرخ رنگین

در زیر خاک غمگین
باران ،آب شیرین

یا رب بِته تو باران

این سخنان اگرچه با سرودها و مراسمی که عاید به باران در تاجیکستان
و محلههای تاجیکنشین ازبکستان جای داشتند ،متعلق باشند هم ،ولی آنها
را به همین نوع س��رودها و مراس��می که در افغانستان به مشاهده میرسد،
نس��بتدادن ممکن اس��ت .به احتمال زیاد میتوان گفت که در افغانس��تان
هم ش��اید محض به اعتبار همین عقیده باش��د که در مراسم مربوط دعوت
به بازداش��تن باران و خواندن س��رودهای بارانی ،اساس�� ًا بچهها اش��تراک
میکردن��د .در صورتی که همین طور اس��ت ،از این س��خنان خودبهخود
معلوم میشود که چرا کالنساالن در برپایی اینگونه مراسم و خواندن این
نوع س��رودها شرکت نمیورزیدهاند .اما طوری که از اقتباس باال برمیآید،
کالنترها تش��کیل این قبیل مراس��م مهم میگرفتهاند و در برپایی آن یاری
میرسانیدند.
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��تهای قدیمی /انیمیستی مردم به دنیا آمده ،برای تشویق و تلقین و
پش��تیبانیکردن از چنین عقیدهها و پنداشتها خدمت میکردند .بارانیها
از یک گروه مخصوص س��رودهای بچگانه عاید ب��ه مهمترین حادثههای
مربوط به طبیعت ایجادشدۀ دریزبانان افغانستان نمایندگی میکند و زمینۀ
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جایداش��تن بعضی مسألههای عمومی و مشترک را در بین مردم افغانستان
و تاجیکس��تان در این مورد به ثبوت میرس��اند .این س��رودها نهفقط در
ارتباط با دعوت و بازداش��تن باران س��ازمان داده میشدند ،نقشی داشتند،
بلکه در مورد آمادهساختن زمینههایی جهت تأمین خوشیها ،سرگرمیها و
فراغت و اس��تراحت بچهها در لحظهها و فرصتهای گوناگون ایام بهاران
مساعدت میکردند.

هواشناسی مردمی

در روزگار پیش��ین ،در دورههای��ی که از دس��تگاههای هواشناس��ی هنوز
درک��ی نبود ،پیشبینی وضع هوا در جامعه چگونه و با چه طرزی صورت
میگرفت؟ آیا در این راه کدام اصولیا کدام وسایل وجود داشت که آن در
حلوفصل این مس��أله نیاز و احتیاجات مردم را رفع گرداند؟ پاسخ به این
س��ؤال چنین است که تا اختراع دس��تگاههای هواسنجی در مورد پیشبینی
تغیی��رات ه��وا در این یا آن فصل س��ال ،معموالً از اص��ول و طرز خاص
هواشناسی عامیانه کار گرفته میشد .به عبارت دیگر ،مردم در گذشتههای
دور ،نزدیکشدن وقوع حادثههای اقلیمی (باریدن باران و برف ،وزیدن باد
شدید ،پدیدآمدن توفان و فرارسیدن هوای گرم و سرد) را از روی دانش و
مش��اهدههای طوالنی خود نسبت ًا آواز و حرکت حیوانات گوناگون اهلی و
وحشی (اسب ،گاو ،گوسفند ،بز ،گرگ ،سگ ،روباه ،گربه ،مرغ ،بلبل ،زاغ،
اکه ،گنجشک و سایر جانوران از قبیل سنگپشت ،بقه ،زنبور عسل ،مگس،
مورچه و امثال آنها) پیشبینی میکردند .یک سلس��له پیشگوییهای دیگر
وضع هوا نیز موجودند که آنها به اثر مشاهده و دقت و توجه مردم به اعمال
و حرکات و تغییر و تبدیل موقع جرمهای آس��مانی ،آفتاب ،ماه ،ستارگان،
ابر و غیره به عمل آمده است .در این بابت همچنین وضعیت و حالتهای
گوناگون عالم نباتات و اجناس و اشیاهای دیگر مساعدت کردهاند که پایۀ
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بنیادی آنها نیز برتجربهها و مش��اهدههای زیاد مردم س��اخته ش��ده است.
مس��لم است که اساس علمی اینگونه پیشگوییها ،چندان استوار نیستند؛
ول��ی به هر حال طی س��دههای متمادی مردم در جری��ان زندگی خود به
درستبودن آنها اعتقاد کامل حاصل کردهاند و در کار و فعالیتشان از آنها
استفادۀ فراوانی به عمل آوردهاند .به مثالها مراجعه میکنیم:
باران میبارد :اگر اس��ب گردنش را دراز کند و نفسهای عمیق بکشد،
گاو گوش��ش را بخ��ارد ،گاومیش گله را به س��وی چ��راگاه هدایت کند،
حیوانهای گله به ش��تاب و حرص زیاد علف بخورند ،گوس��فندهاهنگام
روی زمین برای اس��تراحت خوابیدنشان س��ر یا گوش خود را زیاد تکان
بدهند ،مرغ خانگی به تن خود منقار بزند و بسیار «قدقد »کند و یا یکپهلو
ب��ه طرف آفتاب روی زمین بخوابد و پاهایش را دراز کند ،دو مرغ خانگی
به پهلو و سر در گوش همدیگر بایستند ،گربه عطسه بزند و پایهای میز را
بخراشد و یا بدن خود را بلیسد و با دستانش به پشت گوشش پنجه بکشد
یا در دیگدان خانه بخوابد و یا رو به طرف قبله بنشیند ،گنجشکها بسیار
چیرکچیرک کنند 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 ،کمردرد انس��ان ش��دت کند ،میز و چوکی صدا دهد و در خانه ،کاسۀ
آب چپه شود.
ب��اد و باران خواهد آمد :اگر دور خورش��ید هال��ه ببندد یا خرمن بزند،
ش��عاع هاله کم و نزدیک به خورش��ید باش��د ،خروس بعد پاس��ی از شب
گذش��تن ،یعنی در س��اعت غیرعادی صدا بدهد یا مورچ��ۀ پردار مرتب ًا در
اطراف چراغ دور بزند و از آن دور نرود.
برف خواهد بارید :اگر ابرهای سیاهس��یاه در س��مت شمال جمع شود،
برگهای خشک درختان به صدا درآیند ،شباهنگام گاو صدا کند ،خرگوش

دازون و سورع ۀرابرد

207

رو به دش��ت گذارد ،هیزم آتش��دان ترقاس کند و هالۀ دور ماه سرخرنگ
باشد...
هوا توفانی خواهد ش��د :اگر برگ درختان به ل��رزه درآید ،پرندگان از
خواندن باز مانند ،روباه ش��باهنگام زوزه بکشد ،خرگوش به سوی جنگل
بش��تابد ،س��تارۀ پروین و ماه بههم نزدیک شوند ،س��گ غل بزند ،طوطی
نامنظم و زیاد صدا کند یا پرهای خود را بلیس��د و ش��ب تا س��حر بانگ
بردارد ،گوسفندان مرتب ًا جستوخیز کنند و...
هوا مالیم و آفتابی میش��ود :اگر گوس��فندها اشتهای خود را از دست
بدهند ،عنکبوت تارهای تازه بتند ،مورچگان تپههای تازه بسازند ،خروس
هنگام باریدن باران بانگ بردارد ،بلبل تمام ش��ب چهچه بزند ،شغال زوزه
بکشد و سگ در پاسخ آن «عوعو» کند و...
مثاله��ای ف��وق نمونههایی از عقیدهها و پنداش��تهای فراوان عامیانه
در رابط��ه با پیشبینی وضع هواس��ت ک��ه عصرهای عصر از س��ینهای به
س��ینۀ دیگر و از نس��لی به نس��ل دیگر انتقال یافته ،به حیثنوعی ثروت
پرارزش معنوی و پارهای از میراث فرهنگی نیاکانمان از زمانهای قدیم تا
روزهای ما محفوظ ماندهاند .این عقیدهها و پنداشتها که از عقل و دانش
و تجربۀ مردم مایه گرفتهاند ،س��زاوار گردآوری و تدقیق دانشمندان ساحۀ
مردمشناسی خواهد بود.

باب ششم
بازی ها
برفی

()1

در یک ضربالمثل دری گفته میشود« :کابل بیزر باشد و بیبرف نه» .در
این ضربالمثل مردمی،اهمیت بهخصوص داش��تن برف در زندگی مردم
افاده یافته اس��ت .برف خصوص ًا برای دهقانان و زراعتپیشگان نفع زیادی
دارد .مردم زراعتپیش��ه باریدن ب��رف را عالمت دریافت حاصل فراوان و
خرمی و سرس��بزی مکان میدانند« .برف لحاف زمین اس��ت ».میخوانیم
در ضربالمث��ل دیگر ک��ه در آن نیز فکر مردم درب��ارۀ اهمیت برف برای
زمین و زراعت تأکید شده است .شاید به خاطر همین عقیده و پنداشتها
باش��د که مردم افغانستان اولین برف فصل زمستان را هر سال با خشنودی
اس��تقبال میکنند .بهخصوص اگر فصل تیرماه و هفتههای اول ایام زمستان
خش��ک آید ،مردم باریدن برف نخس��تین را با خوشی و قناعتمندی تمام
پیشواز میگیرند .به مناسبت باریدن برف اول ،آنها هر گونه میلهها تشکیل
میکنند؛ در خانههایشان طعامهای گوناگون از قبیل قیماق چای ،کبابهای
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داشی ،کیچیری ،کاچی ،قورتاب و دیگر انواع خوردنیها مانند همینها را
آماده میسازند .همس��ایهها ،خویشاوندان و اقارب یکی به [خانۀ] دیگری
رفته ،همدیگر را به مناسبت پدیدآمدن برف اول تبریک و تهنیت میگویند؛
بهترین آرزوها و صمیمیترین تمنیات را نسبت به همدیگر ابراز میدارند؛
برای خوش��ی و س��عادت اهل خانواده و فراوانی رزق آنها ،همچنین برای
آرامی و خرمی کشورش��ان دس��ت به دعا باال میکنند .در هر گذر و محله
جوانان ،نورس��ان و کودکان قد ونیمقد هر نوع بازیها تش��کیل میکنند؛
ضمن ًا [به دلیل] شادمانی و شوق در کوچهها و صحن حویلیها آدم برفی،
شیر برفی ،خانههای برفی و دیوار و قلعههای برفی میسازند .به زعم همۀ
اینها ،مردم افغانس��تان به مناسبت باریدن برف اول از رسم و آیین عنعنوی
ملیش��ان نیز اس��تفاده میکنند که یکی از آنها ب��ازی «برفی» یا «برفزدن»
اس��ت .برفی از بازیهای پس��ندیدۀ مردم در فصل زمس��تان است که طرز
تش��کیل و برپایی آن در اکثر محلههای افغانس��تان به چنین شکل به وقوع
میپیوندد :با باریدن نخس��تین برف زمس��تان ،مردم خوشذوق و زندهدل
به فکر س��ازماندادن «برفی» میافتند و ضم��ن همین مقصد به نام یکی از
دوس��تان نزدیک خود مکت��وب «برفی» تهیه میکنن��د .محتوای مکتوب را
مضمون س��رودی که با نام «برفی» (برفزدن) معلوم است و یک نسخۀ آن
در زیر میآید ،تشکیل میدهد .آن سرود این است:
ذره ذره برف میبارد سفید

یک ضیافت از شما داریم امید

شد زمستان و زمین شد زیر برف

برف ما بارد بر دلبر به حرف

در این مکتوب همچنین نامهای نویسنده و گیرندۀ آن ذکر میشود .بعد
مکتوب مذکور توس��ط یک جوان چست و چاالک و زیرک به خانۀ طرف
مقابل فرستاده میشود و طبق معمول مکتوب باید به دست کسی رسد که
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آن به عنوان او نوش��ته شده اس��ت .جوان تحویلدهندۀ مکتوب میکوش د
ت��ا مکتوب را طوری بس��پارد که ط��رف مقابل از مطالب آن خبر نداش��ته
باشد .اگر حامل با «برف» آوردهاش از طرف شخص مقابل دستگیر نشود،
نویس��ندۀ مکتوب در بازی «برفی» غالب میبرآید و مستحق ضیافت است.
برعکس ،تشکیلکردن ضیافت به دوش فرستندۀ مکتوب «برفی» میافتد.
در افغانستان شکل دیگر تشکیل بازی برفی نیز رایج است .مث ً
ال یکی از
عایلهها چند دانه س��یب یا ناک [گالبی] را به روی پتنوس [سینی] گذاشته
و درون یک دانۀ آنها را کاوک کرده ،با برف پر میکند و در روی کاغذ این
متن سرود «برفی» را مینویسد:
برف میبارد 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 مکتوب «برفی» کاغذ را به درون پاکت میاندازد و پاکت
را در بی��ن میوهها و پتنوس میگذارد و س��پس پتنوس را توس��ط بچهای
چستوچاالک و زیرک به خانۀ یکی از دوستان مورد نظر خود میفرستد.
به حامل پاکت تأکید میش��ود که وی هنگام س��پردن پتنوس توجه طرف
مقاب��ل را به خود جلب نکند و زعم آن دو پایی که دارد ،باز دو پای دیگر
قرض گرفته فرار کند .اگر خوانندهای که «برفی» به عنوان او فرستاده شده
اس��ت ،پتنوس میوه را با پاکت قبول کند و پسربچۀ جوان بدون کدام مانع
به خانۀ خود برگردد ،فرس��تندۀ «برفی» برنده /غالب بازی «برفی» دانس��ته
میشود و مستحق ضیافت میشود .در غیر حال ،طرف مقابل یعنی گیرندۀ
مکت��وب ،حامل برفی را در قدم اول به برف میغلطاند و بعد رویش را با
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ذغال س��یاه یا با آرد س��فید کرده ،او را با همان وضع و با همان احوال تا
خانهاش گسیل میکند .در آن صورت ،فرستندۀ «برفی» مکلف میشود که
طرف مقابل را به ضیافت دعوت کند.
در سالهای پیش طرز دیگر فرستادن «برفی» معلوم بود که آن این طور
صورت میگرفت :در روی کاغذ متن س��رود برفی را مینوش��تند و کاغذ
را به یک پاکت انداخته ،به دس��ت جوان چ��االک میدادند .جوان خود را
پستچی وانمود کرده ،یعنی لباس و کاله کارمندان پست را پوشیده و تبراقه
را در س��ر شانه گرفته ،نزد دروازۀ خانۀ شخص مطلوب میآمد و پاکت را
به او میسپارید .صاحبخانه پاکت را دیده گمان میکرد که شاید مکتوبی
از یگان ش��خصی نزدیک در مس��افرت بودهاش باش��د .با همین اندیشه او
پاکت را میگرفت .پس از گرفتن پاکت میفهمید که این «برفی» اس��ت؛ از
عقب «برفی» میدوید ،ولی میدید که «پستچی» چه وقت فرار کرده است.
در آن صورت مجبور میش��د که در نزد فرس��تندۀ پاکت شرطهای «برفی»
را اجرا کند.
روز و وقت ضیافت را نویس��ندۀ مکت��وب «برفی» با رضایت و موافقۀ
طرف مقابل تعیین میکند و تشکیل و برپایی آن عادت ًا بعد از یک ،دو ،سه
روز از س��اعتهای  11-10قبلازظهر صورت میگیرد .در ضیافت نهفقط
مردان ،بلک��ه تمام اعضای خانوادۀ دو طرف ،زنان و فرزندان خُ رد و کالن
شرکت میورزند .بعدا ً صاحبخانه دوستان و خویشاوندان نزدیک خود را
به ضیافت برفی دعوت میکند.
در افغانستان بازی برفی عموم ًا از بازیهای عایلوی محسوب میشود.
زنه��ا در آن محف��ل ب��ا دف و دایرهزنی ،جوان��ان /پس��ران و دختران با
برفبازی و هر گونه س��رگرمیهای دیگر ،مردها با گفتوشنود و شطرنج
و قطعهبازیها و امثال اینها مش��غول میشوند ،و تا عصر روز را با خوشی
و خرمی سپری میکنند.
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بازی «برف��ی» ذات ًا عالوه بر جنبۀ وقتگذرانی و استراحتیداش��تن ،از
نگاه اجتماعی اهمیت خاصی داش��ته است .این بازی خصوص ًا روابط بین
همدیگر را اس��تحکام میبخش��د و دو عایله را هرچه بیشتر به هم نزدیک
میس��ازد؛ رفتوآمده��ا و آمیزشها را به جوان��ان میآموزد و حتی باعث
شناسایی دختران و پسران خُ رد و کالن عایله میشود.
باید گفت که بنیان «برفی» در س��رود مربوط آن اس��توار است .محض
همین سرود با محتوای خود باعث شده است که بازی مذکور در هر جایی
که الزم است ،تشکیل و تدویر شود.
در مورد آمادگی به قبول مهمانان و در کدام سطح و سویه و با اشتراک
کیها س��ازماندادن :ضیافت بازی «برفی» پیش از همه ،شرط و شرایطی را
که در سرود ذکر شده است نیز میزبان به اعتبار میگیرد .عموم ًا چند ساعت
شرایطی که برای فراغت مهمانان به ضیافت «برفی» دعوت شده ،مهیا کرده
میشود ،از سرود «برفی» بسیار وابسته است.
طبق معلومات استاد دانشگاه کابل عبدالقیوم قویم ،در بعضی ناحیههای
والیت تخار آنهایی که به ضیافت بازی «برفی» دعوت میشوند (به شمول
برندۀ بازی و اعضای عایلۀ او) ،در روز تعیینشده به خانۀ میزبان با خواندن
سرود «برفی» و رقص و پایکوبیها که تحت نوای دف و سرنای صورت
میگیرد ،وارد میشوند و سرودی که در این هنگام مورد اجرا قرار میگیرد،
این است:
برف میبارد پیایی از هوا
برف ما باد باالی شما

صندلی را گرم سازد از الو

روی دسترخوان آردش پلو

گوشت مرغ و ...بریانی سره

هم کباب داشی از گوشت بره
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کولچۀ شیرین و نان روغنی

انجیر و سبزه و دلفروز و انار

پسته و بادام هم آید به کار

همچنین باشند با ما همنشین

چند تن از یاران و دوستان قرین

از این معلومات برمیآید که س��رود «برفی» نهفقط در تشکیل و تدویر
بازی ،بلکه در مورد غنیگردانیدن محتوا و افزودن ش��کوه و جالل و قابل
توجه مردم قرارگرفتن آن نیز نقش بهسزایی دارد .توسط این سرود دربارۀ
طعامه��ای گوناگون ملی ،ط��رز مهمانداری و عادت مهم��ان را گرامی و
عزیزدانستن تاجیکان تصورات معین حاصلکردن ممکن است .این سرود
با نس��خههای دیگر خود که در باال ذکر ش��دند ،بیانگ��ر آرزو و امید مردم
دربارۀ فراوانی رزق و روزیش��ان اس��ت .س��رود مذکور ثابت میکند که
بازی «برفیزدن» از س��نتهای شادیبخش و نشاطآفرین مردمی به شمار
میرود.
قابل تذکر اس��ت ک��ه بازی «برفی» ،با همین ن��ام بازیهایی که در بین
مردم تاجیکس��تان رایج است ،شباهت نظررسی دارد .این شباهت نهفقط از
بابت طرز تش��کیل بازی مذکور ،بلکه در مضمون مندرجۀ س��رودی که در
این بازی اس��تفاده میشود ،نیز به مش��اهده میرسد .اینگونه شباهتها و
همرنگیها زمینه را مس��اعد میسازد تا حدود گسترش این سنت تاجیکان
و موقع آن را در حیات مردم افغانستان و تاجیکستان هرچه عمیقتر درک و
احساس کنیم .همچنین این شباهت و مانندیها امکاناتی را فراهم میسازد
تا بتوانیم بگوییم که پیوندهای مردم ما و تاجیکان افغانس��تان در این بخش
فرهنگی آنها نیز ناگسستنی ،پایدار و استوار است.
به همین طریق ،بازی «برفیزدن» از رسم و رواجها و سنتهای باستانی
تاجیکان به ش��مار میرود .در ضمیر این بازی ،مناس��بتهای دوس��تانه و
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صمیمیتهای فردی و عایلوی مردم و احس��اس ش��وخی و نشاط آنها از
ش��ادکامی و خوشگواریهایی طبیعت و حیات انس��انی نهفته است .این
بازی که به مناس��بت باریدن اولین برف فصل زمس��تان به کوشش و ابتکار
یکی از عایلههای دوس��تان دایر میشود ،به حیث یکی از سنتهای خوب
تاجی��کان س��الهای دراز و اصل خود باقی میماند و از یک گوش��ۀ آیین
خوب نیاکانمان یاد میکند.

بزکشی

بزکش��ی یکی از بازیهای عنعنوی و ملی مردم افغانستان به شمار میرود.
تاریخ و پیدایش بزکش��ی هنوز چندان مش��خص نیس��ت .از روی بعضی
نوش��تهها تخمینکردن ممکن است که سابقۀ بزکشی به زمانهای قدیم به
روزگارانی که مردم آریایی در ش��کل گروهه��ا و قبیلههای علیحده عمر
به س��ر میبردن��د ،تعلق میگیرد .به عبارت دیگر ،بزکش��ی محصول تفکر
و نتیج��ۀ ابتکار و تالشه��ای متداوم جامعۀ قبیلهنش��ین آریایی بوده ،طی
س��دههای دور و دراز از نسلی به نسلی انتقال یافته ،موجودیت خود را به
()2
حیث یک نوع میراث نیاکانمان تا امروز نگاه داشته میآید.
معلوم اس��ت ک��ه آریاییهای قدیم به اس��ب و پرورش آن نس��بت به
س��ایر حیوانات عشق و عالقۀ مخصوص داش��تهاند و در علم سوارکاری
آگاهی کامل کس��ب کرده بودند .بنابراین ،آنه��ا هنگامی که با هجوم اقوام
و یا قبایل اجنبی مواجه میش��دند تا خود ایش��ان به قلمرو دور و نزدیک
حمله میآوردند ،با دش��من اکثرا ً با سواری اسب میجنگیدند .آنها در علم
سوارکاری و جنگهای تنبهتن به درجهای ورزیده و ماهر بودند که با یک
حمل��ه حریف را از پا در میآوردند و او را از میدان ،اس��یر گرفته با خود
میبردند .ولی آنها بعد پیروزی بر دش��من و هنگام استراحت موقتی برای
اینکه در محاربههای آیندۀ خود آمادگی پختهتری داشته باشند و یا در کار
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اسبسواری لیاقت بیشتری پیدا کنند ،نعش بز را به میدان انداخته باالی آن
یورش و حمله میبردند و آن را مورد کشاکش قرار میدادند.
به یقین میتوان گفت که با گذشت ایام و به اثر تقاضای زمان ،قبیلههای
آریایی رفتهرفته مجبور شدند که با هم متفق شوند؛ شهر و دهات و قصبات
بزرگتری تشکیل دهند؛ جنگ و ستیز و تاختوتاز و خونریزیها را ترک
گفته ،به صلح ،آش��تی و امنیت رو آورند .همین بود که جنگ و جدالهای
قبیلوی از بین برداشته شد و جای آن را آشتی ،صمیمیت ،دوستی و برادری
فراگرفت؛ و بزکش��ی که در اساس تمرین و مش��قهای تکراربهتکرار به
غ��رض آمادگی برای جنگهای قبیلوی عادت ش��ده ب��ود و در ابتدا جنبۀ
تاکتیکی و مفکورۀ نظامی داش��ت ،به کلی تغییر یافته ،به شکل یک ورزش
اس��تراحتی و سرگرمی اجتماعی درآمد؛ و تا به امروز در همین شکل باقی
مانده ،به حیث یکی از علمهای س��وارکاری در ابتدا نه بازی بوده اس��ت و
نه وس��یلۀ اس��تراحت ،بلکه او جنبۀ مفکوره نظامی ـ جنگی داشته است و
بیش��تر برای اجرای همین مقصد برگزار میش��ده اس��ت .گمان میرود که
وجه تس��میۀ بزکش��ی با حادثۀ نعش بز را مورد کشاش قراردادن پهلوانان،
ارتباط ناگسستنیای دارد.
بزکش��ی در افغانس��تان از نموده��ای خیلی مرکب و س��نگین ورزش
محس��وب میش��ود .بازی مذکور س��الهای پیش در این کشور به واسطۀ
توچاالک،
چاپاندازه��ای [اسبس��واران] نیرومند و تیزچنگال و چس�� 
اینچنین توس��ط اس��بهای قویجث��ه و بادپا صورت میگرفت .ش��رط
اساس��ی بزکش��ی در افغانس��تان نیز چون دیگر جمهوریهای آسیای میانه
ـ قزاقس��تان ،ازبکستان ،قرقیزستان و تاجیکس��تان ـ از بین توده و ازدحام
اس��بها ،باالبرداشتن نعش بز یا گوساله از زمین به سر زین اسب و هرچه
دورتربردن و پرتابكردن آن به اندازۀ همان قدر ،صاحب جایزههای بیشتر
و پربهاتر میشد .جایزههایی که به چاپاندازان غالب داده میشدند ،از اشیا
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و اموال گوناگون عبارت بودند :جامه ،کرتی ،پالس ،رادیو بیس��یم ،تشت،
تغاره ،س��طل ،کاسه ،چاینک ،پیاله و غیره .دادن جایزهها به وضع اقتصادی
شخصی که بزکشی را تشکیل میکرد ،وابسته بود .اگر تشکیلکنندۀ بزکشی
شخصی دارا بود ،به چاپاندازهای غالب چیزهای پرارزش انعام میداد.
بازی بزکش��ی عادت ًا به یگان مناس��بت ،بیش��تر به افتخار جشن نوروز،
مهرگان،عروس��ی یا ختنهس��وری و غیره برگزار میشد .اشتراک مردم در
بزکشی اختیاری بود و در آن همۀ خواهشمندان میتوانستند اشتراک کنند.
در بزکش��ی ،اسبهای زیاد شرکت میورزیدند؛ بعض ًا از  500تا  2000سر
اس��ب در این بازی اش��تراک میکردند .در بزکشی ،چاپاندازهای ماهر از
ش��هر و ناحیههای دیگر نیز دعوت میش��دند و این دعوت قسم ًا از طرف
صاحبان اسبهای دونده و قویجثه که در بزکشی شهرت پیدا کرده است
و صاح��ب آن باز میخواهدقدرت و توانایی اس��بش را بار دیگر نمایش
دهد ،به وقوع میپیوست.
یک��ی از خصوصیتهای بزکش��ی ه��م همین بود ک��ه در آن هر یک از
چاپاندازان میکوش��ید هنر و متانت خود را به مردم نش��ان دهد و سزاوار
تحسین و آفرینهای مردم شود .برای صاحبان اسبهای مخصوص بزکشی
نیز آن چیز ممکن بود که اس��بهای آنها را چاپاندازهای چستوچاالک و
هنرمند سوار شوند و با این راه ،میخواستند اسبشان را به مردم بشناسند و
بگویند که «این اسب دونده و پرزور از آن فالنی است ».برای صاحب اسب
خوب همین قدر بس بود که اسب او بارها نعش بز یا گوساله را از بین توده
و ازدحام اس��بها بیرون برآورده و آن را در گ��رد میدان دور داده ،مردم را
به حیرت آورد .عالوه بر این ،اس��ب خوب در وقت بزکشی ارزش خود را
افزون میكرد .آنهایی که اسبباز بودند ،میخواستند همین گونه اسب خوب
را در اختیارش��ان داشته باشند و در مسابقههای اسببازی و اسبپروری در
بین مردم ناحیۀ خود و محلههای گرد و اطراف آن نام برآرد.
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در محل بزکش��ی مردم زیاد جم��ع میآمدند .آنها اساس�� ًا اهالی همان
محل بودند که در آنجا بزکش��ی تشکیل میش��د؛ اما برای تماشای بزکشی
از ناحیهه��ای دیگ��ر نیز م��ردم میآمدند ک��ه آنها اکث��را ً از طرف صاحب
معرکه دعوت میش��دند .در بزکش��ی نمایندگان ملته��ای دیگر نیز حق
اش��تراککردن داشتند .هر یک معرکۀ بزکشی اساس ًا با اشتراک مردان که از
جهت سنوسال فرق میکردند ،دایر میشد .اشتراک زنها در بازی بزکشی
شرط نبود و خود زنها نیز در اینگونه بازیها اشتراککردن به خود چنان
عیب نمیدیدند و بزکش��ی را معرکۀ مردانه میپنداش��تند .با وجود این ،در
معرکههای بزکش��ی کموبیش اشتراکداش��تن زنها به مشاهده میرسید .با
ش��کوه ،با طنطنه و با مقدار کم یا زیاد اش��تراککردن تماشابینان و اسبها
به امکانات مادی ،آبرو و داش��تن اعتب��ار و موقع صاحب معرکه در جامعه
بسیار وابس��ته بود .یعنی اگر صاحب معرکه در بین مردم آبرومند و بانفوذ
بود و در جامعه موقع زیادی داش��ت ،معرکۀ بزکشی تشکیلکردۀ او همان
قدر باطنطنه ،پرشکوه ،سیرآدم و شوقآور و جالب میگذشت.
محل تش��کیل بزکشی مشخص بود .وی اساس ًا در جایهای هموار ،در
محلی که برای گذرانیدن این بازی بیخطر و از هر جهت هم برای اسبها
و چاپاندازها و هم برای تماش��ابینان مس��اعدت میکرد ،برگزار میشد.
وقت تش��کیل معرکۀ بزکشی اساس ًا فصل زمستان و اول بهار بود ،هنگامی
ک��ه دهقانان بعد از جمعآوری حاصل دمی فراغت میکش��یدندو یا برای
کشت نو آمادگی میگرفتند.
ناگفته نماند که صاحب معرکۀ بزکش��ی برای مهمانانیکه برای بزکشی
دعوت ش��دهاند ،باید جای خواب و خورد و خوراک از روی عنعنه تأمین
کند .تأمین اس��بهای مهمانان با جای و یم [علف] و خاشاک نیز به دوش
صاحب معرکه بود.
بزکشی یکی از بازیهای ملی مردم افغانستان محسوب میشود .این بازی
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در افغانستان بیشتر در بین مردم محلههای سمت شمالی کشور ـ بدخشان،
جوزجان ،فاریاب ،تخار ،قندوز و ...ـ که در آن منطقهها اساس�� ًا تاجیکها،

ازبکها و ترکمنها عمر بهس��ر میبردند ،انج��ام میگرفت .در محلههای
نامبردهش��دۀ افغانستان ،کشیدن بز یا گوس��الۀ آخرین به نام «آخراالغ» یاد
میش��د .هر چاپاندازی که «آخراالغ» را به دس��ت میآورد (در بزکش��ی
عروس��ی) مستحق مهر عروسی دانسته میش��د ،که آن در حدود 40تا 80
هزار افغانی( )3ارزش داشت.
باید گفت که در افغانس��تان شکل دیگر بزکشی نیز عرض وجودکرد.
این نوع بازی در  60-50س��ال آخر به وجود آمده بود و آن همچنین یکی
از بازیهای ورزش��ی از طرف دولت در روزهای عید و میلههای رس��می
تش��کیلمیش��د .گذرانیدن این نوع بزکشی اساس�� ًا در کابل در استادیوم
مرکزی صورت میگرفت .این نوع بزکشی توسط  24چاپانداز و  24سر
اسب تش��کیل میش��د .چاپاندازها به دو گروه جدا میشدند .هر گروه،
که عبارت از  12نفر چاپانداز و  12س��ر اس��ب بود ،به یک والیت تعلق
داشتند .گروهی که نعش بز یا گوساله را برداشته به یک محل معین ،که آن
را «دایرۀ حالل» میگفتند برساند ،مستحق سه نمره میشد .به همین ترتیب
چاپان��دازان هر گروه که بیش��تر نمره میگرفتند ،غالب یا برندۀ مس��ابقه
شناخته میشدند.
بارها شده است که در بزکشیهای افغانستان اسبهای نامی شاهکارهای
عجیبی از خود نش��ان دادهاند .خصوص�� ًا هنگامی که چاپانداز باالی بز یا
گوس��اله خم میشده است ،اس��بهای خوب زانو میزدند و بدین ترتیب
به صاحب خود کمک میرس��اندهاند .اس��پهایی نیز پیدا میشدند که بعد
از بز و گوسالهبه دستآوردن توسط چاپاندازها ،اختیارا ً به طرف «دایرۀ
حالل» رفته ،در همانجا میایس��تادهاند تا صاحبانش��ان بز یا گوساله را به
«دایرۀ حالل» بیاندزند.
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در این نوع بزکشی یک چیز جالب این بود که نمایندگان /چاپاندازان
ال رمز گروه
هر یک والیت ،نش��ان /رمزی مخصوص برای خود داشتند .مث ً
والیت قندوز ،گلپونه؛ از والیت فاریاب ،پوس��ت قرهقل؛ از والیت بغالن
گل آفتابپرس��ت؛ از والی��ت س��منگان گل گالب؛ از والیت تخار رکاب
اسب و از والیت بدخشان اسب بالدار حساب میشدند.
چاپاندازان هنرمند افغانستان که در بازی بزکشی نام برآوردهاند ،اینها
بودن��د :از والیت جوزج��ان حکیم پهلوان ،توخته پهل��وان و آقامحمد؛ از
والی��ت فاریاب کوچم پهلوان و عبداهلل بدال؛ از والیت تخار حافظ ،ظاهر
و س��عیدعمر و از والیت قندوز ش��یرین ،خیرمحم��د و حبیب پهلوان ،که
س��ال  1972به سن  50سالگی رس��یده بود و دو مرتبه جهت پرکردن فیلم
س��وارکاران به اسپانیا و فرانسه مس��افرت کرده و در فیلم سوارکاران نقش
مهمی را به عهده داشته است.
در افغانس��تان در بازی بزکشی بیشتر اس��بهای قطغن و مزار شریف
به کار برده میش��دند و در این بازی محض همین اسبها نام برآوردهاند.
خصوص ًا اس��ب قطغن با وجودی كه از نگاه جسمی نسبت ًا خرد بود ،خیلی
دونده و تیز و آتشنفس بوده اس��ت .این اس��بها بیشتر در والیت قندوز
و تخ��ار بهتر پرورش مییافتهاند .عموم ًا بزکش��ی بازی عنعنوی اکثر مردم
کشورهای خراسانزمین است و آن در همۀ این کشورها تقریب ًا به یک طرز
و ترتیب دایر میشود.
بزکش��ی وسیلۀ خوب اس��تراحت اس��ت ،بهخصوص برای دهقانان از
بزکش��ی دیدن ،دیگر بازیهای دلچس��ب و فرحبخش وجود ندارد .محل
بزکش��ی به یک س��يرگاه بزرگی که در آنجا تمام انواع خوراکها ،بازیها،
محص��والت هنرهای کواللی و غیره به فروش رس��انیده میش��وند ،تبدیل
مییافت .صدای س��از و س��رود خوانندگان ،حافظان هم��واره با نغمههای
دایره و س��رناها و دیگر وس��ایل موسیقی به فلک میپیچید .در یک طرف،
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ش��یرینکاران و مس��خرهبازان هنرنمایی میکردند .در طرف دیگر پهلوانان
کشتیگیری میکردند و مانند اینها.
بزکش��ی تأمینکنندۀ س�لامتی و بردوام��ی اس��ت .وی از چاپانداز،
ش��جاعت ،دلیری ،قهرمانی و چس��توچاالکی طلب میکند .بنابراین این
بازی به پروراندن این خصلتها در جوانان یاری میرساند.
متأسفانه بازی بزکشی امروز به اثر ناآرامیهای وضع سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی مملکت در افغانستان کماندرکم به نظر میرسد.

فال کوزه
(یا دختران جوان بدخشانی چگونه بخت خود را میآزمایند؟)

بدخش��ان یکی از والیتهای دوردس��ت افغانس��تان به شمار میرود و آن
دارای منظرههای طبیعی دستنخورده است .بدخشان از جمله والیتهای
س��رد و خوشبادوهوا بوده ،بهار و تابس��تان آن روحانگیز است .کوههای
پربرف و باحاصل ،دشت و صحراهای سرسبز و غنی و درههای شاداب و
روحپرور آن [توجه] هر بیننده را به خود جلب میکند .دخترکان پریروی
خوشصورت بدخشان زبانزد عاماند .اندام باریک و رسا ،پوست مرمرین
و لغزنده و ش��فاف ،گیس��وان بلند و بافتهش��دۀ پرتاب ،چش��مان مست و
آهووش و سرمهکشیدۀشان ،دل هر بیننده را در سینه به تپش میاندازد .این
دخترکان پریچهره اکثرا ً با مالداری ،تهیۀ هیزم و چوب ،چیدن میوه ،سیب
و ناک مشهور و لذیذ بدخش��انی ،روفتوروب ،پختن نانهای تندوری و
بافت��ن پارچ��ۀ چیت برای لباس و چپن و س��اختن چوری و خامکدوزی
کالهها و دس��تمالهای زیبا و دوختن چکمنهای مش��هور مش��غولاند .به
زع��م این همه ،آنها دستهدس��ته با کوزههای س��فالین ب��رای گرفتن آب به
سوی چشمهسارهای پرآب س��رد میروند .آنها حینی که برای گرفتن آب
از چشمهس��ارها ،دستهدسته جمع میش��وند ،با نواختن سنگ و چکچک
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به خواندن ش��عرها و غزلهای فولکلوریک میپردازند؛ ش��عر میسرایند؛
ش��عرجنگی میكنند و بلبلوار چهچهه میزنند .یکی از س��اعتتیریهای
این دختران فال کوزه است.

در شبهای جمعه وقتی که از سردین آنی ،شب و کارهای خانه فارغ

میشوند ،در خانۀ یکی از خواهرخواندهها گرد میآیند .اول یک کوزۀ پاک
و جدی��د را در میان مجلس میگذارند و با آن بخ��ت خود را میآزمایند.

به این طریق که هر دخترک یکیک از ش��عر هر شاعر که باشد ،روی تكۀ
کاغذی به نیتی مینویسد و آن را کلوله (پیچانده) کرده در کوزه میاندازد.

اگر بعضی از دختران نویس��نده نباش��ند ،به دیگران میگویند که برای وی

ی��ک بیت بنویس��د .پس از آنکه هم��ۀ این تکبیته��ا در بین کوزه جمع
شدند ،دختران دور هم حلقه میزنند و با کفزدن و چنگنواختن دختری

را ک��ه از همه زیباتر اس��ت ،انتخاب میکنند .این دخت��ر به نام هر کس از

بین کوزه ،یک کلولۀ کاغذ را بیرون میکش��د و با آواز رسا و خوش آن را
میخوان��د و دختران بیت را برای خود تعبی��ر میکنند ،بدون آنکه از نیت

خود به دیگران چیزی گفته باش��ند .حلقۀ دختران در حدود س��ی یا چهل
نفر میباشد .این بازی تا نیمۀ شب دوام میکند و بعض ًا تا سحر میرسانند.
قصۀ عجیبی در این مورد ش��ایع اس��ت ،به این صورت که در یکی از این

بختآزماییها ،دختری که س��واد نداش��ت ،به دختری دیگر گفت که یک
بیت به نام او بنویسد؛ اما دختر دیگر که از نیت وی خبر نداشت ،این بیت
حافظ را نوشت:

این چه شوری است که در دور قمر میبینم

همه افالک پر از فتنه و شر میبینم

وقتی دختری زیبا از همۀ این تکبیتها به نام هر کس از کوزهکشیدن

گرفت ،به نام همین دختر این بیت برآمد:
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یا جان رسد به جانان ،یا جان ز تن برآید

هم��ه این بیت را چنین تعبیر کردند :یا ای��ن دختر به زودی میمیرد یا
اینکه به ش��وهر میبرآید؛ اما فردای همان روز به اصطالح بخت آن دختر
باز شد و او نامزد شد .بعد از چندی عروسیاش انجام پذیرفت.
ف��ال ک��وزه که همراه با س��از و س��رودخوانی دایر میش��ود ،از جمله
محفلهای عنعنوی ـ فرهنگی محس��وب میشود .این محفل بختآزمایی
امروز هم در بین دختران جوان بدخشانی افغانستان رایج است.

آتشبازی

آتشبازی از رس��مهایی اس��ت که در جش��نهای شادی و س��رود ملی و
همگانی سازمان داده میشود .این رسم در دهات و روستاها و شهرها رایج
اس��ت .در همه جا بازی مذکور همیشه با اشتراک نوجوانان و جوانان اجرا
میش��ود .ترتیب این بازی به گونهای اس��ت که بچهها لتهپارههای کهنه را
یک جا جمع آورده ،آن را لوله میکنند .بعدا ً آن را به وس��یلۀ تار و س��وزن
میدوزند و یا با رش��تۀ درازی محکم میبندند .در نتیجه یک توپ تیکهای
به وجود میآید .سپس آن را به نفت سفید آلوده کرده آتش میزنند .بچهها
در یک میدان یا کوچه پراکنده شده این توپ را یکی به دیگری میاندازند.
همین طور توپ در فضا چندین مرتبه به حرکت میافتد که از مشاهدۀ آن
شور و هلهله برپا میشود .جوانان هم از اجرای این عمل فریادها میکشند
و به جوش و خروش میآیند .این بازی یا بازی با آتش نیز در جای خود
بهخصوص در ش��بهای طوی و جشنهای عروسییک نوع سرگرمی به
شمار میرود.
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 .4بازی بزکش��ی قدیمی افغانس��تان از هر جهت با بازی بزکشی مردم تاجیکستان خیلی
نزدیک است.

باب هفتم
شگونها
ش��گونها موضوعات گوناگ��ون را در بر میگیرند که م��ا آنها را از روی
مضمون و مندرجۀشان به بابهای زیرین جدا كردهایم.
در باب عروس و عروسی

ـ اگر عروس در ش��ب زفاف (شب عروسی ،ش��ب نکاح) بخندد ،در منطقه
ارزانی خواهد شد.
ـ اگ��ر عروس در ش��ب عروس��ی به خانۀ داماد با پای راس��ت وارد ش��ود،
خوشبخت شود.
ـ 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.
ـ اگر در ش��ب عروس��ی ،باد و باران و یا توفان بیاید ،میگویند« :عروس ته
دیگ لیسیده است».
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ـ اگر در شب عروسی آیینۀ عروس بشکند ،عروس بدبخت خواهد شد.
ـ اگر در شب عروسی چادر عروس از سرش بیفتد ،عروس بیوه میشود.
ـ اگ��ر زن بیبچه به دیدن تازه عروس برود ،عروس برای همیش��ه بیفرزند
خواهد ماند.

در باب زن حامله ،طفل نوزاد و کوچک

ـ اولی��ن مرتبه که طفل در ش��کم م��ادر میجنبد ،در همی��ن لحظه هر کس
روبهروی مادرش نشسته باشد ،نوزاد همشکل او خواهد شد.
ـ اگر به فرق کودکی زده شود ،آن کودک یتیم شود.
ـ اگر دامن دختری را طفلی از عقب بگیرد ،آن دختر قدکوتاه شود.
ـ اگر دانس��تن خواهید که زنی حامله پس��ر میزاید 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.
ـ اگر زنی حامله به ترشی زیاد عالقهمند باشد ،پسر میزاید و اگر به شیرینی
بیشتر رغبت داشته باشد ،دختر به دنیا میآورد.
ـ اگ��ر زنی حامله در چمچه آب بخورد ،طفلش ناس��الم تولد ش��ود ،یا بینی
نوزادش کالن خواهد بود.
ـ اگر زنی حامله باالی جنازه (مرده) برود ،زنخ طفل او لرزانک خواهد شد.
ـ اگر زنی حامله در موقع خسوف (ماهگرفتگی) به بدن خود انگشت بگذارد،
همان قسمت وجود طفلش سیاه شود.
ـ اگر زنی حامله در موقع خس��وف به قیچی دس��ت بزند و یا پیاز را با کارد
قطع کند ،طفلش معیوب به دنیا آید.
ـ اگر زنی حامله ،زیاد کار کند و بس��یار راه بگردد ،طفلش پس��ر است؛ و اگر
بخورد و بخوابد ،طفل او دختر خواهد بود.
ـ اگ��ر زن��ی لوفچک (هیزم نیمس��وخته) را از خانۀ همس��ایه بدزدد ،طفلش
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موسیاه به دنیا آید.
ـ اگر زنی حامله چیزی را میل کند که آن چیز برایش میسر نشود ،چشم طفل
آهول (آلوس) شود.
ـ اگر زنی حامله ،چس��ت و نیکوروی و خندان و خوشخوی باش��د ،پسر و
اگر ترشروی و کاهل و بدخوی باشد ،دختر میزاید.
ـ اگر زنی حامله غذای زیر کاسه را بخورد ،طفل زیباصورت درمییابد.
ـ اگ��ر زنی حامله هنگام ریختن قدری نمک به س��رش دفعت ًا دس��تش را به
فرقش بکشد ،پسر و اگر به رویش بکشد ،دختر تولد کند.
ـ اگر زنی حامله هیزم را س��رچپه به زیر دیگ بگذارد ،طفل آن زن س��رچپه
تولد شود.
زنخ زنی بخارد ،در خانۀ یکی از نزدیکانش طفلی به دنیا آید؛ اگر طرف
ـ اگر ِ
راس��ت زنخ بخارد ،نوزاد پسر بود و اگر طرف چپ آن بخارد ،طفل دختر
خواهد بود.
ـ اگر کسی یک دست طفل را ببوسد ،آن طفل ناجور (بیمار) شود.
ـ اگر کاله طفلی َدور داده شود ،آن طفل سردرد خواهد شد.
ـ اگر کودکی تا بالغشدن خود مغز سر کدام حیوان را بخورد ،زیر بغلش بوی
بد پیدا کند.
ـ اگر سینۀ راست زنی حامله بزرگ شود ،طفلش پسر بود و اگر سینه چپش
بزرگ شود ،طفل او دختر است.
ـ اگر طفل نزدیک آتش ،چوب نیمسوخته به دست بگیرد و آن را در هوا به
هر طرف حرکت بدهد ،یعنی آتشبازی کند ،شب بستر خود را تر کند.
ـ اگر طفل در بینی خود زیاد دست بزند ،آن طفل مریض خواهد شد.
ـ اگر طفل گلودرد شود ،مادر باید موی خود را به روی پستانش شانه کند و
بعد برای طفل مریض شیر بدهد.
ـ اگر طفل در خانه ایش��پیالق (هوش��تک) بکشد ،در آن خانه شیطان خواهد
آمد.
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ـ اگ��ر طفل زبان خود را بی��رون کند ،خانوادۀ آن طف��ل جایی کوچ خواهد
کرد.
ـ اگ��ر طفل پایهای��ش را باالی همدیگر بگذارد ،آن طف��ل به بیماری مبتال
شود.
ـ اگر طفلی کوچک را در آینه نشان دهند ،آن مریض شود.
ـ اگر طفل نوزاد تنها گذاش��ته شود ،او را مادر آل (دیو کمپیر) خواهد زد .از
این رو باید همیشه کارد یا قیچی نزد وی گذاشته شده باشد.
ـ 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.
ـ اگر قیچی باالی س��ر طفل نوزاد َدور داده ش��ود ،آن طفل جس��ور خواهد
شد.
ـ اگر همس��ایۀ زن حامله غذایی پخته باش��د و آن زن از آن غذا امیدوار شده
باشد و اما همسایهاش برای او ندهد ،چشم طفلش سبز خواهد شد.
ـ باالی دروازۀ اتاقی که در آنجا طفلی خوابیده باش��د ،کمی اسپند ببندید که
تا ِجنّیات وارد اتاق نشود.
ـ وقتی که طفل از بستر بیرون رفت ،یک دانه پیاز را به نوک کارد زده باالی
بستر او گذارید ،طفل از گزند ِجنّیات در کنار باشد.
ـ زنی که حیض باشد ،نباید به دیدن نوزاد برود ،در غیر آن ،طفل به خطرات
بعد روبهرو خواهد شد.
ـ زنی که جن داش��ته باش��د ،نباید به عیادت زن نوزاددار برود ،ممكن است
طفل او نیز به مرض جنزدگی گرفتار شود.
ـ کودک تا هنگادمی که کلمۀ «سنگ» را بر زبان نیاورد ،شیردان سرش (نرمی
فرق او) سخت نشود.
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ـ اگر زنی حامله مروارید خواب بیند ،دختر تولد میکند.
ـ اگر زنی حامله شمشیر خواب بیند ،پسر خواهد زایید.
ـ اگر زنی حامله گودی (لوفتک ،زاجه) ،قیچی ،مهره و یا س��وزن و ریسمان
خواب بیند ،دختر تولد کند.
ـ اگر زنی حامله کارد ،کمان و یا تفنگ خواب بیند ،پسر میزاید.
ـ اگر زنی حامله سیب خواب بیند ،نوزادش دختر شود.
ـ اگر کس در خواب ببیند که مردهای از وابستگانش چیزی از او میخواهد،
حتم ًا نذر و خیرات بدهد؛ زیرا مردۀ خود را در دارایی ضیق میداند.
ـ اگر کس در خواب ببیند که مرده در قبر اس��ت ،به آن کس خوش��یای رخ
خواهد داد.
ـ اگر کس چودار خواب ببیند ،خوب اس��ت؛ و گندم خواب دیده باش��د ،بد
است.
ـ اگر کس اسپ خواب ببیند به مراد میرسد.
ـ اگر کس گاو و گوساله خواب ببیند ،به دشمن روبهرو شود.
ـ اگر کس در خواب ببیند که مرده است ،عمری دراز خواهد دید.
ـ اگر کس در خواب ماه را ببیند ،به او خبر خوش میرسد.
ـ اگر کس در خواب مرغ یا ماهی ببیند ،به مراد رسد.
ـ اگر کس در خواب حمام رود ،به زیارت خواهد رفت.
ـ اگر کس در خواب ماه و ماهی ببیند ،عالمت اقبال و بهروزی اس��ت؛ چون
که شاعر گوید:
اگر در خواب ببینی ماه و ماهی

چون با هیچ کس نگویی ،پادشاهی

ـ اگر کس در خواب کثافت ببیند ،پولدار شود.
ـ اگر کس در خواب ببیند که یکی از دندانهایش افتاده اس��ت ،آن را شگون
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بد میدانند و معتقدند که یکی از وابستگانش خواهد مرد.
ـ اگر کس در خواب خون ببیند ،آن خواب به خود باطل است.
ـ اگر کس در خواب شتر ببیند ،طایفه زیاد خواهد شد.
ـ اگ��ر ک��س در خواب زر و زیور ،کفش و لباس ببیند ،در خانۀ او عروس��ی
شود.
ـ اگر کس��ی خواب باشد ،از باالی شکمش نمیگذرند ،چون آن شخص در
خواب خواهد ترسید.
ـ اگر کس خواب عروسی ببیند ،آن عالمت عزا و ماتم است.
ـ اگر کسی را شباهنگام جاروب باالی سرش باشد ،آن شخص خواب آشفته
خواهد دید.
ـ اگر مرده در خواب چیزی بدهد ،دلیل زیادی عمر است و اگر چیزی بگیرد،
عالمت کوتاهی عمر است.
ـ اگر تربوز (هندوانه) در خواب دیده باشد ،باد و باران خواهد شد.
ـ اگر در خواب خر دیده باشد ،خبر است .خبر هرچه باشد فرق نمیکند.
ـ اگر خربزه در خواب دیده شود ،بد است.
ـ اگر ش��خصی خواب ببیند که در بین گوش��ش مورچه خانه کرده است ،آن
شخص با دهاتی آشنا خواهد شد.
ـ مار در خواب ،دولت است.
ـ هر گاه کسی خواب ببیند که آب ،سرباال جریان دارد ،واقعۀ غیرچشمداشت
به او رخ دهد.
ـ هر کس خواب آب ببیند ،عالمت روشنایی است.
در باب آبوهوا؛ برف و باران و توفان

ـ اگر ابر از س��مت قبله برخیزد ،برف و باران و توفان به دنبال دارد ،طوری
که میگویند:
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ابر اگر از قبله خیزد ،برف و باران میشود
شاه اگر عادل نباشد ،ملک ویران میشود
ـ اگر ابرهای سیاه در شمال متراکم شود ،برف خواهد بارید.
ـ اگر عنکبوت تارهای تازه بتند ،هوا مالیم خواهد شد.
ـ اگر اسپ گردنش را دراز کند و نفسهای عمیق بکشد ،باران میبارد.
ـ اگر برگ درختان به لرزه به طرف برتافته شود ،دوباره برف خواهد بارید.
ـ اگر برگهای خشک درختان به صدا درآیند ،برف میبارد.
ـ اگر گاو گوشش را بخارد ،باران میبارد.
ـ اگر گاومیش گله را به سوی چراگاه هدایت کند ،باران خواهد بارید.
ـ اگر گربه عطسه بزند و پایههای میز را بخراشد ،هوا بارانی میشود.
ـ اگر گربه پشت به آتش نشیند ،برف خواهد آمد.
ـ اگر زاغها پستپست پرواز کنند ،هوا سرد شود.
ـ اگر گوسفند اشتهای خود را از دست بدهد ،برف و یا باران خواهد شد.
ـ اگر در آخر س��ال (در م��اه حوت) برف ببارد ،میگوین��د« :بیبی کمپیرک
(عاش��ق بابای نوروز در روایت خلقی) برای عروس��یاش لحاف و تشک
میدوزد».
ـ اگ��ر بارانی بب��ارد و قطرههای آن بزرگ باش��د ،میگویند« :بیبی کمپیرک،
مرواری��د ِجل میکند .و اگر دانههای باران خُ رد و عادی باش��د ،میگویند:
«بیبی کمپیرک سر میشوید».
ـ اگر زنبوران عسل از خانۀ خود دور نروند ،باران خواهد بارید.
ـ اگر مگس نیش بر دست زند ،باران خواهد بارید.
ـ اگر در فصل تابستان رع دوبرق شود ،زمستان آن سال خشک خواهد شد.
ـ اگر کمردردشان عودت کند ،باران میبارد.
ـ اگر کس��ی با انگش��تانش از زیر به س��قف صندلی بزند ،بارندگی صورت
گیرد.
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ـ اگر ماه از آسمان پایین بیاید ،باران میبارد.
ـ اگر ماه قاش دایره بسته کند (یا اطراف ماه کوتان کند) ،میگویند« :باران و
توفان میشود».
ـ اگر میز و چوكی صدا دهد ،باران میشود.
ـ اگر مورچگان تپههای تازه بسازند ،هوا نرم و آفتابی میشود.
ـ اگر آفتاب بارانک شود ،میگویند« :خانه گرگ بچه شده».
ـ اگر پرندگان چمن به سوی مرداب بروند ،هوا سرد خواهد شد.
ـ اگر پرندگان از خواندن بازمانند ،توفان میشود.
ـ اگر روباه هنگام شب زوزه بکشد ،هوا توفان خواهد شد.
ـ اگر سگ پشت به گوشت کند و سبزه (علف) بخورد ،باران میبارد.
ـ اگر طفل در دیگ غذا بخورد ،در عروسی او باران میبارد.
ـ اگر خرگوش رو به دشت گذارد ،برف خواهد بارید.
ـ اگر خرگوش به سوی جنگل بشتابد ،توفان میشود.
ـ اگر شبهنگام گاو صدا کند ،برف میبارد.
ـ اگر غازها شب هنگام به پرواز درآیند ،هوا سرد شود.
ـ اگر هیزم بخاری ترقاس کند (صدا برآرد) ،برف خواهد بارید.
ـ هر گاه مرغابی کفترک از س��مت جنوب ظاهر ش��ود ،نش��ان آمدن سیالب
است.
ـ هر گاه روی آتش نمک ریخته شود ،توفان و باران قطع شود.
در باب تهمت و غیبت

ـ اگر کسی هنگام صحبت زبانش را بجود ،آن کس به تهمت مبتال شود.
ـ اگر کس��ی جاروب را به دیوار راس��ت گذارد ،آن کس گرفتار تهمت ناحق
شود.
ـ اگر جاروب به بدن کسی تماس کند و یا اگر کسی شبهنگام به آینه نگاه
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کند ،در حق وی تهمت شود.
ـ اگ��ر جاروب در مورد جاروبکردن به پای کس��ی بخورد ،آن ش��خص به
تهمت ناحق روبهرو شود.
ـ اگ��ر در محفلی نام از مار برده ش��ود ،در همان وقت در جای دیگر از آنها
نیز غیبت کنند.
ـ اگر کسی هنگام صحبت زبانش را بگزد ،به او میگویند« :کسی از تو غیبت
میکند».
ـ اگر نرمۀ گوش کسی سرخ و او در گوش خود احساس گرمی كند ،نشان آن
است که در همان ساعت در جای دیگر کسی غیبت او را میکند.
چ َرق بکند ،ش��خصی از آتشکننده غیبت
ـ اگر آتش صدا بدهد ،یعنی َچ َرق َ
میکند.
ـ اگر ش��مع خانهای لرزانلرزان بس��وزد ،گویند« :کسی در جای دیگر غیبت
صاحب آن خانه را میکند».
ـ اگ��ر جمعی از مار س��خن ب��ه میان آرن��د ،در جایی درب��ارۀ آنها بدگویی
میکنند.
در باب نفاق ،جنگ و جدال و دشمنی

ـ اگر در روز اول ماه صفر سال ،اعضای خانوادهای با همدیگر مناقشه به راه
اندازند ،تا آخر همان سال مابینشان جنگ و جدال و مناقشه خواهد بود.
ـ اگر در روز اول ماه صفر به خانۀ همسایه شوری و تندی داده شود ،مناسبت
همسایگی بد خواهد شد.
ـ اگر در حویلی (حیاط) منزلی پر جیره دفن کرده ش��ود ،در آن منزل جنگ
و جدل به عمل آید.
ـ اگر دس��ته و حلقۀ کلیدها با هم ش��ور داده ش��ود ،در خانه صاحبش جنگ
خواهد شد.
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ـ اگر دس��ت شخصی را سگ سیاه بلیسد ،آن شخص به جنگ و جدال مبتال
شود.
ـ اگر دو تیغۀ قیچی به هم زده ش��ود و آواز آن بلند ش��ود ،در خانه صاحبش
جنگ واقع میشود.
ـ اگر زبان کسی خارش بکند ،آن کس جنگی در پیش دارد.
ـ اگر کس��ی از اعضای خانواده ناخنهای دس��ت خود را به هم بزند ،در آن
خانواده نقاق رخ دهد.
ـ اگر کسی دهن به آفتابه و یا کوزه بزند ،در خانۀ او جنگ واقع شود.
ـ اگر کفش شخصی روبهرو شود ،در خانۀ صاحب کفش نفاق به میان آید.
ـ اگر آب چیلیم در نزد دروازۀ خانه انداخته (پرتافته) ش��ود ،جنگ و جدال
در آن خانه افزون شود.
ـ اگر خاک جاروب در كنج خانه تراکم کند ،در بین آن ش��یطان خانه کرده،
منجر به جنگ و ز دوخورد بین اعضای فامیل (عایله) میشود.
ـ اگر چشم گوسفند پختهشده را دو نفر بخورند ،در بین آنها نفاق پیدا شود.
ـ اگر ش��خصی ناخنهای خود را در منزل شخصی دیگر بگیرد ،در بین آنها
نزاع افتد.
ـ اگر قیچی باز مانده شود ،در خانۀ صاحبش جنگ خواهد شد.
ـ اگر جاروب در خانهای سرچپه گذاشته شود ،در آن خانه دعوا و مرافعه به
وجود آید.
ـ گذاشتن یک دیگ سیاه در بین دو شخص ،موجبات کدورت ،نفاق ،دشمنی
و جدایی را میآورد.
در باب ناکامی ،ناامیدی ،کدورت ،مصیبت و ناخوشیها

ـ اگر از دهان یکی از س��اکنان قریه آب رود ،در آن قریه حریق (سوختار) به
عمل آید.
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ـ اگ��ر از فامیل��ی چند تن متواتر بمیرند ،میگویند« :م��ردۀ اول کفن به دهن
گرفته و آن به بازماندگان عالقهمند اس��ت و میخواهد همگان را نزد خود
ببرد».
ـ اگر عقد نکاح در میان دو عید صورت بگیرد ،خانواده پایدار نخواهد شد.
ـ اگر بیل را به دیوار طور ایس��تاده تکیه بدهد ،در خانۀ صاحب بیل کس��ی
خواهد مرد.
ـ اگر کفش کسی چپه بیفتد ،عمر آن کس کوتاه شود.
ـ اگر بوم ،باالی دیوار منزلی صدا بکش��د ،در آن منزل مرده شود .اگر گوش
شخصی صدا بدهد ،عالمت خبر مرگ کسی از نزدیكان آن شخص است.
ـ اگ��ر در منزل��ی گربهها به هم جنگ کنند ،برای اه��ل آن منزل عاقبت بدی
دارد.
ـ اگر در منزلی چارپایه را به طور عمودی اس��تفاده کنند ،در آن منزل کس��ی
میمیرد.
ـ اگر در نزد چلپاس��ه (دیواردوک) دهان کس��ی باز بماند ،عمر آن ش��خص
کوتاه شود.
ـ اگر در س��الی ابر به ش��کل اشتر بشود ،در آن س��ال در مملکت وبا خواهد
شد.
ـ اگر در خانهای جاروب را به دیوار راست بمانند ،در آن خانه کسی خواهد
مرد.
ـ اگر زنی شبهنگام آینه ببیند ،آن زن ابناقدار (کونداشتار) خواهد شد.
ـ اگر زنی گوشت شوربا و یا پلو را میده [تكه] بکند ،بدبخت شود.
ـ اگر زنی ته ظرف را بلیسد ،خوشویش بمیرد.
ـ اگر زنی را چادر بسوزد ،شوهر آن زن به مرگ مبتال شود.
ـ اگر کس کالهش را به زمین وارونه (چپه) گذارد ،آن شخص خواهد مرد.
ـ اگر کسی به کسی چاقو (کارد) هدیه بکند ،رشتۀ دوستیشان بریده شود.

236

آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان

ـ اگر کسی در روز چهارشنبه به عیادت مریض برود ،حال مریض سنگینتر
شود.
ـ اگر کس��ی به کس دیگر ش��بهنگام ماست ،شیر ،دوغ و قیماق بدهد ،شیر
گاوش خشک شود.
ـ اگر کسی زیاد بخندد ،به تعقیب آن حتم ًا گریه خواهد کرد.
ـ اگر کسی چشم پختهشدۀ گوس��فندی را بخورد ،از برادر یگانهاش محروم
شود.
ـ اگر کسی شبهنگام خانه را جاروب کند ،پای مرد از آن خانه قطع (کنده)
شود.
ـ اگر کسی قسمت آخر چوتی مویش را گره کند ،بند دلش گره شود.
ـ اگر کسی را چشم چپ ،پرش کند ،چشمبهراه خبری ناگوار میماند.
ـ اگر کفش زنی هنگام کش��یدن از پای ،باالی هم بیفتد ،ش��وهر او زنی دیگر
خواهد گرفت.
ـ اگر کفش کسی چپه شود ،باالی آن شخص مصیبتی به وقوع آید.
ـ اگر کاالی (پارچه) جدید برای دوختن در روز جمعه بریده ش��ود ،آن کاال
به صاحبش نصیب نکند.
ـ اگر وقت ش��انهکردن ،موهای زنی زیر پا ش��ود ،آن زن مورد نفرت ش��وهر
قرار گیرد.
ـ اگر مردی از بین دو زن بگذرد ،بخت آن زنها بسته شود.
ـ اگر ماکیان در منزلی بانگ بزند ،در آن منزل مصیبتی رخ دهد .شاعر در آن
مورد گفته:
نکویی نماند در آن خاندان

که بانگ خروس آید از ماکیان

ـ اگر مرغ (خروس) در شام بانگ بزند ،عاقبت شومی دارد.
ـ اگر موی سر زنی به هر جا پرتافته شود ،آن زن به سرگردانی مبتال شود.
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ـ اگر مورچۀ زرد در منزلی پیدا شود ،ساکنان آن منزل را کوچ دهد.
ـ اگر ناخنهای گرفتهش��ده در جای نم پرتافته شود ،غم به صاحب آن روی
كند.
ـ اگر رخسارۀ کسی بخارد ،عالمت خبری ناخوش به آن کس است.
ـ اگر س��گ در خانهای به پش��ت بخوابد ،اینسوی و آنسو پهلو بزند ،در آن
خانه مرده شود.
ـ اگر س��گ ،کون باال بکند ،یعنی مث��ل آدم زکامگرفته ،آب بینی خود را باال
بکشد ،بدشگون است.
ـ اگر سگ گوله (کوالس) بکشد ،آن عالمت ویرانی ده است.
ـ اگر س��قف خانه صدا بردارد ،عالمت خبر مرگ کس��ی از آن خانه اس��ت.
در آن صورت الزم اس��ت که صاحب خانه حلوا بپزد و اندکی از آن را به
سقف بزند.
ـ اگر ته ظرف غذا را تمام نکنند و پسماند گذارند ،ناخوش شوند.
ـ اگر خاکروبۀ خانه با خاکس��تر تنور در یک محل انداخته (پرتافته) ش��ود،
شادی و غم آن خانواده یکجا پیدرپی خواهد آمد.
ـ اگر چشم چپ شخصی پرش کند ،به آن شخص غم بار خواهد آمد.
ـ اگر چشم مرده باز بماند ،در چهل روز یکی از وابستگان او بمیرد.
ـ اگر چش��مان مرده باز مانده شود ،میگویند« :مرده یکی از نزدیكان خود را
انتظار است».
ـ اگر پای کسی میخچه بزند ،یکی از نزدیکان آن شخص بمیرد.
ـ اگر ش��خصی ش��بهنگام چهرۀ خود را در آینه ببیند ،آن ش��خص بیطالع
خواهد شد.
ـ اگر شخصی هنگام برخاستن از خواب به طرف دست چپ باال بشود ،تمام
روز را در خفگی سپری کند.
ـ اگر هنگام غروب آفتاب در خانهای جاروب زده شود ،در آن خانه بدبختی

238

آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان

وارد شود.
ـ عقیدهای اس��ت که اگر زنی چادر زنی بیوه را به س��ر کند ،او نیز از ش��وهر
محروم شود.
ـ گرفتن ناخن در روز شنبه بدبختی آورد.
ـ گرفتن ناخن در خانۀ دیگران برای ایشان مصیبتی خواهد آورد.
ـ گرفتن ناخن در شب ،غم و اندوه در قبال دارد.
ـ گرفتن ناخن دست و پا یکجا ،ناخوشی آورد.
ـ اگر کاالی نو در روز سهشنبه بریدنی شود یا پوشیده شود ،آخر میسوزد.
ـ شانهکردن موی در شب و نگاهکردن به آینه پریشانی آورد.
شاعر گفته:
شب در آینه نگاه مکن

روز خود هم چون شب سیاه مکن

ـ هر گاه گوش صدا بدهد ،گویند« :مرگ او را خبر کند».
ـ جایگزینش��دن مورچۀ بالدار س��یاه در منزلی ،عالمت قدرت در آن منزل
است.
در باب امراض و نواقصات

ـ اگر از باالی سر شخص ،آتشدان و یا منقل گشتانده شود ،به بدن آن شخص
بخار پیدا شود.
ـ اگر به روی س��گی آب بپاشد ،دس��ت و پای و رویش رخ (زگیل) خواهد
کشید.
ـ اگر در روز جمعه درس خوانده شود ،ذهن کند شود.
ـ اگر زنی در روز جمعه سر بشوید ،به تکلیف لرزش س ر روبهرو شود.
ـ اگر کسی باالی گربه آب بپاشد ،به دستانش رخ برآید.
ـ اگر کسی با آب نیمخورده دست بشوید ،پیس شود.
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ـ اگر باالی خاکستری پای گذارد ،کور شود.
ـ اگر کسی دمر (راست ایستاده) آب بخورد ،کمعقل شود.
ـ اگر کس��ی در چمچه آب بخورد و یا لبانش را با دس��ترخوان پاک کند ،دو
طرف دهانش زخمی شود و یا پوسه شود.
ـ اگر کس��ی مغز سر گوسفند را بخورد ،هنگام خواب مورد حملۀ اجنه قرار
گیرد.
ـ اگر کسی آب سر شسته را زیر پای بریزد ،سر او زخمدار شود.
ـ اگر کاله کسی چرخانده شد ،صاحب آن سردرد خواهد شد.
ـ اگر موی سر زنی به روی حویلی بیفتد و آن را زاغی به منقار گرفته به جای
دیگر ببرد ،موی آن زن سفید شود.
ـ اگر موی سر کسی زیر پای پرتافته شود ،آن کس به سردرد مبتال شود.
ـ اگر پسربچه ساجیق بجود ،ریشش کج برآید.
ـ اگر پسربچه برنج را خام بخورد ،کوسه شود.
ـ اگر جوقز باالی کسی ادرار کند ،آن شخص به مرض جلد (پوست) مواجه
شود.
در باب فقر و نداری

ـ اگر بچه به زمین یا به دیوار خط بکشد ،پدرش از کسی قرضدار شود.
ـ اگر در روز جمعه در منزلی دستمال یا کاال شسته شود ،در آن منزل ثروت
کم شود.
ـ اگ��ر در روز جمعه کس��ی در خانۀ خود جاروب زن��د ،در خانۀ او فقر بار
آورد.
ـ اگر زنی بدون اجازۀ شوهرش ،خود دست در جیب او کند ،برکت از خانۀ
آنها گم شود.
ـ اگر کسی از میان گلۀ گوسفند بگذرد ،نادار شود.
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ـ اگر کس��ی در روز چهارشنبه به کسی پول قرض بدهد ،خود نیز قرضدار
شود.
ـ اگر کسی کاغذ خوانده را با قیچی پاره بکند ،تنگدست شود.
ـ اگر کسی ایستاده شلوار بپوشد ،به مفلسی گرفتار شود.
ـ اگر کسی ناخن گرفتۀ خود را زیر پای بیندازد ،قشاق خواهد شد.
ـ اگر کسی را کف دست چپ بخارد ،گویند« :پول از دست رود».
ـ اگر بچه باالی لخک (آس��تانه) دروازه بنش��یند ،گوین��د« :پدرش قرضدار
شود».
ـ اگر طفلی خود را بزند ،پدر او گدا شود.
ـ اگر خاکروبه در مقابل منزلی انداخته شود ،اهل خانواده را از دست بدهد.
ـ اگر ش��خصی منزل خود را در روز چهارشنبه جاروب بکند ،برکت از خانۀ
او دور شود.
در باب شادی ،خوشطالعی و رسیدن به مراد

ـ اگر به روی ناخنهای شخصی لکههای کوچک سفید پیدا شود ،آن شخص
لباس جدید خواهد پوشید.
ـ اگر بوتهای شخصی با هم پشت به پشت قرار بگیرد ،به صاحب آنها پول
خواهد آمد.
ـ اگر در دل ش��خصی کدام آرزویی پیدا ش��ود و در همان لحظه آن شخص
عطسه بزند ،آرزویش حتم ًا برآورده میشود.
ـ اگر در روی ناخن شخص سفیدی ظاهر شود ،به آن شخص تحفهای آید.
ـ اگر در خانهای آب کوزه چپه شود ،به آن خانه خشنودی میآید.
ـ اگ��ر در مورد مش��کلی صحبت بش��ود و در جریان صحب��ت یکی از افراد
خانواده عطسه بزند ،میگویند« :صبر کن ،مشکل حل شد».
ـ اگر دس��ت دختری را هنگام دوختن لباس ،س��وزن بخلد ،آن دختر جوری
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الیق خواهد شد.
ـ اگر دود چیلیم جانب کسی برود ،آن کس پولدار شود.
ـ اگر دختر چادر خود را تصادف ًا وارونه (چپه) بر سر کند ،بختش باز شود.
ـ اگر زنی نان بپزد و نان را در تنور طوری بچرخاند که لب یک نان باالی نان
دیگر قرار بگیرد ،آن زن کسی را ماچ (بوسه) خواهد کرد.
ـ اگر زنی چادر خود را سهوا ً چپه بپوشد ،بندیاش (محبوسش) آزاد شود.
ـ اگر کسی هنگام صحبت عطسه بزند ،او به مراد خواهد رسید.
ـ اگر کس��ی را دو دندان پیش رویش بین خود فاصلهای زیاد داش��ته باش��د،
میگویند« :میراثخوار است و عمری دراز خواهد داشت».
ـ اگر کف دست کسی خارش کند ،گویند« :پول به دست میآورد».
ـ اگر کفش کس��ی هنگام از پای کش��یدن نوکبهنوک واقع شود ،صاحب آن
پولدار خواهد شد.
ـ اگر لب شخصی خارش کند ،آن کس کسی را بوسه خواهد کرد.
ـ اگر مرغ سلیمان (هدهد) بر بام یا دیوار سرای کسی ظاهر شود ،میگویند:
«به آن کس خبر خوش میرسد».
ـ اگر نشانهای در مژگان پدید آید ،آن را گرفته در یخان (گریبان) میاندازند،
زیرا آن عالمت آمدن تحفه است.
ـ اگر آستین پیراهن کسی به دست شخصی دیگر بپیچد ،صاحب آن ،پیراهن
جدید میپوشد.
ـ اگر پشت لب باالی کسی خارش کند ،آن شخص گوشت خواهد خورد.
ـ اگر ریزه نان از دهان کسی پایین افتد ،کسی حتم ًا به او سوغاتی آرد.
ـ اگر چشم راست کسی بپرد ،آن کس شادی کند.
ـ اگر چش��م چپ و ابروی راست ش��خصی پرش کند ،خوشی و سعادت به
آن کس دست دهد.
ـ اگر شب عید نوروز رشتهپلو خورده شود ،رشتۀ کار به دست آید.
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ـ اگر هنگام از تنور در کردن ،دو نان با هم چس��بیده بیرون ش��ود ،آنها را در
باالی س��ر دخت��ری از هم جدا میکنند؛ زیرا این عم��ل بخت دختر را باز
خواهد کرد.
ـ اگر هنگام وزنکردن (برکش��یدن) تار ترازو بگسلد (کنده شود) ،فراوانی و
ارزانی خواهد شد.
ـ افتادن اش��یا در دکانی ،عالمت زیادش��دن مش��تری (خریدار) در آن دکان
است.
در باب میهمان و میهمانی
ـ اگ��ر قولبک (ا َ َکك) در س��ر بام خان��های صدا بدهد ،ب��ه آن خانه میهمان

میآید.
ـ اگر بینی شخصی بخارد ،آن شخص به میهمانی خواهد رفت.
ـ اگر گربه دست خود را به دهان بزند و با آن روی بشوید ،به خانۀ صاحبش
میهمان آید.
ـ اگر در بوت میهمان قدری نمک انداخته شود ،میهمان زود مرخص شود.
ـ اگر در وقت شانهکردن موی سر ،شانه از دست بیفتد ،به خانه مهمان آید.
ـ اگر در منزلی ،پیالههای چای پش��ت ه��م در یک ردیف قرار بگیرد ،در آن
منزل میهمان آید.
ـ اگ��ر مرغی بالهای خود را تکان بدهد ،در خان��ۀ صاحب آن میهمان زیاد
آید.
ـ اگ��ر مرغی جلوی دروازۀ خانه یکپهلو ب��ال بیندازد ،به خانۀ صاحب مرغ
میهمان میآید.
ـ اگر نان میده (تکه) از دهان کس��ی به زمین بیفتد ،به خانۀ آن کس میهمان
میآید.
ـ اگر پنجه پای شخصی یخ بزند ،به خانۀ آن شخص میهمان آید.
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ـ اگر روی کوزه عرق بکند ،به خانۀ صاحب کوزه میهمان میآید.
ـ اگر س��گ ،باالی زینه یا دهلیز طوری بنش��ینید که پش��ت آن طرف دروازه
درآمدگاه (ورودی) خانۀ نشیمن باشد ،به خانۀ صاحب سگ میهمان آید.
ـ اگر ته دیگ آتش بگیرد ،به صاحب دیگ میهمان میآید.
ـ اگر طفل دروازه را باز کند ،به خانه میهمان میآید.
ـ اگر طفل س��رش را خم کرده از ما بین دو پای خود به عقب نگاه بکند ،به
خانه میهمان خواهد آمد.
ـ اگر شب جمعه به خانه میهمان آید ،خیر و برکت میآورد و اگر برود خیر
و برکت را میبرد.
ـ اگر چوب سقف خانه آواز بدهد ،به آن خانه میهمان میآید.
ـ اگ��ر چوب��ک چای در بین پیاله ایس��تاده ش��ود ،گویند« :ب��ه خانه میهمان
میآید».
ـ اگر چوبک چای روی پیاله باال بیاید ،به خانه میهمان میآید .هر گاه چوبک
چای بزرگ و طویل باشد ،میهمان قدبلند و اگر چوبک کوتاه و ریزه باشد،
میهمان قدکوتاه خواهد بود؛ و هر گاه دو سه پ ِر چای روی پیاله بیاید ،تعداد
میهمان زیاد است.
ـ اگر هنگام پاشیدن آب به زمین صدایی از آن به گوش برسد ،به خانه میهمان
میآید.
ـ اگ��ر هن��گام خمیرکردن ،خمیرری��زهای از تغار به هر ط��رف بپرد ،به خانه
خمیرکننده میهمان آید.
ـ اگ��ر ج��اروب هنگام پاککردن خانه از دس��ت بیفتد ،ب��ه آن خانه میهمان
میآید.
ـ اگر هنگام ترتیبنمودن موی ،شانه از دست بیفتد ،عالمت آمدن میهمان به
خانۀ شانهکننده است.
ـ به لقمۀ میهمان نگاهکردن ،عالمت ایضاءدادن میهمان است.
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در باب مسافرت و مسافر
ـ اگر از دهان شخصی آب آید ،دوستش از سفر با تحفههای زیاد برگردد.
ـ اگر انگشت دوم پای راست شخص ،خودبهخود بلرزد ،میگویند« :مسافری
از راه میآید».
ـ اگر بوت یا کفش هنگام کشیدن از پای ،باالی همدیگر قرار بگیرد ،صاحب
آن سفر خواهد رفت.
ـ اگر بوتها یکی دنبال دیگری قرار بگیرد ،صاحب بوتها عازم سفر شود.
ـ اگر در مورد مس��افری که از رفتنش دیر شده باشد ،صحبت شود و یکی از
خانوادۀ مسافر هنگام صحبت عطسه بزند ،آن مسافر به خانه برگردد.
ـ اگر دو کفش روی هم قرار بگیرد ،صاحب کفش به همان سویی که سمت
کفش قرار دارد ،مسافرت خواهد کرد.
ـ اگر زنی موی خود را ببافد و یکی از موهایش را سهوا ً باز بگذارد ،مسافرش
به خانه برگردد.
ـ اگر خسی یا گردی باالی چشم کسی قرار بگیرد ،مسافرش با سوغاتیهای
زیاد به خانه برگردد.
ـ اگر کف پای کسی خارش کند ،آن کس به راه دور سفر کند.
ـ اگر کس��ی هنگام سفررفتن به دوستان خود دست بدهد ،عقیدهای است که
عمرآن شخص کوتاه گردد.
ـ اگر نگاه ش��خص به یک نقطه متوقف بماند (یعنی چش��مش راه بکش��د)،
مسافرش برگردد.
ـ اگر پیش روی مسافر هنگام برآمدن او از منزل مرد یا زنی نحس (بدشکل)
روبهرو آید ،س��فر بدفرجام است و مسافر آن روز از سفر خود صرف نظر
میکند و یا اینکه دوباره به منزلش برمیگردد و ساعتی بعد به عزم مسافرت

از منزل میبرآید.
ـ اگر س��گ خانه پیش روی صاحب خود طوری روی زمین دراز بکش��د که
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پشتش طرف صاحبش واقع شده باشد ،مسافری از راه میرسد.
ـ اگر چادر زنی یک طرف برود و یک گوشۀ آن در سر زن بماند ،مسافرش
از سفر بازآید.
ـ اگر شخصی در سفر با روباه روبهرو شود ،برای او سفر نیکفرجام است.
ـ اگر قدری از توشۀ راه مسافر به صورت نهانی گرفته شود ،مسافر به سالمت
به زودی واپس آید.
ـ اگر هنگام شانهکردن موی ،شانه در موی سر زن مسافردار بند شود ،بندیشه
در کار مسافر او رخ دهد.
ـ اگر یک تار موی ش��خصی از موهای دیگر سرش جدا شود ،آن شخص به
مسافرت رود.
ـ از عق��ب مس��افر خانه را ج��اروب نمیکنند ،چون آن مس��افر باز نخواهد
برگشت.
ـ از عقب مسافر ظرفی را از آب پر کرده ،پاش میدهند و بدین وسیله جای
او را سبز میخواهند که مسافر به سالمت باز خواهد برگشت.
ـ بعد از مسافرت رفتن شخص ،خانه را تا  24ساعت جاروب نمیکنند ،چون
برای مسافر مشکالتی بار خواهد آمد.
ـ در ماه صفر مخصوص ًا قبل از سیزده آن ،به مسافرت نمیپردازند ،زیرا سیزده
ش ِ روی است.
نحس پی 
ـ کسی که به عزم مسافرت از منزل میبرآید ،صدازدن از عقب او شگون بد
دارد.
ـ هر گاه گربه خود را تکان دهد ،اعضایش را کش بدهد ،میگویند« :به خانۀ
صاحب گربه مسافری میآید».
در بابهای گوناگون

ـ از روی خاکس��تر نمیگذرد ،زیرا خاکس��تر محل بو دوباش اجنه است و به
انسان ضرر خواهد رساند.
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ـ اگر انگش��ت پای زنی درازدراز باش��د ،آن زن باالی شوهرش زور خواهد
بود.
ـ اگر کس��ی از زیر کمان رس��تم بگذرد ،آن کس تغییر جنسیت کند :اگر زن
باشد ،مرد شود و اگر مرد باشد ،زن شود.
ـ اگر کس��ی نام کژدم را به زبان آورد ،آن زمان کژدم پیدا ش��ود ،از این خاطر
آن را «نمیگویم» گویند.
ـ اگر کس��ی موقع صرف طعام به منزلی برس��د ،گویند« :خوشویت دوستت
دارد».
ـ اگر کسی هنگام شب ساجیق بجود ،گویند« :گوشت مرده را میجود».
ـ اگر به کف پای ش��خصی هنگام غسل ،صابون زده شود ،آن شخص از پل
صراط افتد.
ـ اگر آب یا نان در گلوی شخصی بند شود ،گویند« :در همین لحظه در جای
دیگر کسی از دوستان او را یاد کند».
ـ اگر پنجۀ دست زنی سیخ بزند ،برایش چیزی را به دوختن میآورند.
ـ اگر سینۀ مرد زیاد پشم داشته باشد ،میگویند« :مهر علی است».
ـ اگر تابوت سبک باشد ،گویند« :مرده ثوابکار بوده».
ـ اگ��ر خمیرمایه را بدون گرفت��ن آرد در عوض آن به دیگران بدهند ،پس از
این خمیر آن فامیل همیشه فطیر بماند.
ـ اگر هنگام دوختن چیزی به تار سوزن گرهی افتد ،میگویند« :خیاط جدید
خواهد آمد».
ـ بعضی اش��خاص اگر بخواهند برای کس��ی لباس بدوزند ،به چشم پیشک
نظر میکنند .هرگاه مردمک چشم پیشک مدور بود ،میگویند« :الحمدهلل به
خوشی کهنه میکند» .و اگر مردمک چشم پیشک به شکل الف بود ،افسوس
خورده آن را نمیدوزند؛ زیرا عقیدهای است که آن لباس را شخص مذکور
به غم کهنه میکند.
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ـ وقتی چراغ روش��ن شود ،بیاختیار بدان سالم و تعظیم میکنند و به پیغمبر
صلوات میفرستند.
ـ دور تکمۀ پس��تان زن هر چقدر غده داش��ته باشد ،او همان قدر فرزند تولد
میکند.
ـ کسی که با خود تعویض تیربند داشته باشد ،تیر دشمن بر او اثر نمیکند.
ـ کس��ی را که هنگام ریزهکردن پیاز اش��ک چش��مش بریزد ،گویند« :حسود
است».
توچهار ه��زار پیغمبر،
ـ م��اه صفر به قدری نحس اس��ت که از صدوبیس�� 
صدوبیست هزارشان در همین ماه مردهاند.
ـ ماه صفر نحس است بهخصوص سیزده آنکه از نحسترین روزها به شمار
میآید.
ـ پیشانی بلند عالمت دولت است.
ـ سر بزرگ نشان عقل و کیاست است.
ـ قد کوتاه نشان زیرکی و دانایی و زرنگی است.
ـ هر گاه کسی ترازو را به شانه گیرد که پلههای آن به دو طرف شانه آویزان
شود ،قیمتی (گرانی) شود.
ـ هر کس هنگام صرف غذا لقمهای در گلویش گیر کند ،یکی از دوس��تان و
نزدیکان وی در آن لحظه گرسنه است.
ـ هر که دارد خال دست ،آن نشان مشهد است.
ـ هر که دارد خال پا ،آن نشان کربالست.
ـ هر که دارد خال سینه ،آن نشان وصل کینه.
ـ هر که دارد خال رو ،آن نشان آبروست.
احکام عمومی

ـ اگر بخت دختر بس��ته ش��ده باش��د و او این کارها را انجام بدهد ،بختش
گش��وده ش��ود :یکم ،چار دیوار مس��جد را قوالج کند؛ دوم ،از باالی ناوۀ
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آسیاب سه روز اینسوی و آنسو خیز بزند.
ـ اگر کسی «بسماهلل» بگوید ،جن و غول و شیطان از نزد او فرار کند.
ـ اگر کس��ی روز ش��نبه ناخن بگیرد ،قرضش داده ش��ود؛ روز دوشنبه گیرد،
پولدار شود؛ روز جمعه صواب دارد؛ روز پنجشنبه ارث اوالد میرسد؛ هر
گاه شب ناخن بگیرند ،عروسی و مرگ به هم محدود شود .شاعر فرموده:
متراش سر و مگیر ناخن
یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه
ـ اگر کسی هفت قدم از دنبال تابوت برود ،صواب گیرد.
ـ 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.
ـ اگر خرچنگ پای شما را محکم بگیرد ،کوشش بکنید که یک خر سیاه هنگ
بزند ،در آن صورت خرچنگ پایتان را رها خواهد کرد.
ـ اگر خانمی نوزاد را شیر کم باشد ،هرگاه چند روز چهارشنبه در چشمهای
خود را بشوید ،شیر او دوباره زیاد شود.
ـ اگر خانمی نوزاد را شیر کم باشد ،باید چار طرف حویلی را بگردد و چیزی
را جس��تجو بکند .وقتی کسی از او پرسان کند که« :چی میپالی؟» بگوید:
«یافتم» ،شیرش دوباره زیاد شود.
ـ 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.
ـ به گدا باید سالم کرد ،چون ممکن است او خواجۀ خضر باشد.
ـ به روز شنبه ناخن نگیرید که نحسی دارد .شاعر در این باره میفرماید:
به روز شنبه گر ناخن بگیری
به چنگال غم و اندوه اسیری

ـ به روز یکشنبه لباس خود را تبدیل نکنید .شاعر در این نیز گفته است:
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که بینی رنج بیماری دگر بار

ـ به روز دوش��نبه خندیدن ،مستی و ش��ور و شعف ،عاقبتی شوم دارد .شاعر
میگوید:
به دوشنبه بخند ای دوست دانا

که زایل میکند شادابیات را

ـ به روز سهشنبه به سفر نروید که خطر دارد .شاعر توصیه میکند:
به سهشنبه حذر کن از سفرها

که تا گردی تو محفوظ از خطرها

ـ به روز چهارش��نبه ب��ه عیادت مریض نروید .ش��اعر این طور ُدرافش��انی
میکند:
به چارشنبه مرو پرسان بیمار

که درمانش شود بسیار دشوار

ـ به روز پنجش��نبه از خوردنیهای زیاد بپرهیزید و ش��اعر در این خصوص
گفته است:
به پنجشنبه اگر فاقه نشینی

ضرر از درد و بیماری نبینی

ـ به روز جمعه کاال نپوش��ید؛ خانهتکانی نکنید و پرسان مریض نروید .شاعر
فرموده است:
به روز جمعه گر کاال بپوشید

و گر شوقت کنید خانهتکانی

در این روز گر پی رنجور گردی

همی ز عیش و عشرت دور گردی

ـ باید پیوس��ته ش��کر نعمت خود را ب��ه جای آورد و به کاره��ای خدا ایراد
نگرفت تا نعمتش زیادتر شود.
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شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند.

ـ بریدن نان با کارد گناه است.
ـ وقتی که طفل از بس��تر برخاسته بیرون رفت ،یک دانه پیاز را به نوک کارد
زده ،باالی بستر او بگذارید تا طفل از گزند اجنه در کنار باشد.
ـ در اول م��اه صف��ر اعضای خانواده باید احتیاط کام��ل خرج بدهند تا کدام
ظرفشان نشکند ،چون تا آخر سال مرتب ًا ظرفهایشان خواهد شکست.
ـ در منزل ،سر شانه کن و در منزل دشمن ناخن بگیر.
ـ در موق��ع عقد ن��کاح ،دخترها از اتاق عقد باید خارج ش��وند ،در غیر آن،
بختشان بسته خواهد شد.
توپای گرفته شود؛ زیرا مقالی
ـ در روز ش��نبه نباید سر شسته و ناخن دس�� 
است که میگویند« :شنبه ز خود کم مکن ،یکشنبه ز مال».
ـ در سه روز ماه صفر باید کاال و سر شسته نشود ،در غیر آن جگرخونی بار
آورد.
ـ در شب نباید جاروب کرد ،چون آمد و نیامد دارد.
ـ دندان افتاده را باید کفن و دفن کرده ،در سوراخ دیوار گذاشت.
ـ دوختن لباس پارهشده در بدن شخص شگون بد دارد .اگر دوخته شود ،باید
به دهن آن شخص خسی گذاشت.
ـ زن تا بچهدار نشود ،نباید با شوهرش از خانه بیرون برود.
ـ کسی نباید تنها بخورد ،تنها بخوابد و تنها سفر بکند که بد است.
توپایش را میگیرد ،باید آن را در جایی که مرطوب
ـ کس��ی که ناخن دس�� 
نباشد ،پنهان کند؛ در غیر آن مقالی است که میگوید« :تا ناخن به نم است،
دل به غم است».
ـ 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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ـ لباس ش��خص مرده بعد شستن باید به روی راس��ته آفتاب داده شود؛ زیرا
آن از لباس آدمان زنده فرق کند ،در عکس حال ،در آن خانواده مرده ادامه
پیدا خواهد کرد.
ـ ماه سهشنبه را نبینید که تا آخر ماه غمگین و ملول خواهید بود.
ـ موهایتان را که هنگام قیچیزدن و یا به وسیلۀ شانه فرومیریزد ،جمع کرده
در س��وراخ دیوار بگذارید؛ زیرا توس��ط این مویه��ا موقع آمدن دجال از
مصیبت در امان خواهد ماند.
ـ نذر ،خیرات و رفتن به مزار اولیا و دوس��تان تنها به روز چهارش��نبه شگون
نیک دارد.
ـ ناخنهای بریده را به هر سو نیندازید که اندوهگین خواهید شد.
ـ آب خوردنی را اول باید به شخص کوچک داد ،در عکس حال ،از سرچشمه
خشک خواهد شد.
ـ پوست خربزه را نباید سوزاند ،چون روی آن «یا علی» نوشته شده است.
ـ روز اول ماه نباید دوا خورد و نه نزد حکیم رفت و نه به عیادت مریض.
ـ روز شنبه رخت سفر مبندید که سنگین است.
ـ روز شنبه به سر شستن اختیار نکنید که اندوهگین خواهید شد.
ـ روز یکشنبه حمام نروید که گناه دارد.
ـ روزهای سهشنبه و چهارشنبه نباید خانه را جاروب کرد.
ـ روز سهشنبه به رشتن پشم و پنبه مپردازید که عاقبتش بد است.
ـ روی کس��ی نباید خمیازه کش��ید؛ زیرا این امر ب��رای آن کس بدبختی بار
آورد.
ـ تا دمی که میهمان در خانه است ،نباید خانه را جاروب کرد.
ـ شب یکشنبه نباید به خانۀ کسی میهمان شد.
ـ ش��ب یلدا طویلترین ،سردترین و سیاهترین شب زمستان است که شگون
نیک دارد.
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ـ ش��بهنگام راس��ت ایس��تاده آب نخورید ک��ه مردههایتان در گ��ور ناآرام
میشوند.
ـ هنگام شب به آینه نگاه نکنید که چهرۀ منحوس را خواهید دید.
ـ ه��رگاه ماه نو را ببینید ،فورا ً چش��متان را ببندید و بعد در رخ یک انس��ان
خوشخوی و خوشقیافه بگش��ایید تا آن ماه را با خوش��ی بگذرانید .اگر
انسانی با این صفت پیدا نشد ،چشم خود را به آب روان باز کنید.

منابع و توضیحات:

 .1شگون ،معنای فال و پیشگویی را افاده میکند .در بین تاجیکان افغانستان یک سلسله
عقیدههای خرافی موجوداست که آنها نیز به نام شگون یاد میشود.
 .2این شگون در بین مردم ما نیز مشهور است.
 .3دربارۀ ش��گونها نگا :روان فرهادی ،دربارۀ ش��گونها باید تحقیق کرد ،فرهنگ مردم،
شمارۀ  ،1سال  ،1351ص  /5-4گولوس فردیناند ،کلیات هزاره ،دربارۀ شگونها ،فرهنگ
مردم ،شمارۀ  ،1سال  ،1351ص  /101-86خدیجه حسن ،زایمان و شگونها برای نوزاد،
فولکلور ،ش��مارۀ  ،6سال  ،1353ص  /76-75محمدحس��ین یمین ،شگون و توتکهای
پروان ،فولکلور ،ش��مارۀ  ،11س��ال  ،1355ص  /35-33از او ،شگون و توتکهای پروان،
فولکلور ،ش��مارۀ  ،1س��ال  ،1355ص  /79-75از او ،شگون و توتکهای پروان ،فولکلور،
ش��مارۀ  ،4س��ال  ،1388ص  /57-55خلیلاهلل عنایت ،فرهنگ مردم ،ش��مارۀ  ،2س��ال
 ،1360ص  /48-43محمدعمر قریش��ی ،باورهای عامیانه ،فرهنگ مردم ،شمارۀ  ،4سال
 ،1386ص  /110-108حیاتاهلل س��بحانی ،ده فال ،فرهنگ ،شمارۀ  ،4سال  ،1384ص
 /107-98داداجان عابدوف ،دور خورش��ید اگر خرمن کند ،چه هوایی میش��ود ،صدای
مردم.1994/7/9 ،

خالصه
از گفتههای پیشین خالصه این است که:
یکم ،از تحقیق و بررسی مواد شامل این کتاب پیداست که مردم دریزبان
افغانستان فرهنگ عامیانۀ غنیای دارند .آنها این پدیدۀ معنوی را که فراگیری
رس��م و آیینها ،عقیدهها و پیش��ینههای صاحبانش است ،در دوام سدههای
دو رودراز از س��ینهها به س��ینهها و از نس��لی به نس��لی انتقال داده ،به مثابۀ
یک ثروت پرارزش��ی در ذهن خود و در شکلهای گوناگون حفظ کردهاند.
میتوان گفت که دریزبانان افغانس��تان فرهنگ عامیانۀ خود را که هر جنبۀ
آن میراث گرانبها و سازندهای برای نسلهای امروز و فردای این خاکوبوم
است ،به گنجینۀ معنویات عموم بشری به ارمغان گذاشتهاند.
دوم ،رسم و آیینها و اثرهایی که در این کتاب مورد تحقیق و ارزیابی
قرار گرفتهاند ،بیانگر طرز زندگانی ،عرف و عادت ،عقیده و پنداش��تها و
پیشه و مشغولیتهای زحمتکشان کشور افغانستان است .آنها به عالقهمندان
خود دربارۀ جش��ن نوروز و میله و مراس��م نوروزی ،ماه مبارک رمضان و
عید فطر ،طوی عروسی و سایر محافل و معرکههای زنانه و مردانۀ مردمی
نقل میکنند؛ با مطالب و محتوای پرمایۀ خود به دل آنها شادیها میبخشد

254

آداب ،آیینها و باورهای مردم افغانستان

و آنها را به آیندۀ نیک دلبسته میسازد.
س��وم ،جزئیات فرهنگ عامیانۀ مردم افغانس��تان که در موضوعات مختلف
ایجاد شدهاند ،در راه آدم و آدمگری ،انساندوستی ،وطنپرستی ،سخاوتمندی،
انصاف و عدالت و دلیری و شجاعتمندی ،تربیتکردن آدمان خصوص ًا جوانان
و نورس��ان نقش مهمی بازی میکند .در بس��یاری از این جزئیات خصلتهای
ناشایستۀ انسانی نیز محکوم و مذمت کرده میشوند.
چهارم ،تحلیل س��نتهای فرهنگ��ی مردم افغانس��تان ثابت میكند که
هی��چ کدام از عاملهای قدرتمند درون��ی و بیرونی و ماجراهای دردناک
تجاوزکاران نتوانس��ته اس��ت اینگونه آفریدههای باش��ندگان افغانستان را
ـ رس��م و آیینهای پسندیده ،عنعنات و خالقیتهای فکری آنها را ـ نابود
کند و یا از لوح حافظه و خاطرۀشان بزداید.
مردم افغانستان در مقابل همه گونه تجاوزکاریها و کشتارها توانستهاند
در پرتو کار و تالشهای خس��تگیناپذیر از فرهن��گ خود دفاع كرده ،در
رشد و کمال آن متحدانه و مجدانه سهم گیرند.
پنجم ،مواد مورد نظر ،آیینۀ تمامنمای زندگی مردم افغانس��تان اس��ت؛
از این رو ،مورد مذکور در مورد ش��ناخت و درک طرز زندگانی ،رس��م و
آیینها ،عقیده ،اعتقادات ،خواس��تها و آرزو و امیدهای صاحبان خود از
دلیلهای س��ودمندی بوده میتواند و بیش��ک س��زاوار پذیرش و آموزش
همهجانبۀ عمیق ملی است.
ششم ،بسیاری از رسم و آیینها ،عقیدهها و اعتقادات باشندگان افغانستان
به همین گونه پدیدههای معنوی مردم ما یکرنگ و یکنواختاند .بنابراین
تحقیقات مقایس��های این آفریدههای س��نتی مردم افغانستان و تاجیکستان
برای آشکارس��اختن تأثیر متقابل و جهت مش��ترک آنه��ا از اهمیت خالی
نخواهد بود.

