گزارش فرهنگیاری

رسم و سنت شبنشینی در کهک قم از گذشته تا به امروز
مصطفی جعفرزاده دستجردی

1

چكيده 
شبنشینی ،مهمانی شبانه ای است که طی آن جمعی از دوستان ،اقوام و يا همسايگان بعد از صرف
شام ،اغلب در خانه و گاه در محافل ديگر گرد هم می آيند و به منظور گذراندن شب ضمن گفتگو
و صرف شبچره خود را با فعالیتهای مفرح و هنری سرگرم میسازند .شبنشـینی در روسـتای
دستجرد کهک قم دارای آداب خاصی است؛ مکان ،زمان ،پـذيرايی ،دعـوتگیـری ،آمـوزههـای
اخالقی و سرگرمیها و بازی های شبانه مانند خرک انداختن و موش انداختن از مؤلفههای خـا
آن است.
کلیدواژه ها :خرک انداختن ،شب نشینی ،شب نشینی زمستانی ،شـب نشـینی و برنامـه فرهنـگ
مردم ،موش انداختن

 .1مصرفی هعفوزاده دستجودی بازنشأته آموز
اس

و پوور

که از سال  1313تاکنون در زمینه گودآوری آدا

قم و یکی از شاعوان و فوهن یاران کوشای واحد فوهنـ

مـودم

کهک استان قم با واحد فوهن

مـودم

و رسوم روستای دست ود بخ

هتکاری داشتهاند .ای مقاله در مأابقه ماهانه ارسال مرالب فوهن یاران در دیماه  1391حائز رتبه نخأ

شده اس .

رایانامهmostafajafarzadeh4@gmail.com :
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مقدمه 
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تغییوات چشت یو در سبک زندگی مودم و نوع مشارل و زمان فعالیـ هـای شـغلی
مودم چه در روستا و چه در شهوها نیز وسایل و ابزارهای سوگومکننده متفـاوتی چـون
تلویزیون ماهواره اینتون

رایانه و تلف هتواه که در چند دهه گذشـته تـاکنون یکـی

پس از دی وی به زندگی مودم راه یافتهاند گـذران اوقـات فوارـ
بزرگ اانواده را بویژه در سـاعات شـب تحـ

اعضـای کوچـک و
و تشـویفات و

تـکثیو قـوار داده اسـ

تجتلگوایی چشموهمچشتی متکسفانه های سـادگی صـفا و صـتیتی
زندگی و ال و اوی نألهای امووزی گوفته اس  .لذا باید گفـ
زمأتانی سنتی حتی در بی مودم روستاها هم کتون

گذشـته را در

شـبنشـینیهـای

شده اس  .امـووزه بـا توهـه بـه

عوامل ذکو شده دی و از شبنشینیهای عتومی و طوالنیمدت گذشـته در شـبهـای
بلند زمأتان که گاه تا دقای بامدادی طول میکشید و به دور از تلویزیـون و مـاهواره و
تلف هتواه و ریوه و با انواع سـوگومیهـای مفیـد و سـالم رفتـاری و گفتـاری و ابـواز
محب

به یکدی و بود ابوی نیأ  .ارلـب دیـدارهای زودگـذر روزانـه و شـبانه بـی

فامیل نیز با مشغولیات مجازی و به رخ کشیدن اشعههای یکدی و پو میشود و در هتع
آنان تنها افواد مأ و ناتوان اانواده هأتند که بواالف گذشته نه حوفی بـوای گفـت
دارند و نه گو

و دلی که اویدار حوفشان باشد .بنـابوای شـبنشـینیهـای امـووزی

بویژه در بی اانوادههای مدرن و نوپا اعم از شهوی و روسـتایی فقـط در میـان فامیـل
درهه یک و گاه هتأایههای دیوار به دیوار االصه شده اس  .دیدارهای سالی یکـی ـ
دو بار و نهایتاً با مدت یک ساع

که آن هم صوف ایوه شدن به صفحه تلویزیـون یـا

وسایل دی وی میشود که هو کس به فوااور میـل و عالقـها
دارد و به کار اود مشغول اس

آن را پـی روی اـود

و در ای کنار هتدی و نشأت های سوت و کور دری

از یک ن اه عاطفی و محب آمیز به چهوههای یکدی و و دری از یک کالم سـخ مفیـد
و امیدبخ  .پیداس
تنـ

نشــده اسـ

که دی و مرل قدیم دلی پس از ماهها دوری و فوا بوای دی ـوی
و دی ــو گوشــی بــه شــنیدن مشــکالت زنــدگی و حــوفهــای دلِ

نزدیکتوی فامیل و هتأایه دیوار به دیوار اود بدهکار نیأ .
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دواموتحكيمروابطخانوادهها 

سنتشبنشيني؛


اانواده قاصو :شتا قدم سو چشم ما گذاشتید و تشویف آوردید اونه ما ما سعادت
پسدادن شبنشینی شتا رو نداشتیم وق

نشد که بیـاییم .حـ بـا شتاسـ  .انشـا اهلل

زنده باشیم تالفی میکنیم از اجال تون درمیآییم. ...
نشينيها 


زمانبرگزاريشب

دوره شب نشینی معتوالً از ابتدای فصل پاییز که شبها کمکم طوالنیتو و کوسیهـا
گذاشته میشد آراز میشد و تا آاو ماه اسفند ادامه مییاف
دوم پاییز بود که مودم دی و از کارهای سخ

اما اوج ای سن

از نیتـه

و اأتهکننده روزانـه مرـل :کشـاورزی و
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تا چند دهه گذشته که هنوز ابوی از مهاهوتهای دوهانبه مودمـی از روسـتاها بـه
شــهوهای دور و نزدیــک و ســپس از شــهوها بــه روســتاهای اطــواف نبــود هتعی ـ
روستاهای کوچک و بزرگ متشکل از چند طایفه و فامیل و اـانواده بـود کـه هت ـی
به طور سببی و نأبی به یکدی و وابأته بودنـد و اگـو هـم وابأـت ی فـامیلی نداشـتند
حداقل یکدی و را میشنااتند و کم و بی بی آنها رف و آمد اانوادگی و معاشـوت
وهود داش  .معتولتوی ای رف و آمدهای اـانوادگی نیـز رسـم شـبنشـینیهـای
زمأتانی بود که بی هته اانوادههای دور و نزدیک رواج داش  .ای رف و آمدها هم
از اوایل فصل پاییز و با گذاشت کوسی آراز میشد و تا فوارسیدن عید نوروز کـه دیـد
و بازدیدهای اانه به اانه های اه اای اود را داش ادامه مـییافـ  .حـداقل یـک
نوب شبنشینی بی هته اانواده های دور و نزدیک ساک روستا انجـام مـیگوفـ و
حفظ ای رسم که در واقع موهب دوام و تحکیم روابط دوستانه و صلحآمیز بی هته
اانواده از هو طایفه و فامیل بود و اگو فصل زمأتان تتام میشـد و ایـ رسـم بـی دو
اانواده با قصور یکی از آنها انجام نتی گوف اانواده قاصو محکوم به گله و شـکای
از طوف اانواده دی و بود تا زمانی که هبوان میکود و ای گالیهها و شکوههـا معتـوالً
در دید و بازدیدهای نوروز با ای عبارات مرو میشد:
اانواده گلهمند :یادتون باشه ما امأال زمأتون عزت سو شتا گذاشتیم و شبنشینی
آمدیم اونه شتا ولی شتا ما را قابل ندونأتید و نیامدید.
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سایو مشارل رایو فارغ میشدند و شب و روز اود را به کوچـهنشـینی و اانـهنشـینی
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سپوی میکودند و در ای میان شبنشینیهای زمأـتانی در شـبهـای بلنـد و طـوالنی
زمأتان بهتوی و مناسب توی رسم بوای دیدارهای اانوادگی و معاشـوت و پـوداات
به سوگومیهایشان بود .مدتزمان شبنشـینیهـا هـم از هتـان سوشـب سـاعات اول
شب) که مودم بنا به عادت هتیش ی اود شامشـان را مـیاوردنـد شـووع مـیشـد و
ارلب تا نزدیکیهای نیتهشب یعنی بی چهار تا پنو ساع

طول میکشید و ایـ زمـان

کاه

نهتنها بوایشـان

بهنأب

طوالنی که امووزه حداکرو به یکی دو ساع

یافته اس

اأتهکننده نبود بلکه با مشغولیات متنوعی که داشتند ایلی زود میگذش  .بـهطـوری
که در پایان شب تتایلی به بوااست نداشتند؛ چوا که در اانههای مودم ـ مرـل حـاال ـ
وسایل سوگومکنندهای وهود نداش

و اگو در اانهای شبنشینی نبود اعضای اـانواده

هتان سوشب و پس از اوردن رذای شام حوصلهشان سو میرف
قول اودشان« :بوای چند ساع
چند سیو نف

تنهایی نشأت و ن اه به دیوارهای گلـی اتـا کـودن

چواغ اـود را هـدر نتـیدادنـد» .بـا ایـ حأـا

شبنشینیها تا حدودی به لحاظ اقتصادی و صوفه هویی در نف
هم که به مقدار کم وهود داش

و میاوابیدند و بـه
مـیتـوان گفـ

کـه

چواغ روشنایی اانـه

مقوون به صوفه بود؛ زیـوا هـو شـب زمأـتانی چنـد

اانواده در یک اانه هتع میشدند و از روشنایی یک چواغ گودسوز یـا المپـا اسـتفاده
میکودند و در اانههای االی از افواد چواری روش نتیشد.
مكانشبنشيني 


تا چند دهه قبل که رسم شبنشینی در فوهن مـودم بـه قـوت گذشـته اـود رونـ
داش اانههای ساده و اش و گلی مودم ارلب یک اتاقه و گـاه دو اتاقـه تُـو در تُـو)
بودند که صاحبان اانههای هدید دو اتاقه از یک اتا به عنوان نشیت و زندگی اعضـای
اانواده و از اتا مجاور آن هم که رن و رویی بهتو و چیدمانی زیباتو داش بـه عنـوان
کناری و به اصرال «مهتوناونه» استفاده میکودند .ای اتا های تـک و دوتـایی تُـو در
تُو که در ابعاد تقویبی  3 × 4یا 1و 3 × 3متو موبع و با در نظو گوفت ابعاد فو های بافـ
زمان گلیم و قالی) احداث میشد فضای مناسبی بوای قوار گـوفت کوسـیهـای چـوبی
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نشيني 


گيريدرشب

دهيونوبت

نوبت

در روستاها از هتله روستای دست ود هته اهالی بـومی کـه ارلـب چنـد طایفـه و
فامیل و اانواد به یکدی و وابأته بودند هتدی و را میشنااتند و رسم شبنشینی بی
هته اانوادههای ساک

رستی عتومی بود .ای رسم هـو سـال در چنـد ماهـه پـاییز و

زمأتان که دوره شبنشینیها بود بی اانوادههای اقوام و هتأای ان نزدیـک در چنـد
نوب

صورت میگوف

و بی دورتوها و رویبهتوهـا حـداقل بـوای یـک نوبـ

انجـام

1. Koleh
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ایجاد میکودند .کوسیها معتوالً  82 × 82سانتیتتو یا  1 × 1متو موبع بودند کـه از سـوی
نجارهای محلی سااته میشدند و در میان اطا بـو روی چالـه کوسـی مخصـوی قـوار
1
میگوفتند .در سه کُله طوف) اصلی ای کوسیها هـو طـوف هـای نشأـت دو نفـو از
اعضای اانواده بود که به راحتی مینشأتند و میاوابیدند .طوف یا اصرالحاً کُلـه پـایی
کُل و مینه) کوسی هم های نشأت و اوابیدن بچههای اودسال بود .شبنشینیهـا هـم
معتو ًال در فصل پاییز و زمأتان و به صورت اـانوادگی بـود کـه گـاهی سـه الـی چهـار
اانواده چند نفوه اطواف ایـ کوسـی هـا و گـو تـا گـو اتـا و اـارج از کوسـی
مینشأتند و گوشهای از لحاف بزرگ روی کوسی را روی پاهای اـود مـیکشـیدند کـه
البته حدود محوم و نامحومی بی زنان و مودان نامحوم کامالً رعای میشـد .از آنجـا کـه
مودمان ساب با وهود هته تن ناهـای زنـدگی بـواالف مـودم امـووز در رفـع نیازهـای
روزموه زندگی یکدی و از هی داشتهای حتی نان سفوه اود دری نتیکودند در اانـههـا
و محلههایشان تا پش در اتا نشیت تا نیتهشب و گاهی تا صبح به روی یکدی و بـاز
بود و اانوادهای که بدون اطالع قبلی به قصد شبنشینی راهی اانه دی وی میشـدند تـا
پش در اتا صاحبخانه پی میرفتند و با دیدن کف هـای پشـ در اتـا و شـنیدن
صدای هتعی حاضو در اتا با بلند کودن صدا ارا به مـود اانـه و شـنیدن صـدای
بفومای او وارد اتا میشدند وگونه بدون آنکه صاحب اانه متوهـه ورود و اووهشـان
شود از آنجا به مقصد اانه اود یا اانهای دی و بومیگشتند.
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میشد .ای قبیل اانواده ها با احتوام نأب

به بزرگان آبادی و با اعـالم قبلـی بـه اانـه

آنــان مــیرفتنــد و آنهــا هــم در فوص ـ

مناســب بازدیــد شــبنشــینی کوچکتوهــا را

پسمیدادند؛ به هز اانوادههای مأ که توان شبنشـینی رفـت نداشـتند و ایـ قبیـل
اانوادهها احتوامشان بوای شبنشینی رفت به اانههایشان بو هته اهالی الزم بـود .امـا
در بی اقوام و اویشاوندان و هممحلیهای نزدیک شـبنشـینی در چنـد نوبـ

و بـه

صورت گووهی انجام میگوف  .مرالً هو چهار تا پنو اانواده همس و همکفو در یـک
گووه شبنشینی دورهای داشتند ضت اینکه هو کدام با گووههای دی و هم در رفـ

و

آمد بودند و بوای هو گووه زمـانی را ااتصـای مـیدادنـد .در ایـ گـووههـای چنـد
اانوادهای هو ها شبنشینی بود نوب ها معلوم و قوارها گذاشته میشد .در طول فصل
پاییز و زمأتان کتتو اانهای بود که اهالی آن میزبان یا مهتان شبنشینی نباشد.
نشيني 


هايگفتاري،رفتاري،نمايشيواقتصاديدرشب

سرگرمي

قصهگويی :معتوالً در هتـع هتـه شـبنشـینیهـای گووهـی و دورهای یـک پیـو

قصهدان و قصهگوی ماهو و او سخ حضور داش  .1ای قبیل افواد که تعدادشان هم
کم بود یا اودشان هو کدام عضو یکی از گووههای محلی و دورهای بودند یا اینکه بـه
محل شبنشینی دعوت می شدند و در چند وقفه و استواح کوتـاهمـدت 2کـه صـوف
اوردن شبچوه و نوشیدن چای و گاه دستتال چپ و سی ار میشـد دو سـه سـاع
زمان شبنشینی را به تعویف قصههای کوتاه و بلند عامیانـه ماننـد حأـ کچـل شـاه
عباس داتو شاه پویان و ...میپودااتند .تا وقتی قصهگوی مجلس مشغول تعویف قصه
بود هته ن اهها ایوه به صورت او و حواسها متوهه ماهوای قصه بـود و هـی کـس
الم تا کام حوف نتیزد و اگو کأی میاواس چای یا آ طلب کند طب قـواری کـه
در شبنشینیها و هن ام قصه گویی رسم بود با صدای سُوفه و اشـاره صـاحباانـه را
 .1پدرم موحوم فضلاهلل هعفوزاده موحوم اکبوعلی بابایی موحوم حاج سیدکارم حأینی و چند ت دی و از متوفیـان روسـتا
قصهدانان و قصهگویان ماهو و نامی روستای دست ود بودند.
 .2ای زمانهای کوتاهمدت را قصهگو و دی وان به اوردن و آشامیدن مشغول میشدند.
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میکودند .ن اه بشا قصهگو به صورت فود فود حاضوان دور کوسی حاکی از محبـ
و هتلا «هانم بواتون ب وید» او ارا به آنها که هـو بـار از زبـان هـاری مـیشـد
درسی از معوف

و مهوبانی به دی وان در آدا

سخنوری بود.

کتابخوانی :سوگومی دی و مودم در شبنشینیهـایی کـه بیشـتو افـواد میـانسـال و
سالخوردگان حضـور داشـتند کتـابخوانی از سـوی چنـد تـ از باسـوادان مأـلط بـه

کتابخوانی و او لح و بیان بود .1افواد کتابخوان که اودشان دارای کتا

بودند هـو

کجا که شبنشینی میرفتند یا دعوت میشدند کتابشان را هتواه اود مـیبودنـد .ایـ
کتا ها معتوالً کتا های دینی افأانه و شعو بود؛ مانند عی الحیـات 2قصـصالقـوآن
مختارنامه امیوارسالن نامدار امیوحتزه ملکهتشـید شـاهنامه فودوسـی رسـتمنامـه
اشعار هوهوی نأیم شتال عا والدی بهلول عاقل مالنصوالدی مو و گوبه و....
بعضی از ای کتا ها در چند هلأه شبنشینی و کتابچههای کوچـک در یـک هلأـه
اوانده میشدند و حاضوان هم سواپا گو

میکودنـد.

بودند و سکوت کامل را رعای

به کتابخوانهای شبنشینی هم مال و اگو مادرشان سیده بود میوزا میگفتند.
خاطره گويی :ااطوه گویی از سوی سالتندان تلخ و شیوی چشـیده روزگـار یکـی
دی و از سوگومیهای گفتاری در شبنشینیهـای شـبهـای زمأـتانی بـود؛ اـاطوه از
سفوهای دور و طوالنی و شغلهایی که در دیار روبـ

انجـام داده بودنـد و اـاطوه از

اتفاقات و ماهواهای گذشته که هو کدام بوای مودمان زمان اود به نوعی مبـدو تـاریخ و
ماندگار شده بودند؛ مانند سال ان لیأیها سال قحری سال بچهاورهای سـال کچلـی
سال ووایی وبایی) سال نااوشی سال بوفی سال سید فوهادی کـه هـو یـک از اینهـا
مشکالت و تلخیهایی را بوای مودم آن زمان در پی داشتهاند.
 .1موحوم مشهدی فواموز حیدری موحوم علیاکبو یوسفعلی موحوم مالعباس عابدینی موحوم مالکویم علی بابایی موحـوم
کوبال آقاعلی و موحوم مشهدی اصغو عباسی که از آنها به عنوان کتابخوانهای قدیتی تا دهههای  1342یاد میشود .بنـده نیـز
در نوهوانی مدتی کتابخوانی میکودم.
 .2کتا

اری بزرگ و قدیتی متعل به مشهدی اصغو عباسی بود که مودم هنوز از پیش وییهای آن کتا

امام زمان عو) یاد میکنند.

و عالیم رهور آقـا
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متوهه طلب اود میکود .در مجالس شبنشینی قصههای عامیانه و سبک تعویف آنهـا
به قدری هذا و شـیوی بـود کـه در پایـان هـو قصـه دراواسـ قصـه دی ـوی را
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سرگذشت :تعویف سوگذش

تعري
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اول شامل اتفا های مهم او

هم در شبنشینیها به دو گونـه بـود .گونـه

و بدی میشد که در طول زندگی بوای یک یا چند نفو

در محل یا در صحوا سفو دیار روب

و ...واقع شده بود و شنیدنشـان بـوای دی ـوان

بویژه هوانتوها تجوبه آموز بود .گونه دوم بعضی سوگذش های ریوواقعی و سـاات ی
اشخاصی بودند کـه در ماهواسـازی بـوای سوگذشـ
االقی
ساع

و مهارت باالیی داشتند و گاهی یک سوگذش

اـود و چ ـون ی تعویـف آن
ساات ی اود را نـیم تـا یـک

تعویف میکودند و در آاو هم با ای هتله آن را به پایان میرساندند:

«باال رفتم دوغ بود پایی اومدم دوغ بـود هـو چـه گفـتم دروغ بـود»؛ چنانکـه در
ااطوات و سوگذش های واقعی بوعکس ای را میگفتند:
«باال رفتم ماس

بود هو چی گفتم راس

بود پایی اومدم ماس

بود»

پرسش و پاسخ معما و چیستانهای راي  :گونه دی وی از سـوگومیهـای گفتـاری
در شبنشینیها بیان معتاهای به نأب

پیچیده فکوی و تعدادی از چیأتانهای کوتـاه

و ساده و عامیانه رایو در محل بودند که گه اه در فواصل سوگومیهای دی و بهمنظـور
تنوع و هو شناسی هوانتوهای مجلس از سوی سالتندان با عبارت «ای چـی چیـه »
ای چیأ

) مرو میشد و پاسخشان ارلب ابزار و اشیا و عناصـو شـنااته شـده و

موتبط با زندگی مادی و معنوی مودم بود.
بافندگی پوشاک زمسـتانی :در سـاب
سالتندانی که بینایی شان او
هورا

ارلـب مـودان روسـتا از هـوانسـالهـا تـا

بود انواع پوشا

گوم و زمأـتانی مودانـه ماننـد کـاله

اَلجَک 1شال و نیمتنه طو سارفون را که از نخ پشم تهیـه مـیشـد اودشـان
2

تولید میکودند .کار پشمریأی را که به وسیله پله و به حال
روزها زیو آفتا

ایأـتاده انجـام مـیشـد

کوچه و کار بافت را که اصرالحاً چیدن میگفتند روزها در کوچـه و

شبها دور کوسی نشأته انجام میدادند و شبنشینیهای طوالنی بهتوی فوص

بـوای

بافت و به اصرال چیدن ای نوع لباسهای گوم زمأتانی بود .ن ارنده اود از سیزده ـ
1. aljak
2. pelleh
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چهارده سال ی تا زمانی که در روستا زندگی میکودم دستک

و هورا

و شـال کتـو

هورا

از پنو عدد میل کوتاه به نام شی

1

استفاده میشد .بعضی اانمهای مأـ هـم

کار چیدن یا بافندگی ای هور پوشا را با میل یا شی

بلد بودنـد امـا در اصـل کـار

مودان بود و در شبنشینیها دور کوسی انجام میدادند.
جدا کردن پنبه از داخل پوسته غوزه :ساب که کش
بی کشاورزان ارلب آبادیهای بخ

و بوداش

محصـول پنبـه در

کهک از هتله روستای دست ود رایـو بـود هـدا

کودن پنبه از داال روز پوسته) آن در اانهها و معتـوالً بـه شـکل هتیـاری اعضـای
اانواده انجام میگوف  .شبنشینیها هم مکان و فوص

مناسبی بوای انجـام ایـ کـار

گووهی بوای صاحب اانهای بود که در آنجا بأاط شبنشینی بوقـوار مـیکـود .هن ـام

انجام ای کار رستی داشتند به نام «او انداات » 2که در ادامه شو داده میشود.
هاوتفريحاتشبنشيني 


سرگرمي

خرک انداختن :کهک در پنو فوسن ی هنو
کشت

قم قـوار گوفتـه اسـ  .انـار انجیـو

و قیأی از میوهها و پنبه و رالت از محصوالت مورو

آنجاس  .آ

و هوای

کهک کوهأتانی و سود اس  .در شبنشینیهای زمأتانی ای روستا بوای سـوگومی و
کیأهای روزه پنبه با پوسته) میآورند تا به وِ  3کـودن گُنـدل

پوکودن اوقاتفوار

4

5

بپودازند و پنبه را از سوله هدا کنند .سوله یا پوسته پنبه ارلب چهـار پـوه دارد .گـاهی
طبیع

سولهای را دو پوه میکند و زمینهای بوای سوگومی و او

بودن مودم فـواهم

میسازد؛ یعنی اگو کأی از میان سولهها یک سوله یا روزه دو پوه پیـدا کنـد بـا شـادی

 šiš .1ای میلها فلزی و از سیم پّوه دوچواه و یا از چو
 .2در کتا

ناز و محکم بادامچه وحشی تهیه میشد.

هش ها و معتقدات زمأتانی استاد انجوی شیوازی به شو ای رسم پودااته شده اس .

 veš .3پنبهای که در پوسته اس
 .4اصرال دی و هتان و

و به پنبه چأبیده اس ؛ و

کودن اس  .گندلکشی.

 .1روزه یا سوله پوسته دو پوه یا چهار پوه اس .

کودن یعنی هدا کودن.
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و گودن را اود میبافتم .بوای شـال دو عـدد میـل بلنـد الزم بـود و بـوای دسـتک

و
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تتام به حاضوان ابو میدهد که او
شماره  74زمستان 9315

آن او

پیدا کوده و زمان او انداات رسیده اس

و

را در گوشه دستتالی می بندد و به منزل یکی از مالکـان یـا آشـنایان ثووتتنـد

میبود .هتی که با آن شخص روبهرو شد ایلی تند و سویع میگوید« :اربـا
او منو سن ی و رن ی بار ک و بفوس

سـالم:

بوایم بیاورند ».و آن دستتال را دااـل اانـه

آن شخص میاندازد و با چابکی تتام پا به فوار میگـذارد؛ زیـوا اگـو او را ب یونـد بـه
گودن

سهپایه میآویزند و در کوچهها میچواانند .اما اگو نتواننـد او را ب یونـد بایـد

دستتال او را پو از آهیل کنند و به اانها
هف

بفوستند .ای رسـم در چشـتهعلـی کـه در

فوسن ی هنو روبی قم و در دو فوسن ی هنو روبی کهک قوار دارد بـه نحـو

دی وی انجام میگیود؛ به ای توتیـب کـه در فصـل زمأـتان هن ـامی کـه هتـاعتی در
شبنشینی مشغول و

کودن پنبه هأتند گاهی اتفا میافتد که یک نفو و

یا رـوزه

پوسته) دو پوهای از بی و های چهار پوه پیدا میکند سپس اوشحال و شـادمان آن
را گوشه دستتالی بزرگ میبند د و به طـوف اانـه کداـدا یـا یکـی از بزرگـان آبـادی
می رود و به طوری که اهل اانه و صاحبخانه متوهـه نشـوند بـه بـام اانـه مـیرود و
دستتال را از روزنه وسط گنبد 2به داال اتا نشیت آنـان پوتـا

صدای بلند فویاد میزند« :مشهدی حأی ! او موا بار ک ! دُم
اود را می گوید تا بداند کیأ

و با نهای

مـیکنـد و مـرالً بـا
را افأار ک » و بعد نام

چابکی پا به فوار میگذارد .صاحبخانه که از

به بچههای زرنـ

اانـه فومـان مـیدهـد تـا بـه

کیفی

و شوایط ای رسم آگاه اس

دنبال

بووند و او را ب یوند .کوچک و بـزرگ درصـدد گـوفت شـخص بومـیآینـد و

میکوشند تا او را دست یو کنند زیوا معتقدند اگو بوود و او را ن یوند ایو و بوکـ
اانه را با اود میبود .اگو او را ب یوند صورت
را به گودن

آن

را سیاه میکنند و سهپایه اهـا اانـه

میآویزند و در کوچههای آبادی می گوداننـد و کودکـان محـل کـه تشـنه

وقوع چنی حوادثی هأتند به دنبال او راه میافتند و او را هُو میکنند .اما اگو نتوانند او
را ب یوند بوای بازگوداندن ایو و بوک

اانههاشان دستتالی را که او

به گوشه آن

 .1روزه یا سولهای که دو پوه داشته باشد.
 .2در بیشتو اانههای قدیتی سقف اتا ها گنبدی اشتی و در وسط آن سوراای بوای هواک
عبدالحأی عبدالحأینی  23ساله شغل آزاد روستای چشتهعلی کهک قم.

بود .گودآورنده روایـ

فـو :
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بأته شده اس

از انواع آهیل مانند انجیو اشک کشت

و هوزهقند پومیکننـد و بـه

در گذشته رستی مشابه هتی رسم در روستای دست ود به نام «مو

انـداات » در

شبنشینیها رایو بود.
موش انداختن :قدیم در شبنشینیهـای زمأـتانی روسـتای دسـت ود نیـز رسـم و
انـداات »؛ بـا ایـ کیفیـ

شوای سوگومکنندهای رایو بود به نام «مو

کـه یکـی از

اعضای چابک و تیزپای اانه بـهوسـیله دسـتتالی بـزرگ چیـزی را شـبیه یـک مـو
صحوایی درس

میکود و آن را به ست

اانهای کـه بـا صـاحب آن شـوای داشـتند
مـیکـود و بـا صـدای بلنـد طـوری کـه

میبود و آن را از دیوار اانه به دااـل پوتـا

صاحبخانه بشنود صدا میزد «های مشدی ...مو
اهالی آن اانه به محض شنیدن صدا به ست

منو سیو ک و بفوس

بیوون می دویدند و شخص را کـه در

حال فوار بود دنبال میکودند .اگو او را دست یو میکودند صورت

را با ذرـال سـیاه و

روانه اانها

میکودند .اما اگو او اود

یا به اانها

میرسید دی و بازی را بوده بود و صاحبخانه باید دستتال مو

از آهیل میکود و بوای

میرسانید و صورت

را میشأـ
او را پـو

میفوستاد .در ای رسم باور و اعتقاد ااصی نظیو رسم اـو

انداات روستای چشتهعلی وهود نداشـ
باا

را به آ

بیاد!»

و تنهـا یـک سـوگومی و شـوای و بـود و

بی دو اانواده بود و بعضیها شبچوه شبنشـینی مهتـانهـای اـود را در آن

شب با اهوای هتی رسم فواهم میکودند؛ زیوا اانواده بازنده هتانشب بایـد دسـتتال
آهیل را بوای اانواده شخص بونده میفوستاد.
نشينيزمستاني 

شبچَرهدرشب


در گذشته ارلبِ اهالی روستا کشاورز بودند و در کنـار محصـوالت زراعـی زمـی
اود که عتدتاً رالت و حبوبات بود انواعی از دراتان میوه مرل گودو بـادام قیأـی
زردآلو آلو سفید و انجیو و در حاشیه روداانهها و محوطه اانـهشـان دراتـانی ماننـد
سنجد و توت سفید داشتند که نیاز میوه تازه فصل و آهیـل زمأـتانی را حـداقل بـوای
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اانه هتان شخص میفوستند.
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شب چوههای شبنشینی و پذیوایی از میهتانان تـکمی مـیکـود .بعضـی از هتـه انـواع
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دراتان ذکو شده و بعضی تنها از چند نوع آنها بواوردار بودند و بعضی هم که زمی و
باغ نداشتند موسم بوداش

محصول یا باب

موسوم آن زمان مالکان کم و بی

مزد چیدن یا از طوی بذل و بخش هـای

از ای محصوالت بهوهمند مـیشـدند .حتـی اقالمـی

مرل توت و سنجد در حاشیه روداانهها و معابو عتومی و اانههای مودم به رای ـان در
ااتیار و استفاده هته اهالی بود و از انواع ذکو شده به صورت اام اشک بوداده شده
و توکیب شده با هتدی و مانند :بوگه قیأی و زردآلو توتاشکه مغـز بـادام و گـودو
انجیواشکه سنجد لپه تهیه شـده از مغـز هأـته زردآلـو و قیأـی بوگـه آلـو سـفید

هوزهقند 1و قووت 2در شبنشینیها به عنوان شبچوه استفاده میکودند .البتـه تـوقعی
هم نبود که کأی در نداری بوای شبچوه شبنشینی اانها
اود

هزینـه و زحتتـی را بـه

تحتیل کند و دچار اجال زدگـی میهتانـان شـود .اگـو بـود کـه از آوردنـ

مضایقه نداشتند و اگو هم نبود چند استکان چای کفای

میکود .گـاهی دیـده مـیشـد

اانوادههایی که داشتند اگو بوای شبنشینی به اانه فودی میرفتند که از توان مناسـبی
بواوردار نبود مقداری آهیل هتواه اود می بودند و طوری که میهتانان دی ـو متوهـه
نشوند تحویل زن صاحبخانه میدادند تا از میهتانها پذیوایی کند.
نشينيها 


جايگاهومحبوبيتبرنامهفرهنگمردمدرشب

ن ارنده به اوبی به یاد دارم که تا هفده ـ هجده سـال ی کـه در روسـتای دسـت ود
زندگی میکودم در ارلب شب های بلند فصل پاییز و زمأـتان کـه کوسـی روی زمـی
بود در اانه اود یا در اانههای دی وان شبنشینی داشتیم .در آن زمان یعنی تا اوااـو
دهه  1342سوگومی مودم در شبنشینیها قصهگویی کتابخوانی سـایو سـوگومیهـایی
بود که پیشتو به آنها اشاره کودم .رادیو اولی وسیلهای بود که تا آن زمان در تعداد کتـی
از اانهها آن هـم بـوای اسـتفاده از بونامـههـای مـذهبی و اابـار وهـود داشـ  .اکرـو
 .1دو نوع مختلف توکیبی مغز گودو و با اتی و بوگه قیأی و نوع دی و مغز گودو داال آلو سفید تازه و یـا قیأـی و اشـک
کودن بوای زمأتان.
 .2کوبیده گندم شادونه و اا قند و یا مخلوط گندم شادونه.

رسم و سنت شبنشینی در کهک قم از گذشته تا به امروز 713

 .1اانه ایشان مدرسه ابتدایی روستای دست ود بود از سال  1337که مدرسه دولتی تکسـیس شـد تـا سـال  1312کـه مدرسـه
مخصوی سااتند و هو دان آموز ماهی  8ریال کوایه میداد.
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اانواده ها نأب به ای وسیله تعصب ااصی داشتند و بعضیها وهـود آن را در اانـه
موهب رفت ایو و بوک از اانه میدانأتند و دارندگان ای وسـیله را منـع و مـذم
میکودند اما از اواسط دهه  1342که نام و آوازه بونامه فوهن مودم رادیو با نام نجوا)
زبان به زبان به گو مودم رسید دارندگان ای وسیله هو کجا که شبنشینی میرفتنـد
رادیو را هتواه اود می بودند و مودم را به محتوای ای بونامه عامهپأند آشنا میکودنـد.
کمکم مودم به ای بونامه عالقهمند شدند و هو روز بو تعداد ای وسیله در اانهها اضافه
شد و بونامه فوهنـ مـودم نجـوا) چنـان هـای اـود را در بـی مـودم بـاز کـود کـه
سهشنبهشب ها در اانه دارندگان رادیو یا هو کجا که رادیو بود متلو از هتعی میشد
و در زمان پخ بونامه فوهن مودم که در انتظار لحظهشتاری میکودنـد دسـ از
هته سوگومی های موسوم گذشته می کشیدند و از ابتـدا تـا پایـان بونامـه بـا سـکوت و
آرام کامل گو و دل به شنیدن بونامه دلخواهشان میسپودند .بهتوی و شیوی تـوی
ااطوات اود م از شبنشینیهای قدیم آشنایی با هتان بونامه فوهن مودم زندهیـاد
استاد انجوی شیوازی اس  .شاید اانواده م که پدرم مـودی مـؤم و اـادم افتخـاری
مأجد و حأینیه روستا و مادرم هم زنی سیّده و بأیار مؤم و باتقوا بود و مـودم او را
مأتجا الدعو حل گوفتاریها و مشکالت اود میدانأتند تا اوایل دهـه  1312هـزو
معدود اانواده هایی بودیم که رادیو نداشتیم و پدرم هم علیررم عالقه زیادی که به م
داش و از عالقه م به بونامه فوهن مودم آگاه بود اما به دلیل مالحظه از مـادرم کـه
تعصب شدیدی به رادیو و تلویزیون داش حاضو بـه اویـدن رادیـو نتـیشـد .اـدا
رحت کند شخصی بود به نام سیدکارم حأینی معووف بـه آقاکـارم کـه بعـدها مکـه
رف و لقب حاج آقا کارم 1گوف  .ایشان مـود روشـندل و بـه روزی بـود و هـو چیـز
هدیدی در شهو قم میدید میاوید و به مـودم نشـان مـیداد و چـون اـانوادها در
شهو قم زندگی میکودند و اود به دلیل شـغل کشـاورزی و ن هـداری دام و حشـم
هتیشه در روستا بود شبها بیشتو بوای شبنشینی به اانه چند ت از اقوام و دوسـتان
و هممحلیهای نزدیک می رف و با چند اانواده هم که فامیل و محوم بود رف و آمد
دو هانبه داش که ما هم از هتله ای اانوادهها بودیم که حـداقل هفتـهای یـک شـب
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بوای شبنشینی به اانه ما میآمد و ما هم دو سه ـ هفته یکبار به اانها مـیرفتـیم و
هو ها هم که میرف رادیو هتواه بود .م هتیشه عصو روز سهشنبه و زمان پخـ
بونامه فوهن مودم دلم شور میزد که چرور بتوانم بونامه را گو کنم .طوری که پـدر
و مادرم متوهه نشوند میرفتم سواغ حـاج آقـا کـارم و از طـوف اـودم او را دعـوت
میکودم که شب بوای شبنشینی به اانه ما بیاید یا اگو نوب اودمـان بـود بـا اعـالم
آمادگی و موافق اود از طوف او پدر و مادرم را دعوت میکودم که امشب بـوویم
اانه حاج آقا کارم و آنها هم قبول میکودند .تا اینکه بعـدها یعنـی هتـان اوایـل دهـه
 1312با تواف مادرم و مشووط بو اینکه از رادیو فقط بوای شنیدن بونامه فوهنـ مـودم
و اذان سه وعده و سحواوانی ماه مبار رمضان استفاده کنیم صاحب رادیو شدیم.
هتان عالقه هم سبب شد که کـار ثبـ و ضـبط و گـودآوری فوهنـ مـودم روسـتای
دست ود را آراز کنم .بوای هتی منظور هو شب هو موضوعی را که در بونامه فوهن مـودم
درباره آن مرلبی میشنیدم یادداش میکودم و دربارها به تحقی مـیپـودااتم تـا اینکـه
پس از گذش یکی ـ دو سال به شهو قم آمدم و هتکاریام را با موکز فوهن مودم شـووع
کودم .هو بار هم که بوای دیدن اانواده و والدی به روسـتا مـیرفـتم بیشـتو وقـتم صـوف
گودآوری اطالعات فوهن مودمی در اانههای مودم و در دش و مزارع میگذش .
در واقع به هووت می توانم ب ویم که بونامه فوهن مـودم نجـوا) از هتـان ابتـدای
تشکیل های اه ویژهای را در شبنشینیهای مودم روسـتاها بـه اـود ااتصـای داد و
محبوبی باالیی در بی روستاییان کأب کـود و شـاید ارلـب هتکـاران و فوهن یـاران
قدیتی واحد فوهن مودم عالقه و ان یزهشان به کار گودآوری فوهنـ مـودم شـهو و
دیارشان در هتان شبنشینیها و گو دل سپودن به بونامههای فوهن مـودم بـویژه
سخنان پخته دوستانه و تکثیوگذار استاد انجوی شیوازی شکل گوفته باشد .نام و یادشان
گوامی روحشان شاد و راهشان مأتدام و پو رهوو.
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