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        ظفر خالمرادافظفر خالمرادافظفر خالمرادافظفر خالمراداف
  در بين مردم تاجيك) ص(مراسم مولود محمد 

اين اصطالح در ميان مردم تاجيك، . است» تولدشده« معناي عربي و به» مولود«كلمة 
) ص(نام مراسمي ديني است كه به خاطر بزرگداشت زادروز پيامبر دين اسالم، از محمد 

  .گردد تجليل مي
اما پس از به وجود . شد االيام اين مراسم تجليل كرده مي در ميان تاجيكان، از  قديم

ها و مناسك ديني ممنوع  م مولود مانند ديگر مراسمآمدن حكومت شوروي، برپا كردن مراس
  .گشت كه پس از استقالل تاجيكستان و فروپاشي اتحاد شوروي رايج گرديد

االول هر   ربيع12، به حساب هجري قمري )ص(مولود، يعني روز تولد حضرت محمد 
ماه «االول را  ساالن و روحانيون، ماه ربيع مردم تاجيك، مخصوصاً پيران. گردد سال برگزار مي

براي . دانند نامند و برگزار كردن مراسم مولود را در همة روزهاي اين ماه صالح مي مي» مولود
مردم سنة دقيق آن مهم نيست، بلكه تشكيل و اجراي اين مراسم داراي ارزش بلند ديني و 

الم و در تاجيكستان امروز كه عشق و عالقة مردم تاجيك به دين مبين اس. باشد اجتماعي مي
االول، بلكه در  زياد شده است، مراسم مولود را نه تنها در ماه ربيع) ص(حضرت رسول اكرم 

هاي سوگواري نيز  سوران و همراه با مراسم هر ماه و فصل سال، ضمن جشنهاي عروسي و ختنه
  .كنند برپا مي

ظان حاف. گيرند برپاكنندگان مراسم مولود، يعني ميزبانان، چند روز قبل آمادگي مي
  .كنند قرآن و روحانيون مشهور، ميهمانان و همسايگان را دعوت مي

معموالً از بعد از نماز صبح (» آشِ ناهار«شود كه  مراسم مولود بيشتر صبح آغاز مي
واعظان و دامالهاي معتبر در باالي . گردد نيز آماده مي)  پيش از ظهر00/10تا حدود ساعت 
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راد دعوت شده هنگام تناول آش پلو و چاي و نان به وعظ اف. نشينند ، در بلندي مي)تخت(كت 
  .دهند واعظان نيز گوش مي

. قسمت اول مراسم مذكور از حمد و ثناي خدا و نعت رسول اكرم عبارت است
كنند، سپس در  حكايت مي) ص(مالي اصلي يا سرواعظ نخست در بارة تولد حضرت محمد 

در اين مورد از ديگر . نمايد هاي جالبي نقل مي بارة رفتار و كردار و روزگار آن حضرت روايت
يابد و در  اين قسمت از نيم تا يك ساعت دوام مي. شود ها گفته مي پيغمبران نيز بعضي حكايت

ها از يك ساعت بيشتر بوده، مالي راوي اگر خسته شود، راوي ديگر ادامه  بعضي مراسم
  .دهد مي

را نخست به  د كه در آن مردم گرد بخش دوم با پند و نصيحت واعظان شروع مي
بعداً به انتقاد و مذمت رفتارهاي . كنند نمازخواني و روزه داشتن و ذكر اهللا تعالي دعوت مي

را به  فريبي، دزدي و غيره پرداخته، مردم  گويي، مردم خواري، دروغ زشت انساني مانند شراب
هاي حميدة انساني  دوستي، خداپرستي و ديگر خصلت سوي اعمال نيك، خاكساري، انسان

هاي قرآني و روزگار اوليا و انبيا   در پايان، هر واعظ از احاديث نبوي، آيه. كنند راهنمايي مي
  .دهند هايي آورده، سخنان خود را تصديق و تقويت مي نمونه

. گيرد هاي مذهبي صورت مي در قسمت سوم قرائت آيات و دعا و شعر و منظومه
مانند (شود، بخشي متعلق به شاعران مشخص   بخش سروده ميغزل و اشعار ديني كه در اين

ها از  اين گونه متن. و بخشي ديگر از اشخاص گمنام است) شمس تبريزي، شيخ سعدي و غيره
آنها را نه . اند قرنها پيش سينه به سينه، يا از استاد به شاگرد انتقال يافته و تا به امروز رسيده

مثالً، (دانند و در موارد معين  ري از عوام و مردم عادي هم ميتنها واعظان و مالها، بلكه بسيا
  .خوانند مي) گشا زنها در مراسم مشكل
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يابد، واعظان  هاي قسمت سوم كه تقريباً يك ساعت ادامه مي ه پس از قرائت و سرود
خانه يا  صاحب. خوانند خانه، دعا و آرزوهاي نيك كرده، از قرآن مجيد آيات مي و صاحب

را كه قدم رنجه كرده، در اجراي  مقدم گفته، واعظان و مالها  را خير  ميهمانان صاحب جشن
  .كند اند، با تقديم جامه و رويمال و قدري نان و شيريني قدرداني مي مراسم سهم گذاشته

ها در بارة  آنچه از مراسم مولود منسوب به ادبيات شفاهي مردم است، نقل و روايت
 پيغمبران و اوليا، اهل تصوف، امامان و علماي مذهبي؛ قصيده و ديگر) ص(حضرت رسول اكرم 

، عقايد و باورها، امر به معروف و نهي از )ص(و غزل و ديگر انواع شعري در وصف محمد 
  .باشد منكر و امثال اينها مي

) ص(موضوع اساسي سرودها و اشعار مذكور توصيف و ستايش پيغمبر اسالم محمد 
در پايان . سرايند روان بوده، واعظان آنها را بدون سازهاي موسيقي ميوزن آنها خيلي . باشد مي

  :آوريم شوند، دو نمونه مي ما از سرودهاي ديني، كه در مراسم مولود سروده مي
  !ارك ماه مولود محمدــمب      ارك روز مولود محمدـمب
  !مبارك سال مولود محمد      ود بهر نجات ما محمدـــب

* * *  

  والد آدممحمــــــــــد بهتــــــــــرين ا
ــاتم   ــشت و خ ــر اول گ ــود، فخ ــي ب   هم

ــردا  شـــفاعت ــواه امـــت هـــست فـ   خـ
  كـــن دمـــادم از ايـــن رو ذكـــر او مـــي

  قيامـــت روز ســـخت بنـــدگان اســـت
  شود ظـاهر هـر آنچـه كـه نهـان اسـت            
  ســر يــك نيــزه گــردد، شــمس ســوزان

ــايه   ــانش س ــر امت ــد ب ــت  محم ــان اس   ب
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هاي  ه، مضمون اجتماعي بود- بدين ترتيب، مراسم مولود، همايش مردمي، ديني 
 را در بر گرفته كه تحقيق در اين زمينه در  پرارزش اخالقي، ادبي، فلسفي، اجتماعي و مذهبي

  .علم فولكلورشناسي بسيار اهميت دارد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


