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Маросими гаҳворабандон дар шароити кунунӣ

Мижни мардуми тоҷик яке аз маросими хурсандиву нишот “Гацворабандон”
мебошад, ки имрфзцо цам бо риояи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи
танзими анъана ва ҷашну маросимцо дар доираи хонаводагк баргузор мегардад.
Ин маросим бо таваллуд шудани тифли нахустин дар оила,

ҷашн гирифта

мешавад. Ба истилоци дигар гацворабандон маросимест, ки бори аввал тифлро
дар гацвораи нав мехобонанд. Цамин аст, ки цар як хонаводаи тоҷик ин маросимро
бо камоли хушнудк то кунун таҷлил менамоянд. Зикр кардан бомаврид аст, ки
дар аксари минтақацои кишвар маросими мазкурро аз лицози урфу одат қариб
як хел ҷашн мегиранд.
Дар гуфторцои лацҷавк мафцуми “гацворабандон”-ро дар шаклцои гуногун
ном мебаранд, ки дар ин бора Мирзоев С. чунин мегфяд: “Шаклцои дигари вожаи
“гацворабандон” чунин аст: гуворабандон, говрабандон, горабандун”. [3,80]
Дар цар сурат мафцуми гавцорабандон аз ду вожа “гацвора” ва “бандон”
Шакли маросимии калимаи “бастан” сохта шудааст, ки мазмунан бастани тифл
дар гацвораро инъикос менамояд. Унсури асосии ин маросим гацвора мебошад,
ки он рахти хоби махсуси кфдак буда, дар он тифлро аз 5-7 рфзагк то 1,5-2 солагк
мехобонанд. Гацвора аз чфби бед, зардолу ва чормағз сохта шуда, ба цунари

дуредгарк алоқаманд мебошад. Мижни халқи тоҷик ин гацвораро ашжи малакутк
ва муқаддас мешуморанд. Масалан, агар кфдак дар он хоб наравад, дар замин
намегузоранд ва дар ягон баландк овезон мекунанд.
Маросими гацворабандонро дар манотиқи кишвар вобаста ба рфзцои хос,
пас аз баромадани чиллаи кфдак (40 рфз пас) ва дар баъзе ҷойцо баъди 3 рфзагк ва
дар баъзе минтақацои вилояти Суғд дар 9 рфзагк

баргузор менамоянд. Дар ин

бора пажфцишгар Аминов А. чунин ибрози назар мекунад: “Дар ноцияи Ашт ин
амал пас аз нфц рфз иҷро мегардад ва ин маросимро нфҳбуророн меноманд. Усули
баргузории маросими номбурда ба дигар ноцияцо монанд аст. Аммо мувофиқи
ақидацои занони Ашт, кфдак танцо пас аз нфц рфз тамоми хатар ва ҷину балоцоро
паси сар мекунад ва метавонад, ки ф акнун дар пацлфи модар нею дар гацвора
бастан мақоли махсус: “Аз нфц гузашт, аз кфц гузашт”-ро цатман истифода
мебаранд”. [1,62]
Анъанае, ки цоло цам роиҷ аст, аз ҷониби падару модари арфс харидорк
намудани гацвора бо лавозимоташ мебошад. Занони цунарманд мувофиқи
андозаи гацвора курпачацои онро, ки “каҳгинак” ва “пахтагинак” ном доранд,
омода месозанд. Каҳгинак курпачаест, ки

дохили он аз коци майда пур карда

шуда, дар гацвора аз цама таг гузошта мешавад. Пахтагинак курпачаест, ки
дарунашро бо

пахтаи мулоим пур карда, аз болои кацгинак мегузоранд.

Инчунин аз матоъцои гуногун барои пфшондани болои кфрпачацо, рфймолча аз
матои пахтагин,

барои бастани дасту пойи кфдак,

дастбандаку побандак,

кфрпачаи хурдакаки болопфшк ва барои болои гацвора болопфш яъне гацворапфш
аз матоъцои гуногун вобаста ба фаслцои сол омода месозанд. Масалан,
болопфшаки зимистона аз матои бадошти гарму (махмал) патдор ва болопфшаки
тобистона аз матои нафиси тунук дфхта мешавад. Дар бештари манотиқи кишвар
матои якрангро вобаста ба завқи бонувон гулдфзк ва зардфзк мекунанд. Дар баъзе
ҷойцо гацворапфш ва дигар лавозимоти гацвораро аз қуроқ низ омода месозанд.
Дар мавриди болопфши қуроқк будани гацвора ақидае вуҷуд дорад, ки
мардумшиноси варзида А. Мардонова мегфяд: “Пеш онцое, ки тифли дардманд
доштанд, гацворапфшро

аз қуроқ медфхтанд ва умед доштанд, ки бо ин роц

тифлро аз дард наҷот медицанд.” [2,206]
Нисбати ин боварцо назари мо бар он аст, ки матоъи қуроқк аз
латтапорацои секунҷа дфхта мешавад, ки шаклан ба тфмор монанд аст. Ва тфмор
ба ақидаи мардуми тоҷик инсонро аз цама “ ранҷу бало” ва беморицо цифз
мекунад. Секунҷа будани нақши матоъи қуроқро дида, занон гумон мекунанд, ки
ин матоъ низ вазифаи туморро иҷро мекунад.
Имрфзцо барои гуногунрангии цажти ояндаи тифл

аз матоцои рангаи

гуногун тамоми лавозимоти гацвораро аз қуроқ медфзанд. Цатто чодари аруск ва

дигар ҷицози арусиро аз қуроқ, яъне латапорацои ранга бо цам пайваст карда
медфзанд, ки ба андешаи онцо ин фоли нек аст.
Дар аксари минтақацои ҷумцурк чиллаи кфдак дар хонаи волидайни модари
тифл ва дар баъзе ноцияцои вилояти Суғд дар хонаи падару модари ҷавон сипарк
мегардад. Дар вилояти Хатлон ва баъзе шацру ноцияцои ҷумцурк кфдакро пас аз
серфза ж панҷрфза шудан, ба истилоци занони пиронсол баъди “нофаш афтидан”
ба гацвора мебанданд ва маросими асосии гацворабандонро пас аз чил рфз ж
дертар аз он барпо медоранд. Ҷумаев Р. дар китоби худ дар бораи ба гацвора
бастани тифли навзод чунин навиштааст: “тибқи боварицои мардум тифли
аввалинро набояд то чилрфзагиаш ба замин гузошт. “Кфдак таги по мешавад”.
Муваққатан тифлро ба гавцораи аз цамсоя гирифта, яъне ба гавцораи “хосиятнок”
мебанданд.” [7,52]
Мувофиқи рфзи муаянгардида маросими гацворабандон дар хонаи падари
тифл

баргузор мегардад. Аз ҷониби хонаводаи модари ҷавон гацвора бо

лавозимоташ цамроц бо тфцфацо, кфлчаи калон ва қалама, тухмцои рангаи
ҷфшонидашуда ва аз цама муцим дар маросими номбурда дар баъзе минтақацои
кишвар гандумбиржн низ мебаранд. Гандумбиржнро метавон яке аз рамзцои
маросими гацворабандон номид, ки аз гандуми биржн, мағзи чормағз, нахуди
биржн, донаи каду, кунҷид, мағзи донаи зардолф ва баъзе донагицои дигар омода
мегардад. Цамаи ин навъи донагицоро бо цам омехта намуда, дар як зарфи калон
ба хонаи волидони тифл мебаранд. Дар ақидаи мардум овардан ж пухтани
гандумбиржн дар маросими гацворабандон рамзк буда, аслан ба хотири ҷуссаи
қавк ва ба цама мушкилицо тобовар шудани тифл пухта мешавад. Дар интицои
маросим социбхона аз нону қалама, гандумбиржн ва баъзан оинача, шонаву
рфймолча барин тфцфацои аз ҷониби модари ҷавон овардашударо ба цамаи
мецмонон “ба мурод” гуфта, тақсим карда медицад.
Баъди зижфат дар доираи занцои хешу ақрабо, цамсояцо ва дугонацо
гацвораи навро дар байни хона гузошта, маросимро шурфъ мекунанд. Вобаста ба
ин маросим дар цар минтақаи кишвар цар гуна бовару эътиқодот мавҷуд аст, ки
метавонем дар зер баъзе андешацои пажфцишгаронро мисол бижрем.
Модаркалон ж зани рӯзгордидаи

серфарзанд ба цамаи нишастагон

гацвораро нишон медицад. Пеш аз гацвораро нишон додан дар даруни гацвора як
руймол мемонанд ва ин “цақи гацворанишонте аст” гуфта, цамчун туцфа ба вай
медицанд ва ж баъди ба охир расидани ҷаражни гацворабандк модари навзод ба
сари зани гацворабанд рфймолчаи сафед мепартояд. Дар баъзе шацру навоции
ҷумцурк лавозимот барои истифодаи кфдакро, ки хешу ақрабои наздики тифл
цадя кардаанд, аз тарафи хешони падари кфдак ба цозирин якто-якто намоиш
медицанд,
мебошад.

ки ин амалцо рамзи дфстдорк ва эцтиром нисбати мецмони нав

Сипас испандро дар як табақча барои тоза намудани гацвора бо ақидаи
худашон аз цар гуна зижн “алас” мекунанд, яъне оташ гиронда, аз пожну болои
гацвора онро дошта, баъзе дуоцоро низ мехонанд. Дуд додани испанд дар байни
занон маънои онро дорад, ки гацвораро аз цар гуна зижн ва нерфцои бадк пок
карда, сипас тифлро мехобонанд.
Ин ҷаражни маросимро олимон цар гуна шарц додаанд, масалан Рацимов Д.
чунин қайд мекунад: “Чун гацвора омода шуд, пиразани табаррук ж зани
серфарзанд тифлро ба даст гирифта, ду маротиба ба гацвора нодуруст,
сарашро дар ҷойи пойцо ва пойцоро дар таксарк мегузорад. Дар цар дафъа
кампир аз цозирин мепурсад: «Дар ин ҷо хобаш кунам?». Ҳозирин ҷавоб медицанд:
«Не, момоше, росташ хоб кун». Дар навбати сеюм ф тифлро дуруст мехобонад
ва ангушти ишоратиашро ба дацони кфдак расонида мегфяд: «Хобамро, бачаам,
ба ту додам». Дар баъзе ҷойцо момо пас аз бастани кфдак ба гацвора дуои
зеринро мехонад: «Хобаки гургакон, хоби сагакон, хоби цамсоягон, цамааш аз ту!
”. [4,206]
Анъанаи бастани тифл аз ҷониби як зани рфзгордида, ин омфзонидани
модари ҷавон мебошад, ки ф бояд чи гуна дар оянда фарзандашро дар гацвора
хобонад. Бо иҷрои ин усули халқк яке аз амалцои иҷроии маросим ба ҷо оварда
мешавад ва цам модари кфдак тарзи бастани тифлашро аз худ мекунад. Яке аз
манфиатцои ин амал барои ба воя расидани тифл цамчун шахси ростқавлу
ростирода мебошад.
Ҷаражни бастани кфдакро дар гацвора дар минтақацои гуногуни кишвар
якчанд хел ба иҷро мерасонанд. Масалан, Ҷумаев Р. ин анъанаи бастани тифлро
чунин овардааст: “Момо каме оташ гиронда се маротиба ба гирди гацвора чарх
занонда, нидо мекард: “Бисмиллоци рацмони рацим, дасти ман расад, дасти бало
нарасад, дасти ман не, дасти пешвожн, дасти Бибифотимаю Бибизфцро,
Бибихатичаи Кибриж, номи цазрати Худо, хоби хирс, цажти бурс, оромию қарор”.
Албатта, зане, ки ба ф бастани тифл ба гацвора бовар карда мешуд, бояд якникоца,
серфарзанд, оромтабиат, чунонки мегфянд, “зани ажлманду бадавлат”-ро интихоб
менамуданд.” [7,53-54]
Тариқи дигари маротибаи аввал хобондани тифлро дар гацвора Мирзоев
С. чунин шарц медицад: “Пас аз ин ки тифли навзод дар гацвора баста шуд,
мфйсафеде ба гфшаш азон мегфяд ва баъдан модари навзод ба бача шир медицад
ва бо суруди “Алла” гацвораро ҷунбонда, фро мехобонад”. [3,80]
Имрфзцо мижни мардуми тоҷик анъанаи ба гфши тифли навзод аз ҷониби
ягон шахси таббарук ж саводи динидошта азон додан, хеле маъмулк аст. Чунки
аксарияти ацолии Ҷумцурии Тоҷикистон мусулмононанд. Аз ин рф, ба ин амал
хеле ацамияти хосса медицанд. Ҷаражни азонгфк хеле содда аст: дар гфши рости
навзод “азон” ва дар гфши чапаш “такбир” ва ж “қомат” мегфянду дар охир дар

цаққи тифл дуои нек мекунанд. Анъанаи азондицк рамзи муъмину мусалмон ба
воя расидан ва арҷгузорк ба арзишцои диннк аз тарафи калонсолон мебошад. Дар
муқоиса бо “азондицк” суруди “Алла”-хонк аз тарафи модарони ҷавон он қадар
таваҷҷуци махсус зоцир намегардад.
Дар бораи кадом рфз ба гацвора бастани кфдак, низ боварцои махсус мижни
мардум мавҷуд аст. Масалан, дар ноцияи Мастчоци вилояти Суғд оид ба
суннатцои маросими номбурда чунин ақидацо мавҷуд аст: “Барои баргузории
гацворабандон цатман рфзи панҷшанберо интихоб мекунанд. Масалан кфдак дар
рфзи якшанбе таваллуд шуда бошад, цатман рфзи панҷшанберо интизор
мешаванд. Чунки ин рфзро онцо барои худ рфзи муборак аз гузаштагон медонанд.
Рфзи чоршанберо рфзи торикк ва шаб офарида шудааст, гуфта муносиб
намедонанд”.1
Албатта доир ба шакл ва ҷаражни бастани тифл ба гацвора дар маросими
гацворабандон олимону муцақиқон хуб андешаронк намудаанд. Аммо мо цангоми
экпедитсия дар ноцияи Мастчоц рафти баргузории маросими мазкурро дақиқан
мушоцида карда баъзе ҷузъижтцои аҷиберо низ дучор омадем: Зане пеш аз
хобондани тифл гацвораро бо цазориспанд дуд мекунад. Пеш аз хобондани тифл
ба гацвора агар

писар бошад дос ва агар духтар бошад, корди ошбуриро се

маротибагк гузошта мегиранд. “Иҷа хобонам, онҷо хобонам” гуфта ба занони
цузурдошта муроҷиат менамояд. Нишастагон бо овози баланд “Ца дуруст” гуфта,
тасдиқ кунанд, сипас тифлро ба гацвора мебандад.
Баъдан як зани калонсол: “Бисмиллоцир рацмонир рацим дасти ма дасти
бибк Фотимаи Зацро, бибк Хатичаи Кибриж, ному назари Худо, дар роци ризояи
Олоц, ба Алоц нур, ба бало дур, Илоцк ба тору пудаш умри дарозаш тияд, ризқи
фарозаш тияд, падару модараша сер кунад, муъмину мусулмонаш кунад” гфжн,
дуои нек медицад.
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Гўянда: Иброҳимова Шарофат (соли тав.1965, љ.д. Оббурдон)

Амали хобонидани навзод аз ҷониби калонсолон дар цамаи минтақацои кишвар
як хел аст, аммо фарқиятцо тибқи бовару эътиқоди мардуми минтақацои кишвар
дар гацвора гузоштани цар гуна ашжцои гуногун ба назар мерасад. Масалан, дар
дастаи гацвора мфцраи чашмк мебанданд, ки чашми бад таъсир нарасонад.
Инчунин, дар зери болини кфдак китоби Қуръон, нон, корд, наъл ва ғайрацоро
мегузоранд, ки тифлро аз цар гуна зижнцо цимоят кунад.
Дар баъзе минтақацо аз болои болопфши гацвора якчанд болопфши дигарро
аз рфи эътиқоду боварк мегузоранд. Роҷеъ ба ин А. Мардонова хеле ба маврид
қайд намудаст: “Аз рфйи анъана ва расму ойини нижгон рфзи гацворабандон баъди
ба гацвора бастани тифл ба болои гацвора 7 қабат чиз (дастархон, пфстак,
ҷойнамоз, кфрпача ва ғайра) мепартоянд”. [2,206]
Ба андешаи мо чизцое, ки болои гацвора гузошта мешаванд, цамаш рамзк
аст: дастархон-рамзи файзу баракат, пфстак ж худ пфсти гфсфанд- рамзи вазнинк
ва оромк, ҷойнамоз- рамзи мусалмонк (кфдак намозхон шавад), кфрпача- рамзи
нармдилиро ифода мекунад. Цадаф аз гузоштани инцо тифле, ки ба воя мерасад,
бояд цамаи чунин хислатцоро доро бошад.
Чи тавре ки дар боло зикр кардем, занцои ботаҷрибаи рфзгордида ба
модари тифл тарзи дуруст бастани кфдакро дар гацвора меомфзонанд ва дар баъзе
минтақацои вилояти Суғд баъд аз бастани тифл дар гацвора модарашро даъват
намуда як кулчаро ба дацонаш мегузоранд. Кулчаро модари ҷавон газида, онро ба

писарбачацои хурдсол медицанд. Писарбачацо аз хона давида мераванду кулчаро
тақсим карда мехфранд. Анъанаи давидани бачагонро ба тариқи зайл маънидод
кардан, мумкин аст, ки тифли навзоди дар гацворабуда ба мисли онцо зудтар ба
воя расида, ҷаққон шавад. Дар ин маврид дар “Донишномаи фарцанги мардуми
тоҷик” чунин омадааст: “Дар баъзе ноцияцо (Варзоб, Цисор) одатцои дигари
эътиқодк иҷро мешуданд. Масалан, модари тифл аз нони фатир се ж цафт бор
газида, луқмацоро ба гацвора, зери болишти кфдак мегузорад, то ки цам ризқаш
васеъ шаваду цам нон нигацбонаш бошад. Баъзецо ба таги кфрпаи гацвора корд ж
ягон олоти оцанинро бо мақсади дифоъ аз мацлуқоти афсонавии зижнрасон
мегузоранд. Барои аз чашми бад нигоц доштан ба дастаи гацвора мфцраи чашмк
мебастанд. [4,206]
Маросими гацворабандон чунин урфу одатцои худро дорад, ки занцои тоҷик
бо баргузор кардани маросими мазкур гфж рисолати худро дар назди насли оянда,
яъне фарзандонашон ба анҷом расонидаанд. Ин падида рафта-рафта ба харҷцои
зиждатк оварда расонид, ки аксарияти мардумро ба қарз ва нодорк мубтало кард.
Қабл аз қабули Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана
ва

ҷашну

маросимцо

дар

Ҷумцурии

Тоҷикистон”

мардум

маросими

гацворабандонро бодабдаба баргузор намуда, ташаббускорони он ба харҷцои
бецуда роц медоданд. Масалан, дар вилояти Суғд оғози маросимро бо карнай ва
сурнайнавозк

пешвоз

мегирифтанд.

Дар

вилояти

Хатлон

бо

иштироки

сарояндагону навозандагони касбк сурат мегирифт. Дар гирду атрофи шацри
Душанбе бо даъвати сарояндагони эстрадк дар тарабхонацо барпо мекарданд.
Ҷаражни маросимро тавассути якчанд асбобцои наворбардорк сабт мекарданд. Ва
теъдоди мецмонон низ мацдуд набуда, цатто шумораи онцо аз 150-200 нафар зижд
мешуд. Гуфтан мумкин аст, ки барои як маросими хурди хонаводагк харҷцои
ницоят калон ва бецуда мекарданд. Аз цама шигифтангезаш ин аст, ки баъзе
оилацои камбизоат

шоциди баргузории чунин маросимцои барпокардаи

сарватмандон гардида, цатман даст ба таассубкорию тақлидкорк мезаданд. Ва
баъдан муддати мадиде зери бори гарони қарз мегардиданд.
Як анъанаи дигаре, ки дар маросими гацворабандон амалк мегардад, ин
овардани ҷицоз барои тифли навзод мебошад. Ҷицозбижрк аз тарафи волидони
модари кфдак сурат мегирад. Ғайр аз гацворае, ки махсусияти маросими мазкур
аст, чизцои нолозимро харидорк карда меоранд. Масалан, чандин навъи
бозичацоро, ки цамаи онцоро кфдак истифода намекунад ва ж гацвораи замонавк
(колыбел), ки онро истифода намебаранд ва он дар як кунҷи хона хобида меистад.
Табиист, ки занцои тоҷик бештар

гацвораи суннатиро афзалият медицанд ва

тифлро то 2-3 солагиаш дар вай мехобонанд. Ин ҷо ба андешаи мо харидории
гацвораи замонавк (колибел) танцо аз рфи шфцрат ва дар пайравии муд аст. Дар
баробари ин аз тарафи модари кфдак одамони зижде ба цайси мецмон меоянд, ки

социбхона маҷбур мешавад, ки ба онцо зижфат дицад ва ба цамаашон “сару по”
кунад. Агар

социбхона ин амалцоро ба ҷо наорад, дар ғайбаш аз ҷониби

мецмонон мавриди хандаву сарзаниш қарор мегирад. Ва цамин таассубкорк
зиндагии мардуми тоҷикро бо мушкилоти гарони зиндагк рф ба рф кард. Баъди
гузаронидани ин маросим барпокунандагонаш қарздор шуда, баъзеашон ба
муцоҷирати мецнатк мерафтанд ва қисмати дигарашон аз пайи адо кардани
қарзцояшон мешуданд, ки ин амали номатлуб ба иқтисодижти оила халал ворид
мекард.
Цамин тариқ дар байни мардум рақобатцои бемантиқ дар гузаронидани
ҷашну маросимцо ба вуҷуд омаданд. Ин кирдори номатлуб рафта-рафта
баргузории тфю маъракацо ва анъанацои мардумиро

аз цад зижд сермасраф

намуд, ки бори гарон ба сари мардуми Тоҷикистон овард. Баъди харҷцои зижди
мижншикан барои сатци некуацволии мардуми Тоҷикистон аз тарафи Сарвари
давлат Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну
маросимцо дар Ҷумцурии Тоҷикистон” (2007) ба тасвиб расид.
Баъди ба тасвиб расидани Қонуни мазкур дар баробари дигар ҷашну
маросимцо баргузории маросими гацворабандон низ ба як

тартибу низоми

муайян даромад, ки ин чизро мардум бо як хушнудк пазируфтанд. Дар муқоиса
ба солцои пеш аз қабули Қонуни дар боло зикршуда, имрфзцо маросими
гацворабандонро дар доираи хонаводагк баргузор мекунанд, ки ин барои сарфаи
буҷаи оилавк хеле нақши бузургеро мебозад. Аввалин, коре, ки аз байн рафт ин
таассубкориву тақлидкорицои бемантиқи якдигар буд. Дуввум, цама маросими
гацворабандонро якранг ва дар доираи ду оила: оилаи падар ва модари кфдак
баргузор мекунанд. Саввум, харҷцои зиждатк ва бецуда аз мижн бардошта шуд.
Ба таври хулоса метавон гуфт, ки маросими гацворабандон яке аз
маросимцои эътиқодии мардуми тоҷик буда, бо арҷгузории зижде то кунун
пойбарҷост. Новобаста аз дигаргуншавии вазъи ҷомеа мардум кфшиш
менамоянд, ки суннатцои аҷдодии худро цифз намоянд ва бо иҷрои амалцои
рамзомези худ онцоро ба насли оянда интиқол дицанд. Мо муцақиқонро зарур
аст, ки цар як лацза ва амалцо аз ҷониби куцансолонро омфзем. Зеро айни замон
дар маросими гацворабандон низ чун дигар маросимцои халқк бисжр анъанацои
суннатк аз байн рафта истодааст. Чунончк, имрфзцо аксар модарони ҷавон
цангоми хобонидани кудак ба ҷои хондани суруди алла, дар назди ф аз
магнитафон ж дигар асбобцои барқк мусиқк мемонанд, ки ба андешаи мо ин амал
хусусияти манфк дошта дар тарбияи ояндаи тифл низ чандон фоли нек нест. Дар
шароити имрфза, агар мо барои цифз намудани арзишцои миллиамон ин
амалцоро анҷом дицем, амри хайр аст, вале агар ин анъанацо ба мақсади дигар
баргузор карда шаванд, ба ҷуз осеб чизе дигар цосил нахоцад шуд.
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