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  م٢٣/٠٣/٢٠٠٨                        کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی
  

  قرن بيستمنگاهی به مناسبات ارضی در نيمروز
  )قسمت دوم(

  
  :فصل کشت وبرز

در سيستان ونيمروز فصل کشتمندی غالت در صورت مساعدت آب، ماه های ميزان، عقرب وقوس وجدی، است که 
مگر غالبًا اين نوع . نکه از اول جوزا وحتی نيمۀ ماه ثورپخته شده قابل درو ميباشدچو. گويند" کشت نه ماهه"به آن 

) سرآب" (سرچاوه"کشتمندی نصيب تمام کشاورزان  نيمروز نميگردد وعدۀ معدودی از کشاورزان  که در 
واره حسرت يک هم) پائين آب"(پائين چاوه"قرارداشته باشند، از امتياز چنين کشتمندی بهرور می شوند وکشاورزان

  .چنين کشتمندی را خورده وميخورند
شهرت دارد ولواينکه " کشت ششماهه"بعد از ايام فوق الذکر، غالتی که در ماه های جدی ودلو کشت می شود به 

  . محصوالت آن در نيمۀ ماه ثور و اوايل جوزا پخته ودروگردد
ت آب ضرورتًا به کشت وبرزغالت زود رس بد ترين فصل کشت، ماه های حوت وحمل است که کشاورزان بنابرقل

کشاورزان ناحيۀ خاشرود ومنطقه جوين که همواره با قلت آب روبرو بوده . از قبيل جو و ارزن وُذَرت می پردازند
( وفراه رود) در ناحيۀ چخانسور( واستند فصل کشت شان مصادف است با سيالب های بهاری رودخانه های خاشرود

  .ه هردو از نواحی پائين چاوه ونسبتًا خشک نيمروز شماره ميشوندک) در منطقۀ جوين والش
خوشبختانه دراين اواخردر ناحيۀ جوين ودلتای فراه رود تعداد زياد چاه های پخته کشف شده اند که بوسيلۀ ريگ 

ين اين چاه ها که هرکدام آن از ده تا بيست وسی وحتی پنجاه جريب زم. وماسه وخاک در طی قرون پرشده بودند
کشتمندی را آبياری ميکنند، بيانگر شيوۀ بخصوص کشتمندی در نواحی خشکابۀ سيستان قديم است که مردم 

وظاهرًا چنين ميمنايد که عمل آبياری از اين چاه . وکشاورزان بوسيلۀ آن امورکشاورزی خود را انکشاف داده بودند
ريخ سيستان هم بارها آنرا به ياد ميدهد، صورت ها توسط چرخ های بادی که در قديم در سيستان معمول بوده  وتا

هرچند که در نيمروزديگراثری از اين نوع چرخ های بادی امروزمشاهده نميشود ومردم آن نواحی با . ميگرفته است
از چاه به زمين های خود آب ميکشند، معهذا مشکلی که کشاورزان منطقۀ الش " واتر پمپ"قوۀ حيوانات بزرگ يا
دخانۀ فراه در سی سال گذشته از ناحيۀ خشکسالی وقلت آب احساس ميکردند، تا حد زيادی کم شده وجوين ومصب رو

ومالکان آنجا، در پهنۀ مالکيت زمين خود دست به گمانه زنی وحفريات چاه های قديمۀ آبياری زده وميزنند وتا قبل از 
از اينجا ميتوان گفت . ز اينگونه چاه ها نباشد چهار تا پنج ويا بيشتر ا-کوتای ثور زمين وملکيتی نبود که صاحب سه

که در نيمروز از قديم االيام، عالوه برکشت آبی که بوسيلۀ جويها وانهار صورت ميگرفته وميگيرد، کشت وبرز 
  .بوسيلۀ آب چاه ها وکاريزها نيز رواج داشته ودارد

ته ميشود، سپس جو، بعد ازآن ارزن در نيمروز درطول قرنها رسم چنين بوده وهست که اول به کشت گندم پرداخ
وپنبه وکنجد وماش ولوبيا وعدس و ) بروزن پلو)( يا گلو(وذرت وجواری وباقالت وزردک وشلغم وهندوانه وخربوزه

  . تنباکو، زيره وغيره زرع گردد
 پخته )غالت"(سفيدبر"اينها که گفته شدهروقت از فصل کشتمندی ميخواهد کشت شود، ولی حتمًا در اوايل جوزاکشت

  .بثمر ميرسد وقابل بهره برداری می شود)فاليزباب"(سبزبر"شده، درو ميگردد وکشت 
 روز از تاريخ ٩٠ تا ٨٠ روز وگندم نيشک سيستانی در مدت ۶٠در مدت " کل جو"تجربه به اثبات رسانده که کشت

صل مقدار بذرمحصول کشت آن در تحت شرايط گرمی نيمروز وقلت آب حاصل نسبتًا قناعت بخشی مثًال ده چند ا
تاک انگور، توت، عناب، زردآلو، آلوچه، : هرچند زمين نيمروزبرای  پرورش درختان مثمر وغير مثمرچون.ميدهد

وغيره بسيار مناسب ومساعد است، معهذا امروز قلت ) بروايت چار مقالۀ عروضی سمرقندی( بيد، خرما، ونارنج
وتا آنجاکه من آگاهم از قرن پانزدهم ميالدی به بعد که . ت درخت وباغات مثمر در نيمروز ضرب المثل شده اس

بندهای آب وسد های ريگ وشبکۀ های منظم آبياری توسط تيمورلنگ وجانشينانش درآن ديار برهم خورد، ديگر 
بمردم مستضعف نيمروز امکان تنظيم مجدد بندهای آب وشبکه های آبياری وبندهای ريگ ميسرنشد وبندريج اين 

خيز کشور به صحرای موحشی تبديل شد که گرمای شديد آن امروز بعلت عدم درخت واشجار محشر گوشۀ حاصل
  .ميکند
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از مطلب به دور نرويم، پس از آنکه زمين کشت شد، البته به مراقبت وآبياری ضرورت دارد که منجمله از چند نوع 
  :آبياری کشت در نيمروز ياد ميکنيم

  :خاک آب
 يا چهل روز در شرايط نورمال وعادی مزرعه بيک آب ضرورت دارد که اين آب پس از عمل کشت، در مدت سی

اين آب حد نهائی تخميانه جات قابل کشت را تثبيت ميکند و خاک اطراف . ميگويند" خاک آب"را کشاورزان نيمروز
  .ميکندنبات را محکم کرده از تخريب باد جلوگيری مينمايد وبه سرعت نمو وانکشاف و پنجه زدن نبات کمک 

  :دجگ آب
است ودر اينجا مقصود " گره"دراصطالح بوميان نيمروز وسيستان به معنی) به فتح اول وسکون دوم"( دجگ" کلمۀ 

اين آب به عـقيدۀ کشاورزان آنجا به نبات امکان ميدهد تا ساقۀ نبات . از آن دومين آبی است که به کشت داده ميشود
واقعًا ازاين آب به بعد نبات شاخ وپنجه ميزند وبسرعت باال ميرود . ن اتکائی بيابدگره بزند وبند پيدا کند وبرای باالرفت

  .وپلوان های مزرعه را پنهان کرده بصورت يک مزرعۀ يک دست ويکنواخت در می آيد
  :پرتک آب

در " پرتک آب"است و" شکم"درلهجۀ بوميان سيستان ونيمروز به معنی) بسکون اول وفتح دوم"(پرت"کلمۀ 
ح کشاورزان آنجا، همان آبی است که به مزارع هنگام خوشه بستن داده ميشود وعقيدۀ مردم چنانست که اين اصطال

آب طول خوشه وسرعت نموی آنرا بيشتر ميکند وبه کشت امکان ميدهد که هرچه زودتر خوشه ها از پوش خود 
  .بيرون بيايند ومزرعه خوشه صاف گردد

  :آب گلريز
اين آب خوشه ها را . شده است" خوشه صاف" خوشه ها بکلی شگفته ومزرعه باصطالحهنگامی به کشت ميدهند که

در صورت ميسربودن، . به تشکل دانه بپردازد) خام"(شيرک"از گل پاک ميکند وبه خوشه ها امکان ميدهد تا ازحالت
ه زردی گرائيده باشد آخرين آب را هنگامی به کشت ميدهند که خوشه ها دانه را تکميل کرده، ساقۀ نباتات مزرعه ب

  .ميتوان استفاده کرد وسد جوع نمود) ٢۶"(ُدلُمل"وکشت در حالتی قرار ميداشته باشد که ازخوشه های گندم بصورت
  :فصل درو

چون هوای منطقه گرم است واين گرمی از ماه ثور وبعد طاقت . در نيمروز فصل درومعموًال از ماه ثورشروع ميشود
ت در هرموقعی از سال که صورت گرفته باشد، چه درماه عقرب وقوس وجدی وچه در بنابرين، کش. فرسا ميگردد

وحتی همان کشتی که در اوايل حمل . ماه های دلو وحوت ، خواهی نخواهی از نيمۀ دوم ماه ثورفصل دروآغازميگردد
. دم درو ميگرددمعموًال کشت جو قبل ازکشت گن. صورت گرفته باشد در اواخر ثور و اوايل جوزا بايستی دروشود

زيرا، جو ذاتًا زود رس است وهرگاه آنراهنگامی که هنوزساقه اش مرطوب است درونکنند حاصلش نقصان می 
کشاورزان پس از درو مزارع جو، به درو مزارع گندم می . پذيرد وخوشه ها کله شکن شده بزمين می ريزند

گرم ترين ماه های سال است، مصادف ميباشد وجمع غالبًا فصل درو گندم به ماه های جوزا وسرطان که . پردازند
  .آوری وبرداشت محصول سفيدبر نيز در ماه های سرطان واسد انجام ميگيرد

  :چگونگی درو
گفته ميشود واز لحاظ ساختمان خود با داس های " منگال"عمل درو توسط داس مخصوصی که در نيمروز به آن 

  .ورت می گيردواليات ديگرچون قندهار وهرات تفاوت دارد ص
منگال بشکل هالل وسيع است  دارای دستۀ کوتاه ونوک باريک وتيغ پهن وتيز که غالبًا در دست راست قرار ميگيرد 

که بطرز خاصی " قوده"هر چهار ياپنج  . های گندم وجو را از کمر ساقه آن قطع ميکند)قبضه"( قوده"وبا دست چپ
  .گفته می شود" دسته"روی زمين بافت ميخورد 

درحاالتی که مزارع گندم زار خيلی وسيع وکامًال پخته شده وامکانات درو کامل آن از توان دهقانان يک پاگاوبدر 
باشد وبيم آن برود که باوزش ماليم باد، خوشه های کله شکن شده ضايع ميگردد، عمل دروگری بشمول دهقانان خود 

در ) روزمزد( ين صورت اجرت دروگران مزدوردرا. مزرعه از طريق دروگران مزدورکار نيز انجام ميگيرد
دست های انتخابی دروگران . هرصد دسته دو دسته و به ندرت سه دسته به انتخاب خود دروگر مزد پرداخته ميشود

  .مينامند و معموًال از ساير دسته های دروشده  از لحاظ کميت قدری بزرگ تراست" زده گی"را درمحل
ديد وتوان فرسای نيمروزمعموًال کار درو را از ساعت چهار يا پنج صبح آغاز ميکنند دهقانان برای فرار از گرمای ش

 ۶ بعد از ظهرتا ٣يا ٢وتا ساعات ده يا يازده قبل از ظهر ادامه ميدهند و پس ازيک وقفه سه چهارساعته مجددًا از 
  .شام بکار دروگری ادامه ميدهند
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  :دسته برداری وخرمن
( ماه را در شرايط  بس دشوار دربرميگيرد، دهقانان درصد جمع آوری محصوالتپس از ختم درو که حدود دو

ابتدا محل خرمن از لحاظ نزديکی به ده ومحافظت آن تعيين ميگردد، وسپس جمع آوری .برمی آيند) مزرعۀ مالک
 .محصوالت از جای شروع ميشود که درو کردن آن آغازشده بود

نان پاگاو وظايف معين ومشخصی دارند، مثًال يک يا دونفر دهقان دسته  در عمل دسته برداری نيز هريک از دهقا
" سروک"ميگويند برداشته روی پارچۀ ) ٢٧"(منگاشه"های گندم وجو را از زمين با ابزار مخصوصی که به آن

ۀ پر ميشود، آنرا بسته وروی سر نفر سومی ميگذارند که اين بست" سروک"دونفر ديگرپس از آنکه. ميگذارند) ٢٨(
وساالر يا يک . می پردازند" کالک"دوسه نفر ديگر به انتقال . ميگويند) بروزن هالک"(کالک"بزرگ را کشاورزان

) بصورت دايروی يا مستطيل( نفر ديگر ازکشاورزان که صاحب ذوق وسليقه باشد برای انباشتن وشکل دادن خرمن
 . ميگويند" ميرخرمن"موظف ميگردد که وی را 

ی فاصله در امر جمع آوری ودسته برداری وانتقال محصوالت از مزرعه تاخرمن تأ خير وکندی هرگاه به سبب دور
در پهلوی دهقانان خود مزرعه به مزدوری نيز داده ميشد که ) کالک کشی( احساس ميگرديد، عمل انتقال محصول

در . محصول داده نمی شداز اصل جنس ) دوسيرغله( بيش از دو من غله" کالک کشان"معموًال روزانه به  هريک از
از طرف مالک و يا ناظر مالک و يا " ُمشِرف"دوران جمع آوری دسته ها وتقسيم وتوزيع محصول يک نفر به عنوان

ناظر مالک موظف ميگرديد تا ازکار و درو  و دسته برداری و جمع آوری محصول و ادارۀ خوشه چينان وطرز 
رفع "( خرمن کشی"مزد اين شخص هنگام. ه کنترول و نظارت کندحفاظت خرمن و ميده کردن  و غيره امور هموار

 .  سيرغله تفاوت ميکرد٢-۵و توزيع محصوالت کشاورزی در هر خروار از ) خرمن
 

 :طرز خرمن کوبی
پس از آنکه تمام محصوالت جمع آوری ودر يک محل مطمئن ونزديک به دهکده گردآوری ميشد، مرتبًا از طرف 

طرز خرمن کوبی .نی شب وروز نگهداری ميشد، تا آنکه زمينۀ خرمن کوبی مساعد ميگرديددهقانان در دو نوبت يع
در نيمروز وسيستان که تنها توسط پای گاو صورت ميگيرد، از ساير نواحی کشور فرق دارد ودرست از همين جهت 

ر هدايت ناظر مالک مشرف وساالر بناب. دانستن نحوۀ خرمن کوبی در نيمروز وسيستان خيلی دلچسپ وخواندنی است
اما چون عمل خرمن کوبی کار آسانی نبوده ونيست، موافقۀ .در صدد تهيۀ يک تعداد گاو های چاق وچله بر می آيند

وکوبيدن ) ٢٩"(رشته"پس از موافقت صاحب گاوها به بستن . مالک يا صاحب گاو بايد پيش از پيش گرفته ميشد
 .خرمن اقدام ميگرديد

همان گاويکه در مرکز خرمن می ايستد وبدور خود ) گاو خرمن کوب٣٠-٢٠-١٠ۀ مجموع"( رشته"از ميان 
قرار می گيرد و دايرۀ حرکت وگردش آن وسيع " رشته"وگاويکه در انجام اين . گفته ميشود" ُگل گز"ميچرخد
ی از ميان جوانترين وچاق ترين گاوان يک رشته انتخاب ميشود، ول" سرگز"باری . ناميده ميشود" سرگز"است
 .برعکس ازمسن ترين وضعيف ترين گاوان رشته انتخاب ميگردد"گل گز"گاو

ميگردد تا از هستی ساقط " آلش"البته گاو سرگز در مدت خرمن کوبی چندين بار تبديل وتعويض وباصطالح محلی 
 نتيجه گاو ودر" ُسم"خرمن هنگام گردش رشته سبب سائيدن )به فتحتين، يعنی ساقۀ گندم وجو"(پخل"نگردد، زيرا

 .لنگ شدن گاوان رشته ومخصوصًا گاو سرگز زودتر ميگردد
دسته های ) ٣٠"(ايشِتن"عمل ميده کردن خرمن طوری هست که يک يا دونفر دهقان توسط ابزار مخصوصی بنام

و رشته با گردش مداوم خود که يک نفر دهقان آنرابجلو . می اندازند" رشته"گندم يا جو را مسلسل گرفته زير پای
 .اند، خرمن را زير پای خود ميده ميکندمير

" آهوکه"رشته گردان با آواز بلند وآهنگدارغزلی را که مخصوص رشتۀ خرمن است  وبه آن " رشته"درهنگام گردش
رشته ، خستگی خود رافراموش کرده، سريع تر وتيز " آهوکه"کشاورزان معتقد اند که با خواندن. ميگويند، ميخواند

دسته های گندم را زير وروی ميکند " ايشِتن" همچنان در جريان گردش رشته، يکی دونفر با .تر روی خرمن ميگردد
 .تا عمل خرمن کوبی بخوبی صورت گيرد

هرگاه . مينامند) بسکون اول وضم دوم سکون سوم وچارم"(پلونگ"در نيمروزخرمن های کوچک وکم محصول  را
" خرده"باشد، خرمن به بخش های کوچک که آن راخرمن خيلی بزرگ وبيک بار پهن کردن وکوبيدن ممکن ن

پس از ميده شدن هربخش خرمن، آنرا از زيرپای رشته جمع ودرگوشه ئی قرار ميدهند ودر . مينامند، تقسيم ميگردد
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بدين ترتيب عمل خرمن . ديگری انداخته و پهن ميشود و رشته روی آن بگردش خود ادامه ميدهد" خرده"جای آن 
 .ويا بيشتر از يک ماه وقت دهقان را ميگرفتکوبی مدت يک ماه 

 :کاهکی
کشاورزان . کاهکی کردن در اصطالح کشاورزان نيمروز وسيستان به معنی جدا کردن دانه از کاه بوسيلۀ باد است

برای کاهکی نمودن، ابتدا بمنظور ذخيرۀ کاه در . پس از عمل خرمن کوبی به مرحلۀ ديگراز پروسۀ توليد ميرسند
سپس دونفربه نوبت از دو سمت خرمن به .ميزنند) ٣١"(ِتنگ" وزش باد، بفاصلۀ تخمين ده متر دورترجهت مقابل

باال ميگردد، مقداری کاه ودانه به " ايشتن"در هرباريکه . مبادرت ميورزند) چهارشاخی"(ايشتن"عمل کاهکی توسط
به اين صورت . برده ميخواباند) ند مؤقتیکاه ب"(تنگ"هوا پرتاب ميشود و باد هم کاه را ازدانه جدا نموده، درپای 

 .عمل کاهکی ادامه می يابد تا آنکه بکلی دانه از کاه جدا شده، دانه درجايش وکاه درجايش خرمن گردد
 :روگيزی

با وجودی که بوسيلۀ کاهکی، دانه از کاه جدا شده، ولی هنوزهم خوشه های شکسته ودانه دار وپندک های ساقۀ گندم 
را از دانه اصلی گندم يا " کتلی"اکنون الزم است تا دهقان اين . ميگويند" کتلی"ديده ميشود که آنرا درمحصول  گندم 

اين بخش از پاک نمودن غله توسط ابزار ديگر محلی که بنام .جو وغيره جدا سازد و آمادۀ  توزيع وتقسيم کند
ودانه های هرزه " جودر"دم باريک وهنگام روگيزی مقداری از گن.مشهور است، صورت ميگيرد) ِچِغل" (روگيز"

 .ميگويند) ن-بسکون واو)( ٣٢"(زونگی"يا" زونگ"را باد درپای تودۀ گندم قرار ميدهد که آنرا 
اتمام يافت غله بشکل دايروی يا بيضوی روی هم توده وانباشته ميشود که ) بيخته شدن"( روگيزی"پس ازآنکه عمل 

هر روز مهر " ُمشِرف"درآمده از طرف " راش"ولی که اکنون بحال محص. مينامند" راشه"يا ) ٣٣"(راش"آنرا 
. را بدهد" رفع خرمن"مخصوص ميخورد واز چندجای نشانی ومهر ميگردد، تا آنکه مالک اجازه وامر خرمن کشی

طبق سنت خرمن کشی، تقسيم خرمن از طرف شب ومعموًال به شب چهاردهم ماه که آسمان صاف ومهتابی باشد 
 .به حضور مشرف و ناظر مالک صورت ميگيرد) دوعدد غربال"( جفتی"توسط

 اکنون می پردازيم به توضيح مهم ترين واساسی ترين بخش مناسبات کشاورزی که عبارت از صورت توزيع وتقسيم 
  .حقوقی محصول است

 

 :شيوۀ توزيع محصوالت کشاورزی
زيع وتقسيم محصوالت کشاورزی بين دهقان مهمترين وعمده ترين مسئله در پروسۀ مناسبات کشاورزی موضوع تو

درست در همين جاست که ميتوان به روابط ومناسبات کشاورزی در ميان انسانهای بهره کش . ومالک فيودال است
 .وميتوان شيوۀ توزيع غيرعادالنۀ در نظام فئودالی را مشاهده نمود. وبهره ده پی برد

 سالی که معموًال جهت کشتمندی از ميزان يک سال تاجوزای يعنی(در نيمروز در شرايط سال نورمال کشاورزی 
سال بعد از لحاظ وفرت آب کمبودی احساس نگردد، وامراض وآفات نباتی به محصوالت کشاورزی خسارت 

 تن غله حاصل ٢٠=  خروار٣٠کشتمندی بدون استعمال کود طور اوسط در سطح کل نيمروز"پاگاو"يک .) نرساند
 .ميدهد

امل پنجگانه توليد کشاورزی يعنی زمين، آب، تخم، وسايل قلبه وکار دهقان که چهارعامل اولی در بادرنظرداشت عو
درتوليدات کشاورزی براساس اصول مزارعه با ) نيروی کار( مالکيت ارباب قراردارد ودهقان صرف يا يک عامل

) وپائين چاوه به چهارحصهالبته درمناطق کم آب ( مالک شريک پنداشته می شود، اصوًال محصول به پنج قسمت
 .تقسيم ميگردد وهرسهم متعلق  به يک عامل  ميباشد

معهذا بايد متذکر شد که از . درسه دهه قبل هفت نفر دهقان شريک کار صرف يک پنجم محصول راتصاحب ميکردند
که به نحوی چهارقسمت ديگر که ظاهرًا به مالک تعلق ميگرفت، يک قسمت آن برای افراد وعواملی پرداخته ميشد 

 :اينان عبارت بودند از. از انحاء در دست آوردهای کشاورزی خود را سهيم ميدانستند وحقدار ميگفتند
 . سيرغله ميبرد۵تا ٢، از هرخروار از )يا پاوکار( ميرآب -١
  سيرغله٢، از هرخروار ) زيردست پاوکار-به فتح واو( چوک-٢
  سيرغله ٢ نجار، از هرخروار – ٣
  سيرغله٢از هرخروار  آهنگر، - ۴
  سيرغله٢ سلمانی، از هرخروار -۵
  سيرغله۵ تا ٢، از هرخرواراز )مفتش فصل برداشت محصول(  مشرف-۶
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که معموًال به حساب اصل بذر در هرصد سيرغله چهل سيراز اصل جنس کشت شده ) مزدگردن جفت قلبه( گردنی-٧ 
 .مزد ميگرفت

 .به نواحی مختلف متفاوت استکه نظر ) مزدگاوان خرمن کوب( ته پائی-٨
 ُمالئی، معموًال عشريعنی ده يک به حساب تمام حاصل خرمن به مالی ده تعلق ميگرفت واحيانًا اگر چيزی باقی -٩

بايد گفت که سهم دهقان از محصول سبزبر وفاليزباب يک سوم بود . ميماند، بقيه بين مالک ودهقان نصفه ميشد
 .داشتوازباغات ميوه وسردرختی سهمی ن

اکنون با اندک تأمل ومحاسبه در می يابيم که اگرهر بخش محصول خرمن، معادل شش خروارمطابق رسم نيمروز 
 سيرغله خواهدرسيد که سهم دونفرديگر هم به ٧٠-٨٠ سيرغله باشد، به هريک ازدهقانان مقدار۶٠٠مساوی به 

) جفت( حال اگرمالک فئودال مثًال پنجاه پاگاو. تبازهم به مالک يا خان تعلق ميگرف) يا مرد مرده"( بيغم ها"عنوان
يعنی مرديکه هرگز در کار "( مرد مرده"زمين کشت کرده باشد، مالک به حساب هرپاگاو، سهميۀ دونفر را به بهانۀ 

از همان يک پنجم سهم دهقانان يک پاگاو به نفع خود برداشت ميکرد واگر حاصل ) توليدسهم نگرفته ونميگيرد
ن بطور اوسط همان باشد که مثال زديم، بدين ترتيب ، مالک مقدار هشت هزار سير غله رابدون موجب هرپاگاو زمي

 .از سهميۀ دهقانان زحمتکش ته جيب ميکرد وبدينگونه عمل وحشتناک استثمار را تکميل مينمود
 :دستان تهی دهقان

سيرغله مزدوری داشته است، چه ۶ سيرغله سهم خود که به حساب هرماه صرف ٨٠حال ببينيم که دهقان از اين 
 مقدار آن رابخانۀ خود می برد و يا اينکه دست خالی از سرخرمن به خانه برميگشت ؟ 

خود يک سيرهم بخانه برده ) سيرغله٨٠(با کمی حوصله مندی در می يابيم که دهقان بخت برگشته از اين سهم ناچيز
 : حساب می کنيم. نميتوانست

او اين .  سير غله خورده باشد١٢٠اه ده سيرغله مصرف داشته باشد، در طول سال، بايستیدهقان اگر حد اقل در هرم
 سيرغلۀ ديگر را از کجا پيداميکرد وصرف خانوادۀ خودمينمود ؟معلومدار چون او دهقان خان يامالک بود، برای ۴٠

ای تهيه نان خشک خود از گرفتن غله بطورقرض به مالک خود مراجعه ميکرد وبا هزارهردم شهيدی مقداری غله بر
کار بچه منظوری ؟ آيا برای اينکه عايدی بدست آورده .مالک قرض ميگرفت تا تجديد نيرونمايد وبتواند کارکند

دهقان کار ميکند وبا کار خود ارزش اضافی می آفريند، شکم . وبزندگی اش سروصورتی ببخشد؟ نه خيراينطور نبود
اوکار ميکردتا اوًال قرض مالک را ادا . د وخانواده اش شکمی سير ديده باشندديگران راسير مينمايد، بدون آنکه خو

زيرا اگر اوبرای مالک و روی زمين مالک کار نمی .کند، وثانيًا از گرسنگی خود وفرزندان خود را نجات داده باشد
در چنين .  بودنمود، ديگرمالک به او غله قرض نميداد وچون قرضدار ميشد بايد در فکردادن قرض خود هم می

مصرف پنج شش ماهه خود رامی داشت، مجبور بود، مصرف ) فرض کنيد( حالتی اگر دهقان در سال اول دهقانی
 سيرغله از مالک خود ۶٠دراينصورت در ظرف شش ماه دوم سال اقًال . بقيۀ سال را ازمالک خود قرض نمايد

بنابرين . ادا کند) قرض جنس به جنس می بودآنهم اگر ( مقروض مگرديد که بايستی در سرخرمن قرض مالک را
 سيرغله باشد، با دادن قرض ٧٠-٨٠) هنگام تقسيم محصول( دهقان که محصول دسترنج يک ساله اش در سرخرمن

ته "و"زونگی "مالک چه چيزقابل ذکری بخانه خود خواهد برد؟ بدون شک هيچی چيزی به استثنای دوسه سيرغلۀ 
 . کردن هم نمی ارزيدکه به بردن وزحمت پاک" راشی

تمام قرض های مالک را ادا کرده می بود، ) تقسيم محصول"( خرمن کشی" با اين وضع، آيا دهقانی که مثًال هنگام
حق داشت وميتوانست از کار دهقانی مالک منصرف شود وبزمين ديگری وديار ديگری برود يا خير؟ اين رخ مسئله 

  .رازير عنوان ديگری مطالعه ميکنيم
 

 :ستگی های دهقان در قبال مالک فئودالواب
قبل از آنکه به شرح مجبوريتهای دهقان پس از تقسيم محصول به پردازم، الزم است از يک تعداد کارهای شاقه 

پس از آنکه . دهقان متعهد شده، تا آنرا انجام بدهد، اينجا يادآوری شود" فيودالی"واجباری ايکه برطبق شرايط نظام
) بيگاری( دهقان به يک سلسله کارهای اجباری). فصل کشتگری اتمام يافت( يمروزنسخ کنده شدبگفتۀ کشاورزان ن

 :کشانده ميشد که بصورت عمده عبارت بود از
 تعمير يا ترميم ديوار باغ، شکستن يا کشيدن جويه های تاک، شديار کردن بيخ واطراف درختان مثمر وپارو دادن - ١

 .قان می بايستی آنرا مطابق ميل ونظر مالک يا ناظر او انجام ميدادآنها از جمله کارهای بود که ده
 پس از جمع اوری محصول وخرمن نمودن آن وپيش از تقسيم محصوالت کشاورزی، دهقان مکلف بود به تعمير -٢

 .يا ترميم ديوار قلعه، کاگل نمودن بامهای متعدد قلعه ومهمانخانۀ مالک ومسجد بپردازد
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ر دهقان اين بود تا برای اسپ وگاو ومواشی کارآمد روزانۀ مالک، طويله بسازد، آخور مجبوريت های ديگ– ٣
 .درست کند، کاه وعلوفه زمستان آنها را تهيه وذخيره کند

 دهقان مکلف بود تا مصارف چوب وهيزم زمستان مالک را ازبيابان وصحرا برپشت خود ويا بهر وسيله ايکه - ۴
افراط در قطع جنگل های طبيعی بخصوص از نيمه دوم قرن . ص آن ذخيره کندممکن بود بياورد ودر محل مخصو

 .بيستم به بعد مسئله محروقات بزرگترين معضله مردم آنجا بشمار ميرود
يکی پی ديگردر انتظار دهقان قرارداشت ومالک هنگامی که اکثريت )  مجانی-اجباری( به همين سلسله کار بيگاری

را نيز " کاه کشی"حتی عمل. هقان بسر ميرساند، بعد به تقسيم محصول می پرداختکارهای شخصی خود را توسط د
 .قبل از رفع خرمن توسط دهقان انجام ميداد

 اما اولين مجبوريت دهقان پس از توزيع وتقسيم محصول، اين بود تا سهم مالک را بتمام وکمال به گدام ها وذخيره - ۵
راساخته و پرداخته برساند و جابجا نموده رضائيت خاطر مالک و گاه های مالک که قبًال خود دهقان آنها 

يکی از انواع اين . اين ذخيره گاه ها در نقاط مختلف نيمروز، مختلف است. خان را حاصل ميکرد" ناظر"بخصوص
برروی جلت را از چپرهای چوبی که قبًال خود دهقان آنها را بافته . است) بروزن ملت"( جلت) "گدام ها(ذخيره گاه ها

پس از . زمين توسط خاده های چوبی برپا ميدارند وسپس جدار خارجی آنرا کاه گل مينمايند وميگذارند تا خشک شود
در برخی نقاط که جلت دستياب شده نتواند، غله را در .ازيک تا پنج خروار غله فرق ميکند" جلت"آنکه غله را در بين

سم ظاهرًا از عهدمغوالن رايج گشته است، زيرا درآن عهدمردم از اين ر. ذخيره مينمايند) ٣۴)(بروزن مرغ"(ُکرغ"
 )٣۵.(بيم تحصيلداران ماليات  غله جات خود رادرخاک پنهان ميکردند

در اين ذخيره گاه هم مقداری کاه يا ريگ در تۀ کرغ برای جلوگيری از نفوذ رطوبت زمين انداخته می شود وسپس 
از ده تا بيست " کرغ ها"ظرفيت هريک از اين . ندم را کاهگل ميکننددرآن غله را تخليه کرده ويا از روی گ

ولی اين هردو روش ذخيره در اين اواخر متروک شده وبجای آن جهت ذخيره غله، گدامهای . خروارغله فرق ميکند
در برخی مواردغله را در .گنبدی با روزنه های هواکش توسط کار مجانی دهقانان ساخته وآماده ميگرديد

بکسراول "( تمک"ديواری های طويل ودرازيکه در صحن حويلی مالک وملحقات آن اعمار شده وآنراچهار
 .ميگويند ذخيره ميکنند) وتشديدميم

بستن بندهای آب که معموًال با گز وخاشاک : وبيگاری های عمومی از قبيل" حشر" دهقان می بايست در کارهای – ۶
" هاری از ميان ميرود و همچنان اعمار بندهای خاکی که در محل به آنسدبندی ميگردد واغلبًا با اولين سيالب ب

ميگويند، ومعموًال برای جلوگيری ازتخريب سيالب وسرا زيرشدن آب به مزارع بسر رسيده ودهات ومحالت " گوره
د به همين سلسله او می باي. ،شرکت ميکرد)که گاهی طول آن بيشترازپنجاه کيلومتربود(مسکونی ساخته ميشود 

درتنقيه انهار وپاک کردن بستر رودخانه های مشترک وترميم جاده های خامه و ديگرکارهای ساختمانی وعام المنفعه 
اين کارها دهقان را هفته ها از خانه وکاشانه اش بدورميساخت، درحالی که نه تنها خود شکم سيری . شرکت مينمود

چون اين کارها غالبًا طويل المدت ومشقت .ايت رنج آور بودنداشت، بلکه از جهت اعاشۀ خانواده برای دهقان بی نه
برای يک هفته يا ده روز اول،يک گروه از اعضای پاگاو در : بار تربود، دهقانان نيمروز چنان رسم داشتند که مثًال

شرکت می جستند ووقتی مدت معينه سپری ميشد، گروه اول دهقانان بخانه های خود بازميگشتند وعوض " حشر"کار
دهقان تا . ميگويند" بديل"شان گروه دوم پاگاو در کار حشر اشتراک ميورزيد، که اين تغيير وتبديل را دهقانان نيمروز

او پوره ميشد، ولو آذوقه هم نميداشت، مجبوربود درکار حشر سهم بگيرد، که البته در " بديل"زمانی که باصطالح
 .چنين حالتی ميتوان رنج ومشکل او را حدس زد

قان پيش از توزيع محصول بيک کارشاقه ومشکل ديگرنيز کشانده ميشد، واين کار،کارحوصله فرسای جوی  ده–٧
کنی والی روبی تمام انهار وجويهای بود که از آن درفصل گذشته کشاورزی، آب گذشته واز قسمت های متعدد خود 

ين کارها در يک هفته ويا ده روز وحتی نبايد تصورنمود که ا. نموده بود"ُلِمش"شکسته و باصطالح دهقانان نيمروز
معهذا نبايد بازهم .نه خير هرگزدر چنين مدتی ولوکه روزانه ده ساعت هم کار ميکرد، تمام نميشد. يک ماه تمام ميشد

دهقان همۀ اين کارها .تصور کرد که دهقان در بدل اين همه کارهای شاقه وطاقت فرسا از مالک مزد ميگرفت
بدون . ن قبيل را به ميل وبه نفع مالک مجانًا که به آن بايد اصوًال کار بيگاری گفت، انجام ميدادوکارهای ديگری از اي

مبالغه، حتی از همان هفتۀ اول يا ماه اول پس از تقسيم محصول، دهقان مجبور بود نان برسم قرض بخورد وبسود 
 .وبه نفع مالک مجانًا کارکند

ی پذيرفت در مقابل دهقان داشت واين تعهد او عبارت از پرداخت مقدار مالک فقط يک تعهد ضعيف که هرگزتحقق نم
به دهقان وآن هم صرف در مقابل کارتوان فرسای الی روبی جويها ) مزد تيشه "( تيشه گی"ناچيزغله به عنوان

. ه می يافتوانهار متعلقۀ مالک بود که معموًال به همان واگذاری چند سيرغلۀ زونگی وکتلی وته راشی به دهقان خاتم
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   ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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در منطقۀ قلعه فتح وچهاربرجک بعضی دهقانان برای نجات از کار طاقت فرسای جوی کنی مبلغی پول به مالک می 
 .پرداختند ومالک هم کار آنان را برشانۀ دهقانان ناتوان ديگرسرشکن ميکرد

بود تا آب را از رودخانه يا نهر  در برخی نقاط نيمروز، پس از انجام اين همه بيگاريها، مکلفيت اخير دهقان، اين – ٨
 .مشترک توسط جوی که او کار کرده، برزمين مورد نظر مالک بياورد وآنرا آبياری نمايد

وقتی دهقان همۀ اين کارها را انجام ميداد، ديگردرصورتی مقروض نبودن از مالک خود ميتوانست هرجای خواسته 
( اما ديگر او اينکار را. ول مجدد دهقانی مالک انکار ورزدمی بود، برود يا در همان دهی که دهقان بوده از قب

دهقانی برشانۀ ) يک سيره( کرده نميتوانست، چرا؟ زيرا او هرجای که ميرفت، تيشۀ يک منۀ)ولومقروض هم نمی بود
 به عبارت ديگر اوهرجای که ميرفت، قيمت کار او همان. اوبود وکار تمام نشدنی مالک در پيش روی او قرار داشت

 .بود که مالک اولی به او می پرداخت
از جانب ديگر، تا اين وقت اکثريت زمينداران نصاب افراد پاگاو های کشتمندی خود را تکميل کرده بودند وبه جلب 

رسيدن : بنابرين وبنابرمجبوريت های ديگری از قبيل. وجذب دهقان تازه وارد ومحتاج چندان احتياج مبرمی نميداشتند
يق خويشاوندی با اهل ده وغيره  ومهمتر از همه وقتی می ديد کار جوی کنی را تمام نموده وآب را فصل سرما وعال

درآن جاری ساخته وزمين را آمادۀ آبياری نموده است، نميتوانست شغل موروثی دهقانی را رها کرده بجای ديگری 
 را گردن نهد وتيشه را ازدوش خود لذا خير وصالح خود را درآن ميديد که بازهم شغل دهقانی مالک اولی. برود

اما در سال دوم دهقانی، حتمًا قرض او دوچند قرض سال . برزمين نگذارد و پی کارشاقه و بيگاريهای مالک برود
اول دهقانی او ميشد و اگر در سرخرمن اين بار نمی توانست قرض مالک را کامًال خالص کند، ديگرممکن نبود از 

واز اين ببعد ديگر جبرًا سرنوشت او و اوالدهايش در يد قدرت مالک . نمايدزيربارقرض مالک کمر راست 
ديگر بدون اجازۀ مالک دخترش . ديگر بدون اجازۀ مالک از روی زمين مالک کوچ کرده نميتوانست. قرارميگرفت

 .داشترا بشوهر داده نميتوانست وتا مقروض مالک بود، نفسی براحتی کشيده نميتوانست واز خود اراده ای ن
باری اگرمالک ديگری خواسته می بود دهقان مقروض را از چنگ مالک اولی نجات بخشد، می بايستی تمام قروض 

اما از اين تاريخ  ببعد، دهقان تابع . دهقان رابرطبق تقاضای مالک اولی بپردازد وزمينۀ نقل مکان او را مهيا سازد
  .يدار قرارميگرفتبالشرط مالک دومی بود وتمام اختيارش بدست مالک خر
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