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آشنایی با اتیوپی ،یکی از کهنترین کشورهای جهان که تقویم رسمی اش  13ماه دارد و مردمش نامخانوادگی ندارند
دکتر مریم ذاکری | خبرنگار
اتیوپی ،کشوری محصور در خشکی
پرونده
و قــرار گرفته در شاخ آفریقاست.
یونانیان از همان ابتدا آن را اتیوپی
مینامیدند اما در میان مسلمانان با
نام «حبشه» شهرت داشت .این کشور که از قدیمیترین
کشورهای مستقل آفریقا و یکی از کهنترین کشورهای
جهان اســت ،نزدیک به  117میلیون نفر جمعیت
دارد و از این منظر دوازدهمین کشور پرجمعیت در
دنیا و دومین کشور در قاره آفریقاست .مردم اتیوپی
عمدت ًا از نژاد دورگه سامی و سیاه هستند و به زبانهای
متعددی مانند زبانهای امهاری ،سودو ،اینور ،چها،
تیگره ،سیلته و هراری تکلم میکنند .زبان عربی هم
در این کشور رایج است .پایتخت و بزرگ ترین شهر
این کشور آدیسآبابا اســت .شاید جالبترین نکته
درباره این کشور همین باشد که قریب به  90درصد
از مردمش در روستاها زندگی میکنند و بیش از 80
قبیله و گروه نژادی دارد .اتیوپی از نظر بومشناسی،
کشوری با آ بوهـــوای متنوع اســت .سه ناحیه آب و
هوایی ســرد ،معتدل و گرم بر اســاس ارتفاع در این
کشور دستهبندی میشوند .کشاورزی سهم عمدهای
در معیشت مردم دارد 41 .درصد تولید ناخالص ملی،
 80درصد صادرات و  80درصد نیروی کار در این بخش
مشغولند .در پرونده امروز زندگیسالم با این کشور و
سبکزندگی مردمش بیشتر آشنا میشوید.

جاذبههایدیدنی
در سرزمین دوندهها
بیش از  70درصد کوههای آفریقا در اتیوپی یافت میشوند.
احتما ًالبهدلیلارتفاعزیاددراینکشوراستکهاتیوپیاییهابه
داشتندوندههایمسافتطوالنیبسیارمعروفهستند.یکی
ازدیدنیهایاینکشور،شهراللیبالاستکهشهرتشدرجهان
بهخاطرمکانهایتاریخیوکلیساهایزیرزمینیآناستکه
در قرن دوازدهم و سیزدهم در میان سنگها ساخته شدهاند.
همچنین پارک ملی کوههای سیمیین این کشور در فهرست
میراثجهانییونسکوقرارداردویکیاززیباتریننواحیطبیعی
چوخم ،یک
آفریقاست .این فالت عظیم با گذرگاههایی پر پی 
پیادهروی سخت اما بینهایت با ارزش را در امتداد خط الراس
که به جلگههای پایینتر میرسد به مسافران تقدیم میکند.
این فقط منظره و ارتفاع این جاذبه دیدنی نیست که شما را
شگفتزده میکند بلکه هیجان نشستن در میان گروهی از
بابونهایقهوهایازنژادمیمونهایجالدایاتماشایباشکوه
رودخانهدرلبههایصخره،شمارامبهوتترمیکند.

سفر به اتیوپی ،سفر در زمان

مردمی بدون نامخانوادگی

وقتی به این کشور سفر میکنید ،درست مانند این است که در زمان به عقب سفر کردهاید
چونتقویماینکشور 6، 7سالازتقویمبینالمللیعقبتراست!ازطرفینامروزهایهفته،
ماههایسالوحتیتاریخآغازسالنودراینکشورمنحصربهفرداست.بهعنوانمثالاولین
روز هفته در این کشور اِهود نام دارد که در زبان قدیمی و محلی کلیسای این کشور به معنای
«اولین روز» است که اشاره به اولین روز آغاز آفرینش آسمانها و زمین دارد .مردم اتیوپی
همچنان در سال  2015زندگی میکنند چون معتقدند هفت سالی را که آدم و حوا در باغ
عدن ساکن بودند و هنوز از بهشت رانده نشده بودند نباید جزو سالهای زمینی به حساب
آورد.اگرچهمبنایتقویماتیوپیهمچونتقویمبینالمللیبرزمانتولدحضرتعیسی(ع)
استامانحوهمحاسب هاینزمانمتفاوتاستبهگونهایکه«انکوتاتاش»،نوروزیاسالنوتقویم
اتیوپیاییاستکهمصادفاستباروز 11سپتامبر.سالاتیوپیاییبرخالفسایرتقویمها13
ماه دارد که شامل دوازده ماه  30روزه و یک ماه  5روزه (در سالهای کبیسه  6روزه) است.
تقویماتیوپیاییتقویمرسمیاینکشوراستوهمهمدارس،اداراتودانشگاههاازآنتبعیت
میکنندوتنهاشرکتهایبینالمللیاجازهاستفادهازسایرتقویمهارادارند.

عرفنامگذاریدراتیوپیبااینشیوهاست:نام،نامپدر.مردمدراینکشورنامخانوادگیندارندوازنام
پدرانشان استفاده میکنند .این سیستم نامگذاری موجب بروز سردرگمی میشود ،چرا که گاهی
نام اعضای یک خانواده و فامیل ،دقیقا مثل هم میشوند .از طرفی گاهی والدین با نام فرزندانشان
خوانده میشوند ،مانند «یه نورو ابات» به معنای پد ِر نورو یا «یه نورو انات» به معنای ماد ِر نورو .در ضمن
نامهایافرادمعمو ًالبراساسشرایطزمانتولدشانانتخابمیشود.بهعنوانمثالدختریکهنامش
«میسرک» به معنای شرق است در زمان طلوع خورشید به دنیا آمده است .در بیشتر قبایل و زبانها در
اتیوپیافرادیکنامخودمانیهمدارندکهدوستانوآشنایانشانآنهاراباآننامصدامیزنند.

آداب معاشرت با اتیوپیاییها
مردم این کشور در ارتباط با یکدیگر به یک سری اصول
پایبند هستند .در ادامــه به نکاتی اشــاره میشود که در
مواجهه با مردم اتیوپی باید به آنها توجه کنید.

از دادن و تعارف کــردن چیزها با دســت چپ
خودداری کنید .بهتر است برای این کار از دست
راست یا هر دو دست استفاده کنید.
وقتی شخص بزرگ تری وارد اتاق میشود از جای
خود برخیزید .این بزرگ تر بودن تنها به معنای
مسنتر بودن نیست ،در محیط کار هم با ورود
مدیر یا مافوق بهتر است بایستید.
تعارف کردن بخشی از فرهنگ مردم اتیوپی است.
دعوت آنها را برای بار اول به طور مؤدبانه رد کنید و
اگر بر دعوت خود پافشاری کردند پس از بار دوم و
سوم بپذیرید .معمو ًال افراد در این کشور برای نشاندادن ادب و
حسمهماننوازیشمارابهمنزلشاندعوتمیکنندامااینبهاین
معنینیستکههم هآنهاالزام ًاقصدیجدیدراینزمینهدارند.
دربارهپذیراییکردنیاهدیهدادنهمینقاعدهحاکماست.
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رسوم ازدواج در اتیوپی
از مردم این کشور نباید وقتشناسی دقیق و جدی
را توقع داشته باشید اما تأخیر بیش از حد هم در
این کشور پذیرفته نیست.
وقتی کسی را برای صرف غذا یا قهوه به رستوران
دعوت میکنید ،به این معناست که باید هزینه
سفارشهای او را بپردازید .تقسیم صورت حساب
در این کشور کامال بیمعناست .حتی ممکن است چندین نفر
برای نشاندادن ادب دستبهجیب شوند و یک منازع ه صوری
راه بیندازند اما در نهایت این یک نفر است که باید کل هزین ه میز
را پرداخت کند.
بهتر است بیش از یک بار از چیزی تعریف نکنید.
به ویژه از فرزندان یک اتیوپیایی .مث ً
ال نگویید« :چه
پسر بامزهای» یا «چه دختر قشنگی» دارید .در این
شرایط ممکن است والدین او احساس کنند شما فرد حسودی
هستید و قصد دارید فرزند یا دارایی آنها را چشم بزنید!
هر قرار مالقاتی در این کشور حداقل یک ساعت یا
بیشتر طول میکشد چرا که تنها یک ساعت زمان
الزم است تا قهوه به سبک اتیوپیایی دم بکشد.
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ناگفتهها از ویژگیهای خانوادههای اتیوپیایی
خانواده بزرگ ترین و مهمترین بخش زندگی یک فرد اتیوپیایی است .در این کشور ،پسران پس از ازدواج
به همراه همسرانشان در کنار خانواده خود زندگی میکنند و طبیعت ًا دختران به خانه پدرشوهرهایشان
میروند .منابع مالی بین اعضای اصلی یک خانواده ،شامل پدر و مادر ،دختران مجرد ،پسران متأهل و همسر و
فرزندانشان تقسیم میشود ،حتی اگر پسری برای خود زمینی جدا تهیه کرده باشد و دور از خانواده خود زندگی
کند ،وظیف ه تأمین مالی خانواده از او سلب نمیشود .مردم این کشور عالق ه زیادی به خانواده بزرگ دارند.
یک زوج اتیوپیایی در قسمتهای شهری که سطح رفاه و آموزش باالتر است ،چهار فرزند یا بیشتر به دنیا
میآورند و در جوامع روستایی این عدد بسیار باالتر است و ممکن است تا  10یا  12فرزند هم برسد و
متوسطسنمادرشدندرمیانزناناتیوپی 20سالاست.دراینکشور،کارهایخانهمعموالوظیفه
زنان و دختران خانواده است .هر چقدر این کارها سخت ،زمانبر و طاقتفرساتر باشد مردان در آن
کمتر دخالت میکنند چون به لحاظ فرهنگی خجالت میکشند کسی آنها را در حال خانهداری
ببیند .همین وظایف خانه باعث میشود زنان و دختران وقت کمتری برای آموزش و رفتن به
مدرسه داشته باشند .پسران نوجوان تنها در صورتی موظف به کمک به مادرانشان هستند که
خواهری نداشته باشند ،هرچند آنها هم در صورت انجام کا ِر خانه توسط دوستانشان تحقیر
میشوند .یک زن اتیوپیایی توسط مهارت خانهداریاش قضاوت میشود .به عنوان مثال او باید
بتواند در زمانی محدود یک مرغ کامل را به  12قسمت مساوی تقسیم کند!

وقتی یک مرد اتیوپیایی به زنی پیشنهاد یک مالقات میدهد،
منظورش این است که در ذهنش به ازدواج با او فکر میکند .ازدواج
ِ
خواست دختر و پسر
مهمترین بخش زندگی مردم این کشور است.
برای ازدواج با یکدیگر شرط الزم اما ناکافی برای ازدواج است.
مهم ترین چیز این است که والدین عروس و داماد درباره فرد مد
نظروخانوادهاشنظرمثبتیداشتهباشند.گاهیاوقاتازدواجیک
قرار از پیش تعیینشده بین والدین است .خانوادهها گاه تصمیم
میگیرند برای نزدیکی بیشتر به دالیل فرهنگی یا اقتصادی
ازدواجی را میان فرزندانشان ترتیب دهند و در این شرایط دختر
و پسر چارهای جز اطاعت ندارند .ازدواج در میان پیروان ادیان
مختلف در این کشور به ندرت انجام میگیرد اما ازدواج میان
گروههای نژادی و قومی مختلف منعی ندارد.
در خواستگاری چه خبر است؟ در جلسه اول خواستگاری
معمو ًال شخص دامــاد حاضر نمیشود بلکه اعضای خانواد ه او و
بزرگ ترهای فامیل از طرف او عروسخانم را میپسندند و اگر همه
چیز به خوبی برگزار شد ،در جلسات بعدی داماد را با خود می برند.
انتخاب عروس معمو ًال به پیشنهاد بزرگ خاندان ،بزرگ ترهای
خانواده یا دوست و آشنای داماد صورت میگیرد .بعد از مذاکرات
اولیه ،خانواده عروس میزان مهریه را مشخص میکند و قول میدهد
که دخترش را به شخص دیگری شوهر ندهد .از آن جا که تأمین
معاش خانواده وظیفه مرد است ،پسران پیش از ازدواج دانشگاه
خود را تمام و شغلی برای خود دست و پا کردهاند .این در حالی است
که دختران اگر بخواهند تا پایان سالهای
دانشگاه برای ازدواج صبر کنند سنشان
باال می رود و شانس یک ازدواج موفق را
از دست خواهند داد .در خور ذکر است
طــاق در اتیوپی به نــدرت صورت
میگیرد .زنــی که از همسرش
جدا شده اجاز ه ازدواج با مردی
دیگر از همان فامیل ،طایفه
یا روستا را نخواهد داشت.
زنــانــی کــه هــمــســرانشــان
فـــوت م ـیکــنــنــد ،مــعــمــو ًال
تــوســط بـــرادر همسر خود
بـــه ســرپــرســتــی گــرفــتــه
میشوند.

اندر آداب
احوالپرسی

غذا خوردن در
ظرف مشترک

ســام و احوالپرسی در فرهنگ اتیوپی
جایگاه ویــژهای دارد .این بسیار بیادبانه
اســت که از کنار دوســت یا آشنایی عبور
کنید بــدون اینکه با صبر و حوصله برای
احوالپرسیبااووقتبگذارید.احوالپرسی
در اتیوپی حتم ًا شامل دست دادن میشود
اما باید حواستان باشد که با دست چپ
دست ندهید .حتی اگر دست راستتان پر
از وسیلهاست،دستدادنبادستچپرابه
کلفراموشکنید.مردهاییکهباهمبسیار
صمیمیهستند،یکدیگررابغلمیکنندو
با یک دست چند بار به پشت یکدیگر ضربه
میزنند .همچون بسیاری از فرهنگها،
سالمکردنوظیف هکوچکترهاست.غیراز
سالمکردن،بوسیدندستیاتعظیمدربرابر
بزرگترها هم جزو وظیفه جوانان است.
مسنترهامعمو ًالپیشانیکودکانراپساز
سالم میبوسند و این وظیف ه کودک است
کهدرازایاینبوسه،زانویاساقپایآنفرد
مسنرابهنشانهاحترامببوسد.

طبقفرهنگمردماینکشور،بیادبانهاستکهبدون
تعارفکردن در حضور دیگران چیزی را میل کنید.
قبلازصرفغذاحتم ًابایددستهایخودرابشویید،
دربیشترخانههایاتیوپییکتشتکوچکآببرای
شستندستمهماندرکنارمیزمیگذارند.غذادادن
بهمهمانهابراساسسنیادرج هاجتماعیشانآغاز
میشود.ازبزرگترهازودترپذیراییمیشود.قبلاز
شروع به غذا خوردن صبر کنید ،تا صاحبخانه غذای
خود را با یک دعا متبرک کند .مهمانان معموال از یک
ظرف مشترک غذا میخورند .استفاده از ظروف
شخصی و بشقابهای جداگانه در این کشور مرسوم
نیست.ازطرفیغذاهایاتیوپیاییمعموالبهگونهای
قوچنگالنباشدوبتوانبا
سرومیشودکهنیازبهقاش 
دستغذاخوردوباانگشتانغذاراتکهتکهولقمهکرد.

زندگی یک قبیله
در اتیوپی به سبک
انسانهای اولیه
تنهاقبیلهجهانکهمردمشمثلانسانهای
اولیه زندگی میکنند ،در این کشور است.
در دره اومو ،مردمی به دور از هرگونه تمدن
انسانی زندگی میکنند .این مردم نه تنها عالقه ای به ارتباط با دنیای بیرونی خود ندارند بلکه افراد
کمی را به دنیای خود راه میدهند ،افرادی بسیار کم! با این حال یکی از عکاسان یک مجله گردشگری
به نام «هانس سیلوستر» ،این شانس را پیدا کرد که به میان بومیان قبیله اومو برود و از نزدیک با آنها
معاشرت کند .او درباره تجربه خود میگوید« :به عنوان یک عکاس و گردشگر ،بسیار دوست داشتم
که به میان قبایل دره اومو در اتیوپی بروم و با آنها آشنا شوم و حتی بتوانم اگر این امکان را به دست
آوردم ،عکسهای خاص و خالقانهای از آنها بگیرم .چندین شب را به صورت پیاپی در کلبه یا حتی
چادرها برای بهتر شناختن مردم گذراندم .کودکان این منطقه چهرههای شان را با خاک رس رنگی
آرایش میکنند و تاجهایی از سبزی و گل هم روی سر خود قرار میدهند تا به مانند مردم و بزرگان
قبیله خود به چشم بیایند ».نظر سیلوستر دربــاره این قبیله این است که مردم آن خود را بر طبق
آیین شانیکیشدهباطبیعتمیبینند.اینعقیدهآناندرنوعلباسپوشیدنشانکامالمشخصاست.

