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Abstract

A typical calendar among the Kurdish people from the perspective of: the Naming 

the months, symbolism, the numerous occasions, the consistency with nature and 

climate, the mythical and religious ideas, and ... distinct from the calendar of other 

Iranian tribes. In this culture, like the glorious calendar, the year is divided into four 

seasons and twelve months and each month to thirty days, but the beginning of the 

year is different from the calendar of the people. The fall season is ahead of the 

summer season. The names of its twelve species are, respectively, Giyari Barik, 

Giyy, Nowrooz Mang, Ka, Kher, Pish, Pekh, Gurv, Fesh Rassan, Wahellang Rizan, 

Cygnus Cygnus, and Lahu Khaki are all raised. There are occasional chaos and in 

each of these months, there are different occasions that are based on repetition, 

climate and climate conditions. This article aims to describe the Kurdish bases in a 

compilation (field book) and in a descriptive analytical manner. This shows the rich 

background and calendar of the people of this culture, and finding the roots of this 

calendar in the history and culture of Iran may bring valuable results.
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  کرديشماري  و گاه میتقو یدانش بوم

  *مالک شعاعی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد 

  .ایران ایالم، دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم،

  

  چکیده

با  یهمخوان شمار،یب يها سبتمنا ،تسمیه ها، وجه ماه يگذارمردم کُرد از منظر نام نیمرسوم در ب میتقو

در . است یرانیاقوام ا ریسا میاز تقو زیمتما... و ینیو د يا اسطوره يها شهیاند ،ییآب و هوا طیو شرا عتیطب

اماشودو هرماه به سی روز تقسیم می ماهاین فرهنگ، همچون تقویم جاللی، سال به چهارفصل و دوازده 

 يها نام ماه. در آن مقدم بر فصل تابستان است زییفصل پا. فاوت استمت یشمس میمردم با تقو نایسالآغاز

سان، رهمیوهگاقور،ر، پهپیوشکر،و کهمانگ،نوروز،مانیگییا باریک، گییا ج ب؛یگانۀ آن به ترت دوازده

در  دارند و يشمار برخاسته از قاموس گاه يادیبن همگیکهاستلیوهخاکهویه سیمانگی  ریزان،لنگ وه

  .است یمیو اقل يجو طیبر تکرار، شرا یوجود دارد که مبتن یمختلف يها ها، مناسبت ماه نیاز ا کیهر 

 يشمار گاه یمبان یفیصـ تو یلیتحل وةیو به ش) یدانیم يا خانه کتاب(یقیمقاله بر آن است با روش تلف نیا

ی این تقویم در ابیشهیرین فرهنگ است و و تقویم غنی مردم ا نۀیشیپگر انیباین امر  .دینما حیرا تشر يکرد

  .ي به بار آوردا ارزندهتاریخ و فرهنگ ایران شاید نتایج 
  

  .یشناس رانیا ،رانیا ،کرد ،میتقو ،يشمار گاه:هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

                                               
  malek_sh73@yahoo.com.       نویسنده مسئول *
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  مسئلهبیان  -1

داد و فَرْگرد اول بند دوم و یاز اوستا همچون وند ییها ، بر اساس بخشگذشتهدر  

فصل سرما ده ماه و فصل گرما دو . شد م مییسرما و گرما تقس: به دو فصل سوم، سال

ا قبل از آن، از یان یدر روزگار ساسان.)307: 1، ج 1376رضی، (د یانجامیماه به طول م

ن یافته ایه تاکنون استمرار کد آوردند یپد يمساو چهارفصلن دو فصل نابرابر یا

و زمستان pātizز یپات ،Hāminن یهام ،Vahārوهار: از اند عبارتب یبه ترت چهارفصل

Zamistānن، یردنشکمناطق برخی م در ینام یز و زمستان مییبهار، تابستان، پا ،ه امروزهک

را به همان  يردک، فصول نیمحققاز  یبرخ. همین ترتیب فصول نیز مرسوم است

: از اند عبارتها فصل«نوشته استرج افشار یا: اند؛ مثالً ردهکر کذ یب سال شمسیترت

ستان  ا ئهیزمستان  ـ) زیپای(ز ییپا ـ) تابستان(ا تاوسان ین یـ هاو) بهار(هار  ا وهیهار  به

فصول مختلف سال در »:گفته استيگرید سندةینو). 1371: 1381افشار، (»)زمستان(

» است) زمستان(ن یو جستا) زییپا(ز یی، پا )تابستان(ن ی، هاو)بهار(هار  ردستان شامل بهک

  ).144: 1373خانی، (

 گونۀب فصول به یرد، آغاز سال فصل بهار است اما ترتک، در مناطق اتّفاقبه 

: ؛ یعنی)زمستان(مسان ̌ـیو ز) تابستان(، تاوسان )زییپا(ز ی، پا)بهار(هار  وه :است يگرید

ته کن نیسندگان در آثارشان به ایاز نو یفصل پاییز مقدم بر تابستان است برخ

ها  ستند، اما آنیدوازده ماه سال ن یشوران قادر به برشمردن نام محلیگو«: اند کرده اشاره

کریمی (» نندکیم میو زمسان تقس] Wa Sarda[ز، سردوا ییبهار، پا: چهارفصلسال را به 

  ).23: 1380دوستان،

بهشت ادامه یشود و تا چهارم ارد یم بهمن شروع میکاز  )بهار(هار  فصل وه  

  .دارد

روز بودن  31شود و به خاطر  یبهشت شروع میاز پنجم ارد )پاییز(فصل پایز 

  .ابدیی، دوم مرداد خاتمه مهرماهیروز اضاف یکسر کو  یشمس يهجر يها ماه
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گردد  یاز دوم مرداد ماه آغاز م) سرد باد(وا  رده سها ی)تابستان(سان ̌فصل تاویـ

  .دیآ یم حساب بهان تابستان یان مهر، پایو پا

ماه ادامه دارد  يدان یشود و تا پا یم آبان شروع میکاز  )زمستان(یمسان ̌فصل ز

  .)1386عادل غالمی، (

تمام . روز است یس يردکدر روزشمار  هرماهب، هر فصل سه ماه و ین ترتیبد

  :سه بخش هستند يفصول دارا

ا یماه وسط  ـ 2؛آغاز فصل یلمات مترادف آن به معنکا ی» کـ̌ـیت«ا یل ماه او ـ 1

  )همان(؛ »رـ̌ـیئاخ«ماه آخر  ـ 3؛»گـ̌ـینام«

، زندگی حیوانات و وهوا آبمبناي تقویم کردي مبتنی بر تغییرات طبیعت و 

گویی است پرندگان، امور کشاورزي و دامپروري، مبانی معنوي و دینی و توجه به پیش

  .)1385پیرزادي، (

  

  پیشینه تحقیق -1-1

کلی و  صورت بهکه  شده نوشتهکُردي  حوزةو مقاالت بسیاري در کتباخیر،  يها دهدر 

» سنندج نۀییآ«: به کتب توانیماز آن جمله  اند پرداختهشماري موجز به مبحث گاه

، )1373:محمدحسین خانی(»المیخ ایبر تار يگذر«،)1371: برهان ایازي(

 نۀیریدتمدنمانشاهان و رک«،)1377: زادهیفاروق صف(» انکایادگار نیيسور چهارشنبه«

حسین غالم(»ش بدرهیگو یبررس یالمیا يردک«،)1381:یستانیافشار سایرج «»آن

تقویم لکی و مقایسه آن با سایر «:اشاره کرد مقاالتی مانند...و)1380: دوستان یمیکر

  .شده است نوشته.. .و) 1394: قبادي زادهنجفیعل دیام(»ایران باستان يها میتقو

بسیار  شوندگان مصاحبهبا -چهارسالهن پژوهش، که بخشی از یک کار میدانی یا

 اسالم، يها شهرستانایالم،  يشهرهاخورده سالان افراد یهایی که در منانوشته-است 

و کرمانشاه، کوهدشت، کنگاور و سنندج  نیریقصر ش، سرپل، گیالن غرب، داالهو، آباد
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و  یم محلیات، پس از تحلیل و انطباق تقویبه جزئمرسوم بوده، ضبط کرده با پرداختن 

  .است دهیورزان افتراقات مبادرت ی، به بیملّ

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق -1-2

سازد، ما را با فرهنگ غنی کشور آشنا می که نیاباورهاي عامیانه، ضمن  دربارةتحقیق 

  :شودیمباعث 

هر جامعه براي استمرار «را گذشتگان حفظ شود زی يبها گرانراث یاوالً ردپایی از م

بخشیدن به حیات اصیل و واقعی خود، باید در حفظ الگوهاي فرهنگی کشورش 

قدمی در این راستا  تواندیم) عامه(پژوهش و تفحص در زمینه فرهنگ توده . بکوشد

هاي علمی براي ثانیاً با استفاده از روش). 202: 1394، يروزآبادیفياسعد(» باشد

که نیاضمن  شودیمحلی و تقویم ملی، به ماندگاري تقویم محلی کمک تقویم م سۀیمقا

عظیم و سد راسخ فرهنگ فارسی در برابر تهاجم فرهنگی، توجه به فرهنگ  پشتوانۀ

محلی و بومی اقوام مختلف ایرانی است با توجه به وحدت نژادي، تاریخی و مذهبی 

  .مشخص است شیازپ شیبکردها با سایر مردمان ایران، ضرورت چنین تحقیقاتی 

تقویم کردي را شرح خواهد داد  شمارشیبيها مناسبت، ها فصل، ها ماهاین مقاله، 

 ،پژوهش یشناس روش.را در تقویم جاللی مشخص خواهد کرد ها آنسپس زمان 

براي . شده است استفادهی فیک قیروش تحقمی و ک قیروش تحقی است یعنی از بیترک

يط جویم مناطق مختلف به خاطر شرایرت تقویق، مغایتحق نیسد ا نیتر بزرگ: نمونه

يا عدهستم و یب یدهم، برخ یپنجم، گروه یاول بهار را اول بهمن، بعض یبرخ است

د یع: همچون يتر قیدقموثق، پرسش  جۀینتحصـول  يبرا. دانندیمبهمـن  امیس

لذا اگر . آمد دست بهیکنواختیيها پاسخد و یمطرح گرد ...و ن روز بهار است؟یچندم

با استفاده از سه متعدد  يها افتهیدربارةها پاسخبسامد دهیان گردیب يا شهیاند

  .هاك است يساز هیسو
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  فصل بهار -2

vahārيبهار را در پهلو واژة، یوش بهرام فره يتاب فرهنگ فارسی به پهلوکدر 

اه و ایالم این کلمه را به در تمام مناطق کرد از اورامی تا کرمانش). 85: 1381، یوش فره(

  .کننداستعمال می يپهلو همان تلفظ

و آغاز بهار  شودیمد محسوب یاول بهار آغاز سال جد 1ردها،کثر کا يشمار در گاه

 اینان یو پا گرددیمها و حوزه جنوب کرمانشاه، از دوم بهمن شروع  یالمیان ایدر م

ردها پنج روز پنجه را ک. بهشت استیز، پنجم اردییآغاز فصل پا گرید عبارت بها یفصل 

ن پنج روز از طرف حضرت یه اکآورند و معتقدند  ینم حساب بهجزء سال و عمر 

ه یه و خلعت هدیزیجه عنوان به، )س(اول اسالم، حضرت فاطمه  يبه بانو) ص(محمد

  .انجامد یروز به طول م 95ن بهار یبنابرا .)1384، مدد یعللیمو (است دهیگرد

بهشت و خرداد ین، اردیفرورد: رمانشاه، سه ماه فصل بهار معادلکان و ردستکدر 

  .ن استیبهمن، اسفند و فرورد: الم سه ماه بهار معادلیاما در استان ا. است

  :است سان نیبدفصل بهار در میان کردهاي ایالم  يها ماهترتیب 

  

  یکا بارییگ -2-1

Giyā/ یکا بارییگ«الم، دوم بهمن اولین روز سال و آغاز ماه یدر ا Bārik «است.

آن هنوز  يها ، برگزده جوانهاهان تازه یه گکیماه یبه معنیکابارییگ یۀتسم وجه

  .است یکبار

از . ندیگو یآغاز فصل بهار هم م: یعنی؛ »Teke Vahār/ هار وه کیـ̌ـیت«ن ماه یبه ا

ن یردستان به اکی لهجه سوراندر . است» Hamil/ لیم حه«ن ماه یگر اید يها جمله نام

را در گذشته بارش یند زیگو یم بندان راها همان ی» Ri Bandān/ نـدان بهير«ماه 

  .است دهیگردن استان ین ماه باعث مسدود شدن راه و ارتباط مناطق ایا يها برف

                                               
سـال یعنـی دانند و تـا پـاییز سـال بعـد را یـک سـال ورز        ها در کردستان، شروع سال را اول پاییز می شکري فۀیطا-1

.گویند میکشاورزي
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رزن یا پیل فرزند برد العجوز یمردم ایالم و حوزه جنوب کرمانشاه معتقدند حم

ه در کییها وه و ضربهکدر  یرود و با غلتاندن سنگ بزرگ یموه کسرما در این ماه به 

ن و یود زمکشد و جمود و رکین نفس میشود، زم ین وارد میچرخش آن سنگ به زم

  .)1386عادل غالمی، (ند کش یسرما م

تنگی عرصه زندگی باعث روزشماري مردم  در نتیجهم شدن آذوقه،کبیکاري و 

است  ماهن یمختص ا يشمار گاهن مناسبت یتر شی، ببراي رهایی از شرایط دشوار گشته

ایلخان (ند یگو ین مکمرشک؛ یعنی» PeštŠeken/ـن̌ـکیـ̌ـیشت ش̌ـیپ«ن ماه یا کلهر بهمردم 

  .)1386جمالی، 

  :نظیر شودیممختلفی اجرا  يها نییآوداشت سال نو و آغاز بهار کبراي ن

  

  گ̌ـیپ پهتهیه  -2-1-1

هنگام  .ردندکیدرست م1»گ̌ـیپ په«رص نان موسوم به ق یکن روز بهار، یدر اول 

ند، در آن پنهان یگو یم «Miarege Kav/و هکیگ̌یر هیم«ه به آن کیآب مهرةیکر، یخم

 يروز ۀیماه مهره در آن باشد کیع، صاحب سهمیسازند بعد از پختن نان هنگام توز یم

به خانواده  يروز برندةو  آورنده یعنی» بـر يروز«و به آن  شودیمآن سال محسوب 

  .ندیگو یم

ب هر ینص یردند مهره آبکیز درست میغالت ن یوانات و گاهیت حین نان به نیا 

). 1385خاور حمیدیان، (دانستند  یدر پرورش آن نوع م روبرکتیخشود آن سال،  ینوع

المحاسن و االضداد، (هن کیتیروا موجب به«: این رسم برخاسته از آیینی کهن است

                                               
و پیاز خردشده مخلوط آرد، مقداري زردچوبه، رازیانه، زیره، تخم شنبلیله، نمک  ):Papeg(ـپگ ̌ـیپ پهۀیتهروش  -1

سپس خمیر را به صورت نان گرد ضـخیمی بـه   . نمایند کرده، با افزودن مقداري آب، آن را به صورت خمیر عجین می

بعد از پختن، با شاخ و . گذارند دهند و زیر خاکستر داغ می آبی داخل آن قرار می مهرةدرآورده یک  متریسانتقطر دو 

سازند و بین اعضاي خانواده  ر آن را پاك کرده به روغن حیوانی و شکر آغشته میدرختان یا چیز دیگر، خاکست برگ

.آبی ندارد مهرةالبته پختن این نان در سایر ایام نیازي به گذاشتن . نمایند با اولویت بزرگان تقسیم می
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اط یش از نوروز، دوازده ستون از خشت خام اطراف حیروز پ وپنج ستیب) 234. ص

روز ششم، . اشتندکیدانه از حبوبات م ینوع یردند و بر فراز هر ستونکیدربار بر پا م

ه فراهم کرا  یو نواختن سازها، محصول یا نوروز بزرگ، با سرودخوانیخرداد روز

بود، تفأل  تر برآمدهه بهتر و کیکسته به هر یها نگر نهن دایبه رشد ا... داشتند یآمده، برم

).354: 1382رضی، (» خواهد شد تر شیبه آن محصول در سال کزدند  یم

  

هار وه̌ل وهئهوانوویکهیئاش-2-1-2

محسوب  يا ژهیوو  یانیاع يغذا) پلو(شت، آش یمع یدر گذشته، به خاطر تنگ

که  کردندیمول رضایت مادر بهار، آشی طبخ اول بهار و حص بزرگداشتبراي . شدیم

آش (» āše kivānov?aval Vahār?/هار وه ̌ل وهئهوانوویهی کئاش«یدر اصطالح محل

خانواده دور هم جمع  ين شب که اعضایدر ا. گفتند یم) اول بهار يدبانوکمخصوص 

از  یکیيختند و هنگام خواب رویر یم يا اسهکاز آن آش در  يشدند ابتدا مقدار یم

  . گذاشتند ینار آتش مکسه سنگ 

 يخورد و برا ید و آن غذا را میآ یشب اول بهار م يدبانوکمعتقد بودند  ها آن     

آن  يت براکه بریاو، ما يرگزارکت و شیند و رضاکیم يآن خانواده دعا و طلب روز

گوشت، از  يجا بهن غذا یدر ا.کردندافراد نیز از آن آش تناول می همۀ. گردد یخانه م

از  یپس از خوردن شام، پسر نوجوان. ردندکیر آتش استفاده میز ةشد پختهيازهایپ

  :زد یاد میرفت و فر یمه باال میچوب ستون خ

  a hay dāleg?aval vahār?هار؛ ل وه وهئهـگ̌ـیدالحۀ ئه 

  Nāne kera?erām bexa xuār؛آر̌خوخه̌ـیبرام̌ـیئره̌ـکیینان

نکبر ما نازل ) تکر و بریمنظور خ(ره کمادر بهار نان و  يهان ا: برگردان

  .)1385ي، رزادیپ دمرادیص(
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  یـل̌ـیم یـل̌ـیش-2-1-3

لهجه «شله ملخه است که در ساختار دیگري از Šeli Meli/یـل̌ـیم یـل̌ـیش

: 1380حمیدي، (» است] میکسالم عل[م یکآن شالم عل یم بوشهر تلفظ اصلیان قدیهودی

به در  یجمعدسته صورت بهاز جوانان و نوجوانان  يا شب اول بهار، عده در).422

مردم نیز  دادندیمرفتند و با خواندن اشعاري، آمدن بهار را به مردم مژده  یم ها خانه

ان، یدر پا. بردیمها آنيبرا... ا تنقالت و یینیریپول، قند، خرما، ش: هدایایی از قبیل

محمد (ردند کیم میازمندان تقسین نیب شدیمجمع  یگانتحت عنوان مژد آنچههمۀ

  .)1384رستمی، 

ري،  ته هه«در کردستان به این سنت  .است يانداز شالهمان مراسم یـل̌ـیم یـل̌ـیش

در کرمانشاه به یـل̌ـیمیـل̌ـیش. شدیماجرا در روز نخست نوروز  که ندیگویم» ري ته مه

  .معروف است»Pare šālakam Nasezeni/زنیـ̌سـنهم هکشالهير په«

  :ماه گییاباریک عبارتند از يها مناسبتسایر 

  

  یخالیله و ش شه-2-1-4

، مخفف »یخالیش«نفر به اسم  یکيردکدر دوازدهم بهار : معتقدند 1هل زنگنیا

 يند اما در روستاهاکعبور ) آباد اسالم(زگران ید ۀیناحم دارد از ی، تصمیعل خیش

. دهدیند و جان خود را از دست مکیبرخورد م یو بوران سختزگران به برف ید

آن . شود یمبتال م» یخالیش«رود و به سرنوشت  یرون میافتن او از خانه بیيبرا» له شه«

 ییاده به جایپ یسکن روز یخوانند و در ا ین مردان میروز و آن جاده را به اسم ا

  ).1386، عباس مرادي(رود  ینم

  :دهیر گردکن مناسبت ذیا يراب يتر نیریت شیاکح

                                               
ي ایـالم،  ها استانو  غرب النیگدشت،  ، ماهیدشت، تاالنروزآبادیفهاي کرمانشاه است و در نواحی سر  یکی از ایل-1

  .شاوران باشند زنگۀتصور بر این است این ایل از اعقاب . همدان، خراسان، خوزستان و فارس سکونت دارند
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رشان یضم يل زنگنه هستند که به خاطر صفایاز بزرگان ا» یخالیش«و » له شه«

فالن درخت در فالن منطقه  يد فردا صبح باالیگو یم» یخالیش«. ردندکیم ییگو شیپ

ند و کیم ینیب شیآن پ برخالف» له شه«. گردد یم کل شدت سرما خشیبه دل 1کیلکل

بندند که هر  یشان شرط م ییگو شیاثبات پ يها برا آن. ماند یم زندهکلکل: دیگویم

هنگام شب. درآورد يگرید دخترش را به عقد پسر دیند باکان یت بیس خالف واقعک

عاد ین دو نفر از خادمانش عازم مید بنابرایه دوستش راست بگوکند کیم کش» له شه«

ز یگر يسرانجام برا. سازند یآگاه م کل کم لیها مخدوم خود را از حال وخآن. ندکیم

 شیجا بهاورند و سحر آن را یرا به خانه ب کل کرند لیگ یم میست، تصمکاز ش

  .برگردانند

ه از آن کیهنگام. نند تا به آن بخورانندکدرست  2»نهیرخ ته«کل کل يدر خانه برا

روز بعد مردم صبح . شودیم ختهیرگردنش  ياز آن رو يدهند مقدار یم کل کغذا به ل

به » یخالیش«. شوند یجمع م» یخالیش«و » له شه«نار کشان  یشگیروستا در پاتوق هم

» شله«نه دور گردن او نبود ید اگر اثر ترخیاوریرا ب کلکد آن لید برویگو یمردم م

عباس (معروف است » لک لکچله بري «در کردستان این ایام به ... .گفته است راست

  .)1386، مرادي

                                               
و مـردم   دهنـد یمـ » حـاجی «محبوب و مقدسی است تا جایی که به او صفت معنوي  پرندةدر نزد کردها  لک لک-1

ایـن پرنـده عـالوه بـر     .نـد یگویمـ » لـک  لکیحاج«نابراین به آن ب رودیمخدا  خانۀمعتقدند در کوچ خود به زیارت 

  .نیز نشانی از وداع اولین ماه بهار کردي است ها آن، کوچ لک لکي بر چلهله و شیخالی،  مناسبت شه

Tarxiنهیرخ ته/ ترخینه-2 na  کننـد بـه    براي تهیه آن، دوغ زیادي طـی دو هفتـه جمـع مـی    . است مزاج گرمغذایی

انـد و بـه آن    هـاي ریـزي خـرد کـرده     سـپس آن را بـه گنـدمی کـه بـه صـورت دانـه       . تـرش گـردد   کـامًال اي که گونه

دوغ  رازیغ بههاي ریز گندم از هیچ مایع دیگري  براي خمیر کردن دانه. کنند می اضافهگویند،  می Heruša»شهˇرو̌هیـ«

سـه یـا   . کننـد  به آن اضافه مـی ... رنده شده و  ۀگوجفلفل، زردچوبه، سیر، : یی از قبیلها دهنده طعمکنند و  استفاده نمی

سـبز   پونـۀ کنند سپس مقداري  دارند و هر روز مقداري دوغ بدان اضافه می چهار روز آن را در ظروف سربسته نگه می

کننـد و در   ي خشـک را جمـع مـی   هـا  نهیترخبعد از دو هفته . گذارند هاي ترخینه را روي آن می کنند و چانه فراهم می

  .پذیرد این کار در اواخر شهریور صورت می. کنند غذایی از آن استفاده می وعدةسوپ و گاهی هم  عنوان بهزمستان 
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Xaraga Va?av Mavar/ روهگه وه ئاو مه ره خه-2-1-5

ـ چهاردهم بهمن در تقویم ) یکا بارییگ(زدهم ماه اول بهار کردي یدر روز س

خواهد  یاز پدر م يپسر. شود یم يل جاریس کهيطور بهبارد  یم يدیشمسی ـ باران شد

شود  یانعت پدر مواجه ماما با مم. آب به رودخانه ببرد يتا به او اجازه دهد االغ را برا

گه وه ئاو  ره خه«: دیگو ین به پسرش میبنابرا. برساند يها گزند ل به آنیترسد س یرا میز

 يپافشار» !خر را براي آب دادن به چشمه مبر: یعنیXaraga Va?av Mavar/ ر وه مه

داند  یرا میبردن االغ دهد ز اجازةمشروط به او  صورت بهشود پدر  یپسر باعث م

  :دیگو یالب ناگهانی بهاري، االغ را با خود خواهد برد بنابراین به فرزندش میس

agar xaraga bay jelagay mave?وه؛ مه گۀ ـله̌ـیج بۀگه  ره ر خه گه ئه

  agar jelaga bay xaraga mava?وه؛ گه مه ره خه بۀگۀ ـله̌ـیر ج گه ئه

  .ط جل آن را ببرا فقین کجل و پالس آن را جدا  يبر یاگر خر را م: یعنی

سیل و ویرانی است و  ۀیماکثرت بارندگی  یعنین جمالت، یا يماینوع ا ۀیکنا

، نژادیانزاب(زده ید از نحوست عدد سیالبته نبا. خواهد بردحتی چارپایان را با خود 

، پدر مانع عمل ین شومید به خاطر ایغافل بود شا) سیزده به در واژةذیل  502: 1377

  .شود یپسر م

  

  Šave Gāhil/ولیگاحيو شـه-2-1-6

ه سنت یشناسند و شب ین نام مین روز ماه اول بهار را به ایچهاردهم 1ل گورانیدر ا

ور معتقدند کل مذیا. د داردیت از سرما، بوران و برف شدیاک، ح»لیره هکیش ته یتهش«

به . ودب) يا قهوه(یرنگ، صاحب گاو بور شیدوراندو  نگر عاقبتي، مرديا دهکدر ده

ند و با همسرش تا کشود تنها گاو خود را ذبح  یاد برف مجبور میار زیخاطر بارش بس

 يشود و همسرش از گوشت آن برا یم برفدن یآن مرد مشغول روب. دار بماندیصبح ب

                                               
زنـدگی  ... ایل گوران، یکی از ایالت بزرگ کرمانشاه است و در روسـتاهاي گهـواره، نیـاران، پـل ملـه، کرنـد و        -1

  .)1231؛ 1381ی، ستانیافشار س(کنند  می
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. ندکیم کمکز به همسرش ین ینند و گاهکپزد تا در برابر سرما مقاومت  یاش م خانواده

خانوار زنده  یکگردد و فقط آن  یده مکتمام ده كن برف باعث هالیبارش سنگ

  .مانند یم

د از آمدن برف غافل یدانند و معتقدند نبا یم كن شب را خطرنایگوران ا یاهال

  ).1386عبدالرضا عباسی، (بود 

  

  :چهل برادر /čel Berā/ را̌ـیل ب̌ـیچ-2-1-7

 یتهش«و » لویگاحيو شه«، عالوه بر يردکدر پانزدهم بهمن، چهاردهم بهار 

ه آن دو اما با یشب يگریت نه چندان معروف دیاکح» ساز دوكجماعت : لیره هکیش ته

  .تر وجود دارد يقو يا و اسطوره یتر و روح حماس مکرش یپذ درجۀ

. مانند، زیر آوار میيا ه چهل برادر داخل حفرهکشود  یسان آغاز م نیداستان بد

گر ید نفر 39و سو کیبه  ها آننفر از  یکنند؛ کیخود تالش م ییرها يها برا آن

ست و یا نوزده تا بیت، در روز نوزده بهمن یدر نها. افتند یاپو مکدیگر در ت طرف به

ز نجات یگر خود را نیابد و برادران دییرا م ییها راه رها برادر آن کسوم بهمن، ت

.)1384، ایرج اسفندیاري(دهد  یم

  Taši Taši Karayl/ لیره هکیش تهیتهش-2-1-8

ه کكچوب دو ۀیتهينفر برا یکه در چهاردهم ماه اول بهار، کمعتقدند 1لهرکل یا

د یبه خاطر بارش شد. رود یبه درختستان بلوط م ندیگویم» یتهش«به آن  يردکبه زبان 

 همۀن ین رسم در بیالبته ا. ردیم یت میتواند خود را به خانه برساند و در نها یتگرگ نم

کرده دا یتقارن پ» ولیگاحيو شه«مانند  يگرید يها ست و با مناسبتیر نیرد داکاقوام

  ).1383ایرج احمدي داربید، (است

                                               
و در  انـد  میمقـ و ماهیدشـت   آبـاد  حسـن ، آبـاد  اسـالم کرمانشاه که در نواحی سرپل ذهاب،  هاي بزرگ یکی از ایل -1

.اند پراکندهایوان و چرداول : يها شهرستانهاي مجاور چون ایالم در استان
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  Fiale Šetrayle Kivānu/ ˇوانو کییلیتره̌ـیشیل هیف-2-1-9

ل یم برخالفشتر داشته، شتران فربه  ونه ستیبیرزنی، پیمحل يبر اساس باروها

شترانش  يریگ جفت ين فرصت برایبهتر که نیارزن از یپ. دندرکینم يریگ دبانو جفتک

) ص(امبر اسالم یدهد نگران و مضطرب نزد پ یشدن سرما از دست م يبه خاطر سپر

ر یشترانش به تأخ يریگ جفت به خاطرند مدت سرما را کیرود و از او درخواست م یم

 اهللا کرم(شود  یهار شامل مب 25ي، از هفدهم تا کرد میتقو يبر مبنا،امین ایا. اندازد

  .)1384امینی، 

دانند و براي آن همین  یام را بردالعجوز مین ایگر به خاطر شدت سرما، اید یبرخ

تاب کدر  ين ساعدیه از آن جمله غالمحسکاند  ردهکر کذ یت و عناصر داستانیاکح

  .ردکاشاره ... و ) 37: 1354ساعدي، (» شهر نیمشکا یاو یخ«

  

Bezen Qotega/ گهی̌قوتـ̌نـی̌زـیب-2-1-10

از  1یوتاهکف گوش یرسد، بز ضع ی، که سرما به اوج خود مبهمن کمیو ستیبدر 

: دیگو یماند و با خود م یعت میشادمان در طبها، دن سبزهیبا د. شود یله خارج میطو

از بارش تگرگ  یسخت ناش ياما سرمابرساند؛ یبیزمستان گذشت و نتوانست به ما آس

  .)1383کورش رحمتی، (آوردیدرماز پا او را 

ستم یه بکیرا مردم معتقدند هنگامیاست ز يزیانگ ان شگفتیجر» گه̌ین قوتـ̌ـیز̌ـیب

يا روزهاین روز یاگر در ا یحتّ است شده هیتصفحساب زمستان  فرارسد، يردکبهار 

ن موقع از ین تا ایندارند چون نفس زم یمیا هوا سرد باشد از آن بیبرف ببارد  بعدازآن

 .)1385، ییرضایعل(است رفته انیازمبت زمستان یبهار گرم شده، قدرت و ه

  :اند ز ساختهین باره نیدرایالمثـلضرب

                                               
معنی بیـدار،  » قوت«. و شیطان هم هست گوشیباز: عالوه بر ضعیف، گوش کوتاه، داراي معانی »یگه̌قوتـ«صفت  -1

.و پفیوز در تداول عامه دارد حتی فضول
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  سیــتاو ن̌ـکیـساو ̌ـیحيدسیبـگه̌یچـکیهار وه

di hesāv ketāv nis Vahār ke čega bis

بسته ) سرما(کتابو حسابم یدیستم رسیبهار به روز ب محاسبۀدر  یوقت: برگردان

  .)1382کرم نظري، علی(شود  یم

  

  بردالعجوزو ياییسین سه حهيکور-2-1-11

ا ی(اد یپسر حسن ص» Koře Hasane Siyāy/ ياییس ین سه حه ير̌وک«: گویند

ار، در روز نوزدهم کش يا برای، به خاطر موافقت نکردن خانواده با ازدواج او )احیس

او از ترس . شود ید میبندان و تگرگ شدخیدچار سرما،  شود و یوه مکیراه ماه بهمن

 یمادرش وقت. ردیم یستم بهار میبرد و سرانجام در روز ب یپناه م یجان به سوراخ سنگ

ا نه، به سراغ یبفهمد فرزندش زنده است  که نیايبرا کندیمت هوا را مشاهده یوضع

 بسته خیآن  دهانۀارد؛ اگر گذ یرود و به دهانه آن دست م یم اشیوانیحانبان روغن 

ده کیمتأسفانه مادر با مخزن روغن خش. باشد فرزندش مرده، اگر نرم باشد او زنده است

  .شود یم رو روبه

و تگرگ شروع به  آبیبيها برف/ Vafra žila/»لهیفره ژ وه«ماه بهمن21در 

به خاطر  ادیخواهران حسن ص يا نقره يدستبندهاپاره شدناز  یه ناشکند کیبارش م

: یعنی؛ )انکش̌یخو ینیش(به  يردکون بر برادرشان است که در اصطالح یو ش يزار

  ).1386عبدالحمید یعقوبیان، (ون خواهران معروف است یش

بر دوش  یردن بدنش، سنگ بزرگکگرم  يبرا 1ادیگر، پسر حسن صیت دیدر روا

، با ماه بهمن21روز در  چسبدیمخبندان به او ید و یشد يسنگ در اثر سرما. ردیگیم

رسد، جانش را از دست  یه به خانه مکیاما زمان. گردد یمنزل م یهمان سنگ راه

  ).1382حشمت نظري، (نند ینش یدهد و خواهرانش در سوگ او م یم

                                               
: جز پیشین سیاووش، داراي معانی دیگري نظیر) و تیره اهیس آب(سیاو. حسن سیاو هم در بعضی مناطق شایع است-1

.است... ي لرستان و ها استانسیاه، اسم مناطقی در 
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مخفّف احمد و » مومۀ«و »مۀ ئه»:هاي ایل کلهر معتقدند حسن صیاد دو پسر به نام

پسر دوم در . میرد بر اثر سرماي شدید می رفته بودشکار  محمد داشته، پسر بزرگ او که به

شود، او براي مقاومت در برابر  هجدهم بهار کردي براي یافتن برادرش عازم جنگل می

  ).1386مهدي دلشاد، (ردیمیمنهایتاً او نیز . کند سرما، سنگ بزرگی بر دوش حمل می

 يها لیااد که در بین یصا پسران حسن یمادر و خواهران پسر ونیاز ش يانمونه

  :دیگري مانند بختیاري هم مرسوم است

  ش هˇخو مینـ̌ـکیـ̌ـیب کیـل وه ̌ـیدردیمومۀ م وردیممۀ ئه

?amay merd o momay merd del va ki bekenem xuaš  

  ش تهمینـز ̌ـیبم ئالهس  ده ـمه̌ـیگر̌ـیب یت مه̌ـیچ مید

Dem čemati begrema das?ālam bazenem taš  

خواهم  یم. ندارم یخوش دلد و یگر امین دیاحمد و محمد مردند بنابرا: یعنی

  .شم و نابود سازمکا را به آتش بیرم و تمام دنیدر دست بگ یچماق

يافند محمدچون  یدگاه برخیت بردالعجوز با این مناسبت قرابت دارد، از دیاکح

ت اهمن و بهمن است و یاکبردالعجوز همان ح 1،»ردانکورسوم آداب«تاب کدر  يدیزی

. است» ياییس ین سه حه ير̌وک«ت یاکقاً حیده دقیر گردکن مناسبت ذیا يه براکیداستان

:آمده استبردالعجوز  دربارةیوسفین یتر غالمحسکح دیحات گلستان به تصحیدر توض

سه روز آخر بهمن و : رزن، و آن هفت روز است از آخر زمستانیپ يبرد العجوز، سرما«

  ).362: 1374یوسفی، (» وز اول ماه اسفندچهار ر

  .نشانی از وداع اولین ماه بهار کردي است ها لک لکوچ کآواز قورباغه، 

      

  :مانیجا ییگ -2-2

 یکز یشود، ماه دوم ن یآغاز م ماه بهمنروز بعد از  یکه ماه اول بهار کگونه همان

؛ هنگام نمو و رشد یعنی» نمایجا ییگ«ن ماه یبه ا. ر داردیروز نسبت به اسفند تأخ

                                               
  .منتشرشده استبه کوشش الکساندر زابا و ترجمۀ عزیز محمدپورداشبندي  کردان ورسوم آدابکتاب -1
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 يها گر نامیاز د» Mānge ňāmege Vahār/هار وهیـگ̌ـینام یمانگ«. ندیگو یاهان میگ

 زیراردندکاد ی» نه ير ران خوه يال«ن ماه با نام یان از اینیشیاز پ یبرخ. ن ماه استیا

ود خ) ران(ه از گوشت کبوده  يو فقر در گذشته به حد یافتن آذوقه، قحطیان یپا

/ مه شه ره«ن ماه یردستان به اکدر .)1385فریادیان،  منصور خان(خوردن مثل شد 

Rašama«ن از یزم یاهیر سین ماه در مناطق سردسیرا در ایند زیگو یماه سیاه م: ؛ یعنی

  .آورد یها سر برم دل برف

  

  نوروز مانگ -2-3

اطق مختلف، ن ماه در منیگر اید يها اسم. ح استیاز توض ازینیبن ماه ینام ا

  .ندیگو یم) ها جشن(» ژنانیج«و » جژنانه«ردستان به آن کدر . ن نام استیمترادف هم

اد ییعنی جنون خاك، : »وهیلهکخا«ن ماه با نام یردستان از اکاز مناطق  یدر برخ

 رضا غالم(برند  یار مکن ماه زمستان به یآخر يالم برایه در مناطق اکینند؛ نامکیم

  ).1384، یبهرام

  

  فصل پاییز -3

در پارسی میانه به معنی پاییز بوده که آن را به خرمن ) pādēžزـیپاد(واژه پادیز 

است که اوستایی آن  کردن جمعاین واژه به معنی گردآوري و . اند مربوط دانسته

Paitidaeza  است اما در پاییز تقویم شمسی هیچ خرمن گندمی وجود نخواهد داشت

درصد باشد بنابراین بهترین  20تا  18دم، رطوبت دانه باید بین زیرا هنگام برداشت گن

 که یدرصورتو برداشت خرمن در خرداد و نهایتًا در تیرماه است و  يآور جمعزمان 

ازحد یشبباعث خشک شدن نشود  يآور جمعمحصول تا پاییز تقویم شمسی درو و 

  .شود یمشکسته  یکوب خرمنطی  ها دانهنتیجه درصدي از در ها دانه
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رها کردن طوالنی محصول رسیده در مزرعه باعث ریزش دانه، از سویی 

بنابراین اگر در تقویم کردي،  گردد یمو افزایش خسارت پرندگان  ها بوتهخوابیدگی 

برگرفته  آید یمو پس از فصل بهار  شود یگفته مپاییز به فصل برداشت و خرمن گندم 

واژه است حتی لغت پاییز در فرهنگ برهان  باستانی و متناسب با معنی اي یشهانداز 

به معنی تیر ) پاییز واژة، ذیل نامه لغت(دهخدا  نامه لغتو ) پاییز واژةبرهان قاطع، ذیل (

  .آمده استو تیرماه 

  :این فصل عبارتند از يها ماه

  

  ـر̌ـکیو که-3-1

یکـ̌ـیت«شود  بهشت آغاز مییه از ششم اردکز یینام ماه اول پا نیتر مرسوم 

/ رهشه ˇـویـ̌ـیج«ن ماه یالم به ایدر ا. ز استییآغاز پا: یعنی؛ »Teke Pāyez/زییپا

Jeyua Raš« ن ماه یم به ایمردمان قد. ندیگویمجو  یجیهنگام زرد شدن تدر: یعنی؛

ند یگو یم يگذار و اصطالحاً به زمان بعد تخمتخم  يرو: یعنی؛ »Kav Ker/ ـر̌ـکیو که«

 ين ماه برایحرارت هوا در ا. تا تبدیل به جوجه شود خوابندیمروي تخم  ها کبککه 

ثر پرندگان، کالبته ا. تر است گر مناسبید يها ل تخم به جوجه هم نسبت به ماهیتبد

  .رسانند ان میین ماه به پایخود را در ا يگذار تخم

به » زمه بانه«، ماه وسط بهار، »گوالن«را  ماه بهشتیاردردستان، کرمانشاه و کمردم 

شدت (ه همان شست بـاران استک» بارانـست ̌ـیش«الق، ییرفتن گوسفندان به  یمعن

  .نامند ـز میی، ن)باران

در ینیچ پشم.ن ماه استیا يها گر نامیاز د» تارا«پرش قوچ و  یبه معن» بره بران«

  .دارد وندیپ يکار دامدار میبا تقو يگذارنام نیشود و ایماه انجام م نیا

 يتر شیل بیشود و به خواب تما می ین ماه انسان دچار تنبلیعتقدند در ام یبرخ

ان به یاز روستای یبرخ. ار خواهد بودیکنند؛ اگر بخوابد تا آخر سال تنبل و بکدا مییپ

. ستین ین ماه قطعیه بارش باران در اکند و معتقدند یگو ز میین» بخته باران«ن ماه یا
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قارچ، : لیاز قب یعیوجود مواهب طب.ندیگو ز میین» گالن«ردستان به آن کاورامانات 

  .است دهیبخشن ماه یبه ا یت و لطف خاصکبر... و  کچینگر، پک

  

  و ره̌ـیـم د̌ـین گه-3-2

؛ مصادف با پنجم يردکز یین ماه پایآغاز دوم، »Ganem Derav/ و ره̌ـیـم د̌ـین گه«

؛ یعنی» و ره̌ـیـم د̌ـین گه«: يها الم با نامین ماه در ایاز ا. است یم شمسیخردادماه تقو

ماه  ؛»Mānge Nāmege Pāyez/ ـز̌ــیـیپایگـ̌ـینامیمانگ«ردن گندم، کهنگام درو 

؛ »Zardān/ ردان زه«ن ماه یردستان به اکرمانشاه و ککردان .شود اد مییز ییپا یوسط

» نیف دروئال«ردستان به کياز روستاها یدر بعض. ندیگویمن ماه بهار یها و آخر يزرد

.علف موسوم است کردن جمعماه  یبه معن

شاورزان کن یدر ب» و ره̌ـیـم د̌ـین گه«ه اصطالح کاست  يته ضرورکن نیر اکذ

ماه : یعنی؛ »čare Bezayl/ یل زهـ̌ـیـب ير چه«ن مـاه یبه ا دامدارانمستعمل است و 

سفندان و پشم گو دنیچ یچیهمان ق ير چه(ند یگویـدن موي بزها میمناسب براي چ

که با  شده هیتعبییها حلقهها آنو در انتهاي  شده لیتشککه از دو تیغه  بزهاست يمو

  .)شوندیمچوب به هم وصل  تکه کی

ه سال گذشته در کچوپانان . است» رانیمزد گ«ن ماه یاز اصطالحات مربوط به ا

ان کد را با مالن ماه حساب خویاند در ا با صاحبان گله قرارداد بسته يردکپاییز  يابتدا

رضا (بندندد مییجد ينند و بعد از چند هفته استراحت، دوباره قراردادهاکه مییتصف

نفر از جانب دامدار و  یکن چوپان دارد یه چندکییها مناطق، گله یدر برخ .)میرزایی

کنند مزد چوپان انتخاب می عنوان بهیکینر،  برةچوپانان، از هر ده  یندگینفر به نما یک

  .ردیپذ ان مییر پاین ماه چهارم تیا. ندینمایمحقوق واگذار  عنوان بهچوپان  به

يریدر مناطق گرمس يا شندهک؛ باد سوزان »رده وا سه«ز تا اواخر آن، ییاز ماه دوم پا

کیه آذوقه و غالت کیشاورزانکن ماه یدر ا. ندیگو ه به آن باد سام میکوزدیم



  

  

  

  

19   |شماري کردي ، شعاعی   دانش بومی تقویم و گاه 

نند به کاب یو آن را آساز گندم خود را درو يرند مقدارده، مجبویان رسیبه پا شان ساله

  .1ندیگو میNowshava/ نوشوا«، یز از گرسنگیگر ين برداشت مختصر زودهنگام برایا

  

  :ـز̌ـییـر پا̌ـیئاخ یمانگ-3-3

شـروع  تیرماهن ماه از سوم یا. شده استيگذار نامن اسم یز به ایین ماه پایآخر

رج افشار سیستانی در یا. دهد ز خاتمه میییه خود و فصل پاشود و در دوم مرداد ب می

ن یا يخته شدن برگ گل، برای؛ ر»ر ر په په«آن به نام  نۀیریدرمانشاهان و تمدن کتاب ک

پوش «ن ماه یردستان به اکمردم .)1371: 1381،افشار سیستانی(کرده است اشارهماه 

خشکهوا  یه به خاطر گرمکاهان یگ(ند یگو می» ر وش پهیپ«المیان یا» Pušpar/ر په

مردم شهرستان ).1386احمد رضایی، ) (شوند ه میکتهکها ت با برخورد به آن اند شده

Kalgā/ وارˇسولگا هک«ن ماه یچرداول به ا Sovār«هام یا يور داراکمذ يواژ. ندیگویم

  :است

ت و پایداري گاو در نمادشناسی باستان، مظهر قدر ؛سوار بر گاو نر یالف ـ به معن

 ریگ نیزمحیوانات را زبون و  نیتريقواست این امر بیانگر آن است که گرماي این ماه، 

  .دینمایمو راهوار 

يگو ههیبددر گذشته دو شاعر .گاو در دست دارد کلۀه کيسوار یب ـ به معن

ين راه درآمدیساختند و از ا مـردم را مشغول و مشعوف می شعر گفتنبا  گرد دوره

 رفتندیمه هنگام برداشت محصوالت است به روستاها کرماه یها ت آن. ردندکب میسک

 یشاباش و مژدگان ها آنمردم به  قتیدر حق. نندکسب کيتر شیتا بتوانند درآمد ب

آن دو  .آور استيشاد رسانان امیپاز هنرمندان و  یقدرشناس ینوع بهپول،  نیا. دادندیم

  :ردند، گویندکحمل می يا هیسه پا يو بر رو بودندساخته از چوب  يگاو کلۀشاعر 

                                               
اواخر بهار و اوائل تابستان، نزدیک به رسیدن  nuševâ. شودهم استعمال می گویش بختیاريلهجه و این واژه در  -1

) شـود و روزهـاي دشـواري را میگذراننـد    یمرزان در این ایام تمامذخیره غذایی اغلب کشاو(محصوالت کشاورزي 

  .)نامه، ذیل لغت نوشوالغت(
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نند چون کصله می يروند و تقاضا دخدا میکخانۀآن دو شاعر به در  يروز

ها در  ذرت از انبار بردارند آن يدهد مقدار ست همسرش اجازه مییدخدا در خانه نک

  :زندیانگ نند و اعتراض او را برمیکدخدا را به همسرش گوشزد میک، خساست یتیب

  یوا مهتال بهرات̌ـیز̌ین مهراچوووایبمالدهخودا کیر ئه

Čovār mane zerat batāl mayoā?ar kixodā da māl bivā  
نمود و از  غ مییهم در) چهار من(ذرت  كن اندیا بوددخدا در خانه کاگر : یعنی

  .)1384بهرامی،  رضا غالم) (گوشزد کردن خساست کدخدا(شد مان مییبخشش پش

اسـت همـراه 1»ـاریحسن گـا«ه سمبـل کگـاو را  یچـوب کلّـۀن دو نفـر ید ایشا

ها  در ساختن خاطر آنکبدانند و از م» اریحسن گا«ندگان یها را نما آوردند تا مردم آن می

.ها فراهم سازند آن يخرسند نۀیزمزند و یبپره

  

  آن يها و ماه) رده واسه(فصل تابستان  -4

گر؛ یاست به عبارت د یشمس يم هجریز در تقوییادل فصل پافصل تابستان مع

ه بعد از فصل بهار، کن است یا یشمس يبا هجر يردکيها فصليگذار تنها تفاوت نام

از . است صورت گرفته يتقدم و تأخر يگذار ن نامید و در ایآ ز و سپس تابستان میییپا

بعد از (ا همان سرد باد است ی»رده وا سه«؛ يـردکگـر تابستـان در فـرهنگ ید يها نام

  ).د سرما و رخت بربستن گرماستیه نوکوزد  می کیخن يفصل تابستان بادها

ه کيا گونه بهاست  مرض آورزا و  ن فصل آفتیا يه وزش بادهاکمردم معتقدند 

ختن یهنگام ر. شود ها می ختن آنیبرگ درختان و ر ين فصل موجب زردیا يبادها

ن برهه ید در این سبب بایاد است به همیار زیان بسیماد نیجنسقطان کبرگ درختان ام

از  تر فیضعنسبت به سرما  انیاسب و مادآبستن بود زیرا يها انیاز زمان مواظب ماد

 یگاه خاصیشاورزان و دامداران جاکیاسب در زندگ ژهیو بهان یچهارپا .اند االغقاطر و 

فات یتشخص و تشر ی، نوعيها مراسمدارد داشتن اسب در گذشته مخصوصًا در 

  .دیگرد محسوب می

                                               
  .کنند عنوان جد خود یاد می کشاورزان از او بهالهۀ کشاورزي در نزد کردهاست و ،حسن گایار یا گاودار -1
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، افشار سیستانی(ندیگویمنیز Havin/ اویندر کردستان و کرمانشاه به تابستان، ه

به معنی ،اویههعربی  واژةمأخوذ از به معنی بسیار گرم که هاوین، ). (1371: 1381

  ).889: 1386سیاح، ) (دوزخ است

  

رˇقو گا-4-1

ان فصل یدوم مرداد پا(شود  از سوم مرداد آغاز می يردکم یواه اول تابستان در تقم

Gā/رˇقوگا«يردکيشمار گاهبه ماه اول تابستان در  .)گردد ز محسوب میییپا Qor« ؛

، يا اسطوره یگاو در نمادشناس. شودیگفته مصدا و بانگ گاو به خاطر گرما، : یعنی

آریایی دامی آیینی و  يها فرهنگیگر گاو در فرهنگ ایرانی، مانند د«ژه دارد یو یگاهیجا

در پندارهاي «در بین کردها نیز موسوم است  که چنان) 19: 1370، يزّازک(» سپند است

 نیالد جالل ریمالبته ) 20همان، (» است شدهیمن نهاده بر شاخ گاو شمرده یکهن، زم

دون یت فرمقاوم. ه گاو، نماد و سمبل مقاومت استکته اشاره ننموده کن نیکزازي به ا

  .بوده استر گاو یه با شیاو به خاطر تغذ يزهایو گر

ن یآن است بنابرا يگاو، نشان از مقاومت و استوار شاخين بر رویقرار گرفتن زم

ن ماه طاقتش طاق شده از یا ياز مقاومت است در برابر شدت گرما یه گاه سمبلکگاو 

نباید از نام برج دوم؛ (دهد  رمیر سیند و بانگ و نعکوه میکن ماه سال شیتر گرم يگرما

  ).براي این موضوع غافل بود گانه دوازدهيها برجیعنی ثور از 

به این  دهندیمکه بخش عظیمی از استان کرمانشاه و ایالم را تشکیل » لک«مردم 

 Kav/ وشکو که«به مردادماه .)1386احمد رضایی، (ندیگویم» Gakur/ گاکور«ماه 

KoŠ« :ندیگویمر کبک هم ماه مناسب شکا.  

ز یگردد لذا در مناطق خرماخ مال و نضج خرما میکۀیمان ماه، یا يشدت گرما

/ سان رما ره̌خو«ن ماه یرمانشاه، به اکو سومار از توابع  نفت شهر، نیریقصر ش: مانند

Xormā Rasān« :ماه«عنوان بهاز مرداد . ندیگو می» خرما پزان«دن خرما و یماه رس
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ایرج (آن است  يب مصـداق محتواکین تریا يظاهر يه معناکاست شدهدایز ین» خسته

  .)1384، اسفندیاري

اش تلف  ا برهینند گوسفند کمان میین ماه زایه در اکیکردها معتقدند گوسفندان

و مرض را در  يماریوزد ب ن فصل مییه در اکیرا باد غبارآلود و گرمیز خواهد شد

 ها آنيریگ جفتکه فصل سرما براي ... چون شتر و حیواناتی  برخالف. ن داردیآست

  .گوسفندان است يریگ جفتگرماي مرداد مناسب  اوجمناسب است، 

فصل  يابتدا: یعنی؛ »Teke Sardavā/ رده وا سهکیـ̌ـیت«به ماه آغاز تابستان 

مانگ  یناوراس«در کردستان و کرمانشاه، این ماه را . ندیگو ز مییسرد ن يدن بادهایوز

 يا ز نام ستارهیمحصول و ن تودةیبه معن» ژیالو گه«. ندیگو ـز میین» ژیالو گه«و » نیهاو

روز پس از  45گر ین ماه و بار دیدر ا بار کیه ک) 1371: 1381، افشار سیستانی(است 

.شود دار مییشروع زمستان در آسمان پد

ف است مان نیز معرویتیتابستان به خاطر وفور نعمتش به پدر ضعفا، فقرا و 

شاورزان محصوالت کد و یان رسیارها به پاککه نیابعد از .)1381، جو حقبابا خان(

ـل یاز قب يره نمودند به امـور معنـوینده و مصرف خانواده ذخیاشت سال آکيالزم برا

غافل  مهمن یکه از ا شودینم دهیديشاورزکا یدامدار . پردازند می... ــات، خمس وکز

دهند  ها انجام می آن يام با اشارات خود محاسبات الزم براین ایدر از یسادات ن. باشد

  .)1381فرمان چراغیان، (
  

  سووه رهیم -4-2

ان یور پایشهر کمیویسشود و  ور آغاز مییاز دوم شهر» رده وا سه«ن ماه یدوم

ن یآخر ا يدر روزها. تابستان است سر آمدنل یها دل وهیدن میمردم معتقدند رس. یابدمی

ن ید به شخم زمیت آن بایشاورزان معتقدند با رؤکد یرو می 1»کَل مس«به نام  یاه، گُلم

  .دهد اشت محصول میکو  شخمدن زمان ید فرارسین گل نویرا ایپرداخت ز

                                               
شده ایـن گـل باعـث سرمسـتی     ختهمرخم مست سا »مس«به معنی آهو و  »کَل«: از دو واژةKal Masکَل مس  -1

  .گرددیآهوان م
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 يها اه است از نامکدانه از  جدا ساختنه مختصر خرمن نهادن و ک» رمانان خه«

شدن از  مند بهرهیبه معن» Noxshan/نوخشان«اسم . ردستان استکن ماه در یگر اید

  .ردستان متداول استکرمانشاه و کدر ) 1371: 1381، افشار سیستانی(محصوالت 

  

  واردهسهي̌رـیئاخ -4-3

Nāxere/وا رده سهير̌ـیئاخ«ن ماه تابستان یآخر Sardava «مهر  يروزها. است

شود و  م مهر آغاز مییکن ماه ازیا. است» وا رده سهير̌ـیئاخ«ماه  يمصادف با روزها

ن یشود به ا ماه به بعد برداشت مینیست و چهارم ایبرنج در ب.ابدی یمان یام مهر پا یس

  .ندیگو ز میین» برنج درو«ماه 

در  ها چراگاهدامداران که اغلب به خاطر گرمی هوا و دسترسی بهتر به مراتع و 

نهفته رسی در ژرفـاي وجودشـان برند در این ماه، از آمدن زمستان ت به سرمی چادر اهیس

/ ر وپا که ل ئه مه ته«ها  ابـرهاي آسمـانی این فصل که در کـردي به آن. است

Tamalavpākar«پو که«و  ندیگویمها  هشداردهنده به تنبل: ؛ یعنیˇ /Kapu« :یی ها قاصدك

 کردن رهیذخکه باد همراه دارد، آثار و عالمت هشدار به کشاورزان و دامداران است که با 

  .خود را براي زمستان آماده سازند... پوشاك و مواد غذایی و انجام کارها و تهیه

باشد  متریلیم20بیش از  کهیدرصورتبارد و  ا آبان میین باران سال در مهر یاول 

ه در کاند  دهینام» Barān/ ران به«ا ی» بران«ن ماه را یا. ندیگو می» Pala/له په«به آن 

یو قوچ آمده معن)1371: 1381، افشار سیستانی(ها بهرهیبه دو معن يردکفرهنگ 

  .تر است براي آن متداول ها بهره

ن ماه یا يها گر نامیدن عسل، از دیبر: یعنی؛ »Nasal Berin/نیرـ̌ـیب ل سه ئه«ماه 

گاه  ن پرورشیانبوه آن بهتر يها جنگلن ویردنشکبودن مناطق  یوهستانک. است

برابر عسل  20قیمت آن بیش از ه کيا فراهم ساخته به گونهوحشی  زنبورعسل

هرگز  اش چشندهام کآن در مزةضمن خاصیت دارویی، از کندوست و  شدهاستحصال

  .شودینمفراموش 
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  فصل زمستان -5

ن فصل یا.ندیگویمـسان ̌ـی̌مـین، زستان و زی، جستاستان ئهمسان، ̌ـیززمستان را

م آبـان ماه، مصادف با آغاز یک. مدت آن نود روز استر فصول سه ماه و یمانند سا

  .است يقاً برابر آبان، آذر و دین فصل دقیاست و ا يردکزمستان 

  :ازجمله اند گفتهزمستان  دربارةییها مثل

 یجیمرگ تدر ،؛ از شصتمین روز زمستان به بعدšekas šas»س ـکه̌ـیشس شه«

  .زمستان است

ان کن روز زمستان امیدر هفتادم؛ Da Haftā Barf?oftā» ئوفتا رف بهفتا ههده «

  .بارش برف هست

ن روز زمستان به صحرا ی؛ در هشتادمDa Haštā boro dašta»شتا دهو ربوشتا ههده «

  ]عت سرسبز و خرّم استیرا طبیز[.روب

بهار است ن روز زمستان، مرز زمستان وینودم؛ ay navad sarhad?»د رحه سهوه نه«

  .)1385مراد اسفندیاري، (است ان آمدهیه پازمستان بو

لیلاواست يا ژهیويها نییآين روز فصل بهار داراین روز فصل زمستان مانند او .

و جاق و فربه  اند کردهين روز نگهداریت ایه از قبل به نکيا بزغالها ین روز، بره یدر ا

  1.کنندیمشده، ذبح 

رد کجوامع  گستردةيها خانوادهدر  رحم صلۀت یبلند زمستان سبب تقو يها شب

فال : لیاز قب یجمع دستهيهایسرگرمزمستان را با  يو سرما یسخت ها آن. است

                                               
یـا  دیـ آیکه مشکلی براي خانواده پیش مـ  هنگامی:نذر )الف: شودیانجام مذبح در مناطق کردنشین به دو منظور -1

د آنگـاه گوشـت آن را  نـ ک مرد خانه ضمن توسل به خدا و ائمه، قربانی با نام آن معصـوم ذبـح مـی    افتادیبالیی اتفاق م

  .دینمایناسب افراد خانواده، بین فقرا توزیع مت به

و مـردم فقیـر   هـا  هیشـده بـه همسـا    در این صورت نیز مقداري از گوشت حیوان ذبـح  ،مین گوشت خانوادهأبراي ت -ب

داخـل  زیـرا زنـان گوشـت را    گفتندییعنی کاسه بر روي سر م» ر سهکاسه«ند، به این اتفاق در اصطالح کردي هدمی

.دادند گذاشتند به همسایگان یا فقرا می روي سر میبر هکیظرف درحال
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ادامه داشت،  يمتماد يها شبه ک، خواندن شاهنامه ها داستان، گفتن »وه̌رــیـل س̌ـیچ«

  .کردندیميسپـر... و » یـکـریشاه وز«: ـلیاز قب یمحل يهايبـازستان، یگفتن چ

ساج و آتش بو  کمکر خوابانده بودند به یه قبالً داخل شکییها گندمزنان 

) ریگندم خوابانده در ش(، »Ganema Šira/ رهیـمه ش̌ـین گه«ه اصطالحاً به آن کدادندیم

» نهییترخ«مانند  یمحل يها سوپ. کردندیمتنقالت استفاده  عنوان بهو از آن  گفتندیم

  .ان بودیجسم و محفل مجلس بخشیگرم

  :اند عبارتيردکم یزمستان در تقو يها ماه

  

  :زانیر لنگ وه-5-1

زش یآن ر ۀیتسماست وجه » Valng Rizān/ زانیولنگ ر«ن ماه فصل زمستان یاول 

ن شب یرا در اولیند زیگو می» Mānge Papeg/ گـ̌ـیپ پهیمانگ«ن ماه را یا. هاست برگ

نند و مانند شب اول بهار در کدرست می» گـ̌ـیپ په«قرص نان موسوم به  یکن ماه یا

ن خانواده است یس شود سعادتمندترکب هریآن مهره نص. گذارند می یآب مهرةداخل آن 

از  ین نان به برخیاز ا یسهم یحت. دانستند ق او مییخانواده را از طر يو سبب روز

ورش آن ، آن سال را مناسب پرشدیمدادند و مهره نصیب هر حیوانی  وانات مییح

  .)1381زینب اسماعیلی، (کردندیمحیوان گمان 

Teke Zemsān/ مسان̌ـیز̌کیـ̌ـیت«ن ماه، یگر اید يها از نام
آغاز زمستان : یعنی؛ »

. شود ن ماه محسوب مییآبان، پایان ا امیسشود و  م آبان شروع مییکن ماه از یا. است

. است و خزان آمده» زان خه«ن ماه،ینه آن، نام ایریرمانشاهان و تمدن دکتاب کدر 

  .ندیگو ردستان هم به آن خزان میکه در کگونه  همان

» باور«برگ زرد و  یبه معن» ر لوه زه خه«ا ی» خزلور«: ن ماه عبارتند ازیگر اید يها نام

» Kavsuvar/ وسوارک«ن ماه را یان ایارچکش.شود می زانیر برگه درآن کیماه یبه معن

ندکوچ میکر یگرمس یبه نواح که کبکاست  یزمان يمعناوسوار به ک. نامند می

  .)1385ي، رزادیپ دمرادیص(
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ن مـاه بـا عنـوانیاز ا يـردکتاب خودآمـوز و فرهنـگ کدر  يمحمود احمـد

هاست  ختن برگیوه و ریدن میا بریدن یچ یه به معنکرده کاد ی» Razbar/ ر بهز ره«

در این ماه،  یعنینامند  می» Kal Mas/ مسلک«ن ماه را یا یبرخ. )8: 1375احمدي، (

هوا  ين هنگام به خاطر سرمایالبته در ا گشته استمست و مدهوش  یاز چاق یوهکبز 

  .گردندیمفربه و پرگوشت  یوانات وحشیو وفور علف، ح

  

  هییس̌یمانگ -5-2

.اه استیماه س یدر لغت به معن» مانگ هیس«یا»Mānge Seya/ هییسیمانگـ«

ان آبان یروز دارد، برابر با پا یس يردکيها ر ماهیه مانند ساک، »هییس یمانگ«ان یپا

در آن به  يچ برگ و سبزین و نبودن هیاه بودن زمین ماه، سیا يگذار نامعّلت . است

ردها ک. آن است يزا بارانره و یت يآسمان به خاطر ابرها یاهید و سیشد يخاطر سرما

همراه با بارش » ه مانگییس«21و نوزده  يد، روزهایدش يمعتقدند به خاطر سرما

یت سه مانگ وه«ن ماه یبه ا. هستند ین نعمت الهیبرف خواهد بود و مترقب آمدن ا

  .ندیگو ز مییماه وسط زمستان ن یبه معن» مسان̌ـیزیناوراسیمانگ«ا ی» مسان̌ـیز

ندیگویم» ها يسرد«ن ماه، سارانی، به اافشار سیستانیرج یرمانشاه، به قول اکدر 

به » وزرما سه«و » ساران«ز به یها ن یردستانکدر نزد  )1371: 1381،افشار سیستانی(

  .دن و آغاز سرما معروف استیوز یمعن

  

  وهیه لکخا -5-3

، ماهيديسرما. است كوانه شدن خاید یدر لغت به معن Xāka Liva/ وهیه لکخا

ه کخا«معتقدند،  یبرخ. با مسماست ن اسمین گشته ایمنجر به جنون و وحشت زم

 كه در خاکيا اهان و جان تازهیگ دوبارةدن یل روئیبه دل كوانه شدن خاید: یعنی؛ »وهیل

  .ن ادعاستیماه خالف ا يد يشود اما اوضاع جو ده مییدم
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ه کخا«. ردیگ صورت می يا مناظره» ه مانگییس«و » وهیه لکخا«ن یمعتقدند ب يا دهع

دبانو در حال که کردم کتو بودم چنان سرما می يد اگر جایگو می» مانگ هییس«به » وهیل

دهد چرا خود  پاسخ می» مانگ هی یس«. ساختم پختن نان در برابر تنور آتش منجمد می

اثر یمرا ب يدهد بهار که به دنبال من است سرما ؟ او پاسخ مییکنینميارکن یچن

  .)1386عادل غالمی، (سازد  می

ند یگو ها می برف: ؛ یعنی»فران به«ن ماه یرمانشاه به اکردستان و کمردم  از يا عده

 یبه معن»فراوانبه«انبار برف و  یبه معن» بفرامبار«ا ی» فران باربه«ن ماه به یردستان اکدر 

بسیاري وجود دارد که همگی  يا دورهيها مناسبتدر این ماه، .اد معروف استیبرف ز

  :و عبارتند از 1داالعدادان#"!داراي سیا

  

  چله -5-3-1

  :وجود دارد) ـه نسبت+چهل: چهله(، دو چله يردکم یدر تقو

) لدایشب (ماهيدو از اول  انجامدیمطول بها بزرگ، چهل روز یاول  چلۀ) الف

ه یس«بزرگ با عنوان  چلۀاز . ان سده ادامه داردیپا یعنیتا دهم بهمن  شودیمآغاز 

  .اه استیه مخفّف سیه سککنندیمد ای»Sia čela/ ـله̌ـیچ

. گرددیبزرگ آغاز م چلۀو پس از  کشدیمست روز طول یکه ب کوچکچلۀ) ب 

فصل . (بزرگ است چلۀار سردتر و پرسوزتر از یبس کوچکچلۀه کن است یاعتقاد بر ا

ر شروع و در دوم یت وسوم ستیباول که از  چلۀ: دو چله است يز دارایتابستان ن

ور یشهر وسوم ستیبو تا  گرددیمآغاز  کوچکچلۀپس از آن  ابدی یمان یور پایشهر

  .)زمستان است يها چلهه ین دو چله شبیا یدوره زمان. ادامه دارد

» Hemayl/ لی̌مـیح«يها نامن دو چله همان دو برادر به ین است ایاعتقاد عامه بر ا

  .استکوچکچلۀل، ی̌مـیـبزرگ و م چلۀل، ی̌مـیـه حکاست » Memayl/ لی̌مـیـم«و 

                                               
).167: 1381شمیسا، (ذکر اعداد در شعر است : االعداد اقـۀیس-1
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  ن شب اول چلهییآ-5-3-1-1

شب «. شودیمبرگزار Šeli Meli/ی̌لـیمی̌لـیهشیشبدر شب اول چله مراسمی 

بام پشتيا چهار نفریسه  يها گروهمختلف در  يها محلهچله، نوجوانان و جوانان 

ا جلو یها خانهیمیقديواریخاموش د يهايبخارش کر دودیروند و از مسیم ها خانه

تنقالت و  ين شب، تقاضایو با خواندن ترانه مخصوص ا فرستندیم، پر شال ها پنجره

  .نندکیل شب چله میآج

1امشو اول قاره
Emšu?aval qāra)ن شب استیامشب سردتر(  

)ببارد ات خانهت بر کر و بریخ(xer de honat bāwāraر د حونت باووارهیخ

  )رهیر و شینان و پن(Nan u panyer u šyerرهیشوریو پننان

  )رهینمات خانهس یپدر و رئ(kixā honat namyeraرهینمخا حونت کی

ید به علیبده يزیچ(čyeye be allye kočga byāraاریوچگه بکیبه عل هی یچ

  )146: 1377شادابی، ) (اوردیه بیکوچک

ان کبندند و با ت یمآن شب را به پر شال  کیاز مواد خورا يز مقدارین خانه صاحب

  .دیشکه باال بکند کیدادن شال اشاره م

ات که با حرکبل فرستندینم به باال يزیچ تنها نه... از افراد یاوقات بعض یگاه

یعصبان ها آنه کن وقت است یدر ا شوندیمها بچهش باعث رنجش و آزار یزشت خو

  .انندخویمن افراد یمناسب حال ا یو ترانه را با جمالت شوندیم

)رهیر و شینان و پن(u šyera Non u panyerرهیر و شینون و پن

  )ردیبم ات خانهس یپدر و ری(Kexā honat bamyeraره یخا حونت بمکی

  )ر و حلواینان و پن(u halva Non u panyerر و حلواینون و پن

ن بخوردیزم ات خانهس یدخدا و رئک(Kexā honat len vlaخا حونت لن والکی

  )»ردیبم«

                                               
 :؛ ماننـد سـرما اسـت   و از قـار عربـی بـه معنـی سـرد      )شودیتلفظ و نوشته م... قهاره و غلط قاهاره و گاهی به(قاره -1

  .سرد روز: القار ومی،شب سرد: القارۀلیل
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  )جیر و هوینان و پن(Non u panyer u gezerر و گزرینون و پن

) قبرستان(را به  ات خانهس یرئ(Kexā honat ry xezerخضر يرحونتخاکی

  )خضر ببرند

  .)147-148همان، (...و الی آخر

  .وجود دارد »يشال انداز«مختلف کشور رسم  يدر جاها

  

  :چـارچـار -5-3-2

و بزرگ واقع  کوچکچلۀه در یسو طور بهه کاست  ییها بتمناسچارچار از 

روز  شانزدهه مجموعاً کچهار روزه  یزمان برهۀچهار : یعنیچارچار؛ . است دهیگرد

بهمن  14و تا  شودیمشروع  ماهيد29برابر تقویم شمسی، این ایام از . شودیم

ا ییگ(ول بهار کردي زدهم ماه ایس) Xaraga Va?av Mavar/ ر وه گه وه ئاو مه ره خه(

بزرگ و هشت روز  چلۀکردها، هشت روز اول چارچار در آخر . ادامه دارد) یکبار

  .دانندیمکوچکچلۀيآن را در ابتدا یانیپا

ه با چهار روز کام باشد ین ایهر چهار روز ا يم نوع سرماین تقسیا يد مبنایشا 

د و چارچار را هشت روز ن مناسبت معتقدنیلرها به جمع ا .تفاوت دارد بعدازآن

  :ندیگویمباره نیدرایمثل.دانندیممدت چار چار را چهار روز  هایمازندران. دانندیم

چارچار است، آب باالي : یعنیČār čāra āwe gale dāra/ چارچاره، آوو گَل داره

  .شوندیدار مآبآرام نرم و درختان آرام يها شاخه؛ در این ایام گرید عبارت به. درخت است

                                                    

  ش شهیس-5-3-3

ل یالم و ایمردم ا. است روزه ششیزمان دورةسه  یدر لغت به معن» ش شهیس«

شود و تا  یمشروعيردکزمستانماه آخر  وچهارم ستیباز » ش شهیس«لهر معتقدند ک

هجده روز ن یه اکل گوران معتقدند یا اام.ردادامه دا )وازده بهمند(يردکبهار  یازدهم

هوا . ادامه دارد) یکا بارییگ(تماماً در بهار است و از آغاز بهار تا هجدهم ماه اول بهار 
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ه شش روز اول پر از باران، باد، برف و کار سرد است و معتقدند ین مدت بسیدر ا

  .است یهم آفتاب یو گاه دشویمهوا نسبتاً بهتر  ماندهیباقبوران است دوازده روز 

، شش روز پر باد و شش روز آخر هوا یه شش روز آن بارانکمعتقدند  ياعده

 هرروزکنندیمم یخانواده روزها را تقس ي، اعضایمیسنّت قد یکبنا بر. شودیمیآفتاب

ن روزها یا يوهوا آبرا معتقدند یز دهندیمخانواده نسبت  ياز اعضا یکیرا به 

، مدد یعللیمو (افراد است  یو ذات یپنهان يها خصلتو متناسب با  ناشناخته است

1384(.  

شتري نازا، از خداوند آبستنی شترش  يرزن دارایپ: ذکرشدهام یاین ا يتی برایاکح

د آورد تا یاست خدا شش روز سرد پد یآبستن ةکنند تیتقوهوا  يچون سرد. طلبدیم

گر سرد نمود باز یهوا را شش روز د. فتادین ین اتّفاقیاما چن برآورده شودرزنیپخواستۀ

» ش شهیس«ۀیتسمو وجه  شودیمتاً در شش روز بعد، شتر آبستن ینها. شتر آبستن نشد

  .)1386عادل غالمی، (دانندیمرا همین 

ن یگر ایاوج سرماست نام د گر انیبه ک» شو شهله  شهش«بعضی معتقدند اصطالح 

شش  دورةبه سه را آن  هدیبودن آن باعث گرد افرس طاقتت سرما و شد. ام استیا

هر روز آن را برابر با ده روز و  هکآن است  مین تقسیگر ایاس دیق .نندکم یروزه تقس

  :ندیگویمدانند و از زبان آن  یروز آن را معادل شصت روز مشش

شش روز من برابر با شصت روز / šaše me va riv šasaسه شهو یروه  مهیشهش

  .)1385ي، رزادیپ مراددیص(است 

  

/شله شه-5-3-4
Šešla  

روز  یکه کده دارند یعق یبعض. ندیگو یم شله شهرا  کوچکۀچلشش روز آخر «

ن شش روز، سرما به یدر ا.ندیگو یم شله شهو پنج روز بعد از آن را  کوچکچلۀآخر 

اط ر نقیهمان اهمن و بهمن سا(Mamye/مۀ مهو Hamye/ مۀ ههه کد است یشد يقدر

گر یشوند و د یم کروند از سوز سرما خش یار مکبه ش یوقت) رزنیپ(ا یپسران دا) رانیا
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زند و  یخود م نۀیسشود و به سر و  یم یا عصبانین موقع دایگردند در ا یبه خانه برنم

ن هنگام از سال اگر تگرگ یند بنابراین در اکیراهن و گردنبند خود را پاره میقه پی

  .شده استا پاره یدنبند داند گریگو یببارد، م

دارد و پرتاب  یاز اجاق برم يسوز میند چوب یط ناامین شرایا در ایخالصه دا

ش یه در پکیفتد سالیب کیدر خش سوز مینه اگر چوب کن است یده بر ایند، عقکیم

ش یخوش و پر باران در پ یافتد سالیاست و چنانچه در آب ب کار گرم و خشیاست بس

  ).148: 1377شادابی، (» است

  

  ي تقویم کردي با تقویم شمسی ها مناسبتتطابق زمانی -1جدول 

  مناسب آن  تقویم کردي  شمسی/ تقویم رسمی

  بهمن 2
ایماه گیآغاز/هار آغاز وه

  باریک
  هار وه یل وه ئه يوانوویلی ـ ئاشی کـ̌ـیمیـل̌یـش

  آغاز چار چار  ا باریکیماه گی 5  بهمن 6

  پایان چلۀ بزرگ-جشن سده  ریکا بایماه گی9  بهمن 10

  شالیاریرپآغاز چلۀ کوچک و مراسم   ا باریکیماه گی 10  بهمن 11

  ش شهسی پایان  ا باریکییماه گ 11  بهمن 12

  و شیخالی له شه  ا باریکیماه گی 12  بهمن 13

  چارپایان چار - ر  وه مهوه ئاوگه ره خه  ا باریکیماه گی 13  بهمن 14

  لیره کهی تهشی را ـ تهش̌یـل بـ̌ـچی ل ـویگاح يو شه  ا باریکیماه گی 14  بهمن 15

  ̌وانویک یلیتره̌یـش یل هیفآغاز  ا باریکیماه گی 17  بهمن 18

  )گوشو(وا ـ نفس دوم زمین له که  ا باریکیماه گی 18  بهمن 19

  سییايی ن سه حه يکورـگه ـ ̌وتیـ̌قـ̌نـزیـ̌بیـ  ا باریکیماه گی 20  بهمن 21

  له ش آغاز شه  ا باریکیماه گی 23  نبهم 24

  ̌وانویکلیـتره̌یـش لیپایان فی  یا باریکیماه گ 25  بهمن 26

  برد العجوز  ا باریکیماه گی 26  بهمن 27

  پایان چله کوچک، له ش شهروایت دیگر آغازدر له  ش پایان شه  یا باریکیماه گ 29  بهمن 30

    مانیجایگیآغاز ماه  اسفند 2

  پایان بردالعجوز  مانیجایگیماه3  اسفند 4
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 هارشنبهچ آخرین

  سفندا
  چهارشنبه سوري  

  شنبه آخر سال پنج    آخرین پنج شنبه اسفند

  شب اَلفه  مانیا جیگی 28  اسفند 29

  عید نوروز ـ آغاز پنجه  سال نیستء جز  فروردین 1

  پایان پنجه  سال نیست ءجز  فروردین 5

  هار ماه دوم وهپایان   مانیا جیگی 30  فروردین 7

  در سیزده به  نگنوروز ما 6  فروردین 13

  )ران ره گه چه(ینیچ ران ـ پشم رده حهـ̌ـگی  ـ  دوم فرودینه نیم

  هار پایان فصل وه  نگنوروز ما 30  اردیبهشت 6

  آغاز فصل پاییز  رـ̌یـکو که 1  اردیبهشت 5

  ماه دوم پاییز  و ـره̌یـدمـ̌ـین گه 1  خرداد 4

  آغاز آخرین ماه پاییز  ر پهپیوش 1  تیر 3

  ماه آخر پاییزو پایان فصل   ر وش پهیپ 30  مرداد 2

  آغاز فصل تابستان  گاقور 1  مرداد 3

  آغاز ماه دوم تابستان  ناس میوه ره 1  شهریور 2

  آغاز سومین ماه تابستان  ناس رهمیوه 1  مهر 2

  ماه سوم تابستان فصل و آخرین روز  رسانمیوه 30  آبان 1

  آغاز فصل زمستان  لنگ ریزان وه1  نآبا 2

  آغاز دومین ماه زمستان  هی سی یمانگ1  آذر 2

  شب یلدا ـ آغاز چلۀ بزرگ  هی سی یمانگ 30  دي 1

  آخرین ماه زمستان  خاکه لیوه 1  دي 2

  ل زمینوانقس   خاکه لیوه17  دي 18

  ش شهـی آغاز س  خاکه لیوه 23  دي 24
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  گیري نتیجه -6

دي مانند تقویم جاللی همان سال اعتدالی است که فاصله زمانی میان دو عبور سال کر

از نقطه اعتدال بهاري متوسط است و از لحاظ طول سال هیچ تفاوتی  دمتوالی خورشی

روز  30هرماهبا تقویم جاللی ندارد بنابراین مبناي تقویم کردي، ماه خورشیدي است و 

پنج روز ). شودیمروز  31یکا بارییکبیسه که ماه گسال  ياستثنا به(انجامدیمبه طول 

  .جز سال نیست) هدیه مهر(میترایی  يا شهیاندبر اساس باوري دینی یا  ماندهیباق

 هانیشبایام هفته در تقویم کردي همان روزهاي هفته در تقویم جاللی و با تلفظی 

 يهایژگیوبت از ثا يها مناسبتکهن، سادگی، دقت در تقسیمات و  سابقۀ.شودیمادا 

در مناطق کرد به سه  يشمار گاهمربوط به  يها دهیایطورکل بهشاخص تقویم کردي است

  :شوند یم میدسته تقس

: شه در مذهب، اساطیر و آیین عیاري دارند؛ مانندیه رکیی، باورهااول دستۀ 

» یـل̌ـیمیـل̌ـیش«م ماحصل ی، تقس»ˇوانویک یلیـتره̌ـیشیل هیف«، »ش شهیس«، »پنجه«

  ... .ن نیازمندان و یب

اب آن افعال با مالمت، لوامت درون، ترس از کد بازدارنده که ارتی، عقادوم دستۀ

یتهش، یتهش«، »ر وه مهوه ئاو  گه ره خه«، »ـگه̌ـیت ̌زن قو̌ـیب«: همراه است؛ مانند... جه وینت

  ... .و » ولیگاح يو شه«، »لیر که

 يگذار نام: عت و افالك است مانندیر از طبیثانگر تأیدي که بیعقا سوم دستۀ

  ... .مختلف سال و  يها ماه

قالب مقاله ـ است  ضرورت بهاین مقاله، معرفی تقویم کردي به صورت موجز ـ 

، مبین این حقیقت است که يشمار گاهبدیل، پرشمار و شنیدنی این بی يها مناسبت

  .داردتاریخ و فرهنگ کردي قدمتی فراتر از میراث مکتوب 
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