ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﺮدﺳﺘﺎن

درس ﻧﻬﻢ  :ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ :از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ؟

ﺷﮑﻞ ١ــ٣ــ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ُﮐﺮدﻫﺎ

از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ آن اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن،
ﻟﺒﺎس ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎری اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎ را
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﻨﺸﺄ ﻧﮋادی ﮐﺮدﻫﺎ
)ﻣﺤﺪوده رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی
ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ آرﻳﺎﻳﯽ ﻧﮋاد ﮐﻪ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎد ﻗﺪﻳﻢ
ٔ
اﺳﭙﯽ روژ ﻳﺎ زاﮔﺮس( ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺰاره ﺳﻮم
ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻗﻮام آرﻳﺎﻳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
ٔ
ٔ
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب
ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ اﻗﻮام )ﻧﻴﺎﮐﺎن ﮐﺮدﻫﺎی اﻣﺮوزی( در
ٔ
ٔ
دوﻟﺖ آرﻳﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎد« در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.

• زﺑﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻳﺪ.
زﺑﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐُﺮدی و ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰء
ٔ
٧٢

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﻴﻦ ،اﻳﻦ زﺑﺎن دارای ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎی
ﺷﻌﺮ ،ادﺑﻴﺎت و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐُﺮدی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﮐُﺮدی از ﺣﺪود ﻳﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن ﮐُﺮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن ﮐُﺮدی ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺪام
ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ و ٔ
ٔ

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪول ١ــ٣ــ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن ﮐُﺮدی
ردﻳﻒ

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ

ﺷﺎﺧﮥ اﺻﻠﯽ

١

ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺎ  ٦ﮔﻮﻧﻪ :ﺟﺰﻳﺮه ای ،ﻫﮑﺎری ،ﺑﺎﻳﺰﻳﺪی ،ﺑﻮﺗﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺪﻳﻨﺎﻧﯽ و ﺑﺎدﻳﻨﺎﻧﯽ

٢

ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺳﻮراﻧﯽ(

ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ :ﻣﮑﺮﻳﺎﻧﯽ ،ﺳﻮراﻧﯽ ،اردﻻﻧﯽ و ﺟﺎﻓﯽ

٣

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ــ ﻟﺮی

ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ» :ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻧﯽ« و »ﻟﺮی ،ﻟﮑﯽ ،ﻓﻴﻠﯽ ،ﮐﻠﻬﺮی ،ﺑﺨﺘﻴﺎری«

٤

ﮔﻮراﻧﯽ ــ زازاﻳﯽ

ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ :ﻫﻪ وراﻣﯽ و زازاﻳﯽ

در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان از دﻳﺮﺑﺎز ،ادﺑﻴﺎت ﮐُﺮدی ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﻮراﻧﯽ راﻳﺞ ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐُﺮدی ﻋﻠﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
۱ــ ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد ﮐﺮدﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ
۲ــ آﺳﺎن ﺑﻮدن ،رواﻧﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽ اﻳﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ
۳ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﻬﺠﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ و ﮐﺘﺎﺑﺖ آن از دﻳﺮ ﺑﺎز
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎرش زﺑﺎن ﮐﺮدی در اﻳﺮان از رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

• دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ
دﻳﻦ ﮐُﺮدﻫﺎ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﭼﻪ در دورهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد و آﺛﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻞ
از اﺳﻼم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن زردﺷﺘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده و در اﻧﺠﺎم آداب و ﻣﻨﺎﺳﮏ
دﻳﻨﯽ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﭘﻴﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ آنﻫﺎ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻗﻠﻴﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوی از ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن )ﻳﻬﻮدی و ﻣﺴﻴﺤﯽ( و ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻳﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽدر اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﮑﻴﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
٧٣

ﻟﺒﺎس و راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻟﺒﺎس ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و از ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻧﻮع و ﻣﺪل آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻟﺒﺎس ﮐﺮدی
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی
ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺤﻴﻂ و
ٔ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻟﺒﺎس از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﺎری ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺰای
آن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﻗﻮام ﻣﺠﺎورﺷﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﮐُﺮدی اﻧﺪ .اﺟﺰای
ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻦ ﭘﻮش ،ﺳﺮﭘﻮش و ﭘﺎی اﻓﺰار اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ و
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ،ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎک ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻪ وراﻣﺎن،
ﺳﻘﺰ ،ﺑﺎﻧﻪ ،ﮔﺮوس ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﻣﺮﻳﻮان و  ...ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪن،
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﮑﺴﺎن اﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از ورود ﭘﺎرﭼﻪ ،ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎی اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن و
دوزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻘﺰ ،و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎی اﻓﺰار )ﮔﻴﻮه ﻳﺎ ﮐﻼش( و
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ،
ٔ
ﺷﺎل ،ﻫﻪ وراﻣﺎﻧﺎت و آﺑﺎدی ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﻮ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺻﺪور آن در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ٢ــ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان ُﮐﺮد

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
٭ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

• ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و اﻋﻴﺎد
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و اﻋﻴﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی
آﻳﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،در
ٔ
٧٤

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﻣﺮدم دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و اﻋﻴﺎد در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای
ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﻴﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﮐﺮدﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ،زراﻋﺖ ،داﻣﺪاری ،ﮐﻮچ و  ...ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﻴﺎد ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻪ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻼد
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزی ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﻟﻮدی ﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﻮاﺧﺘﻦ دف دارای ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن( ﻧﻴﺰ ﺟﺰء اﻋﻴﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺎه رﺑﻴﻊ اﻻول ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،ﺟﺸﻦ ﻣﻌﺮاج ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺐ ﺑﺮات )ﺟﺸﻦ ٔ
ﺑﺎﺷﮑﻮه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
٭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﻔﻆ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن دارد؟

ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ ﻣﻮﻟﻮدی ﺧﻮاﻧﯽ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮﻳﻦ ﺟﺸﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز اﺳﺖ .ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ )ﻫﻪ ل ﭘﺮﮐﯽ( و ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ آﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮروز اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻴﺮﻧﻮروزی )ﻣﻴﺮﻣﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ اﻣﻴﺮﺑﻬﺎدری( و ﮐﻮﺳﻪ ﮔﺮدی اﺳﺖ.
• از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دارﻳﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﮐﺮدﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﻃﻴﺮی و ادﻳﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ دارد.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﭘﻴﺮ ﺷﺎﻟﻴﺎر از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﭘﻴﺮ ﺷﺎﻟﻴﺎر ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی ﮐﻪ
)ﻫﻔﺘﻪ دوم
در ﻃﯽ زﻣﺎن در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﺳﺎﻃﻴﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در دو ﻧﻮﺑﺖ ٔ
ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل( ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ در روﺳﺘﺎی ﻫﻪ وراﻣﺎن ﺗﺨﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ٔ
٧٥

ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻴﺮﺷﺎﻟﻴﺎر در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻪ وراﻣﺎن از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و رﻳﺸﻪ
ٔ
در ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻦ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﻪ ژﻧﻪ و ﭘﻴﺮی« )ﻋﺮوﺳﯽ ﭘﻴﺮ ﺷﺎﻟﻴﺎر( اﺳﺖ،
ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﺳﺪه اﺳﺖ ،ﻃﯽ
در ٔ
ﻣﺮاﺣﻞ و رﺳﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ در روﺳﺘﺎی ﻫﻪ وراﻣﺎن ﺗﺨﺖ
ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺼﺎدف
اداﻣﻪ آن ﻧﻴﺰ در ٔ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ٔ
ﺑﺎ  ۱۵اردﻳﺒﻬﺸﺖ در آراﻣﮕﺎه ﭘﻴﺮﺷﺎﻟﻴﺎر )ﻧﺰدﻳﮑﯽ روﺳﺘﺎی
ﻫﻪ وراﻣﺎن ﺗﺨﺖ( ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺳﻢ »ﮐﻮﻣﺴﺎی« ﺑﺮﮔﺰار
ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﮐﻨﻮن ٔ
ﮐﺸﻮری و ﺣﺘﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
ﮐﺜﻴﺮی از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ٤ــ٣ــ ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﻴﺮ ﺷﺎﻟﻴﺎر در ﻫﻪ وراﻣﺎن ﺗﺨﺖ ــ ﺳﺮوآﺑﺎد

ﺷﮑﻞ  ٥ــ٣ــ ﻣﺮاﺳﻢ آﻳﻴﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﻴﺮ ﺷﺎﻟﻴﺎر ﺗﺨﺖ ــ ﺳﺮوآﺑﺎد

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
• ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻳﮑﯽ از ﻏﻨﯽﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻣﻬﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد؛ زﻳﺮا ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل دارد .در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع
ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺮدی» ،ﻫﻮره« و »ﺷﻤﺸﺎل« از ﻫﻤﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻧﺪ .ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺮدی اﻏﻠﺐ از ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ رزﻣﯽ و ﮐﻮﺑﻨﺪه دارد ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻼﻳﻢ و آرام ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻴﺰ دارد .ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺟﺰﺋﯽ
ﻫﻤﻪ آﻳﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻠﯽ ،ﺳﻮارﮐﺎری و ﺳﻮﮔﻮاری ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎدان
ٔ
٧٦

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

از اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻠﻮدیﻫﺎ و آﻫﻨﮓﻫﺎی ﮐﺮدی در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻗﻮام ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری و ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﮐﺮدی در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.

• ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
از ﻗﺪﻳﻢ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻴﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮد راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارد و اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش
ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎزی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻗﻠﻌﻪ ﺷﮑﻨﯽ ،ﻗﻢ ﭼﺎن ،ﮔﻮروا ﺑﺎزی ،زﻳﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺮک و ﺷﺎدی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .از ٔ
ﮐﻼﻫﯽ ،ﮐﻮل ﭘﻪ رﮐﯽ ،ﮔﻮﻳﺰان و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد.
٭ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺑﺎزی ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﻳﺞ اﺳﺖ؟ ﻳﮑﯽ از آن ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
ﻧﻮع ﺑﺎزی
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن
وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزی
ﻫﺪف ﺑﺎزی
آﺛﺎر ﺑﺎزی
ﺷﺮح ﺑﺎزی

• ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻔﺎﻫﯽ )ادﺑﻴﺎت و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﮐﺮدی(
ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و آداب و رﺳﻮم و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺎی ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ای ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻬﻦ دارد و از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﮐﺮدی ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﮐُﺮدی را ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻻﻻﻳﯽ ﻫﺎ ،ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎده و ﻣﺘﺪاول ،ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﭼﻴﺴﺘﺎن ﻫﺎ و …
ﻏﻨﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻳﺎﻓﺖ.
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آن ﺻﺪﻫﺎ آﻫﻨﮓ ،ﺗﺮاﻧﻪ ،ﺑﻴﺖ و … وﺟﻮد
9ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ :ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ و آﻫﻨﮓ ﻫﺎﺳﺖ و در ﻫﺮ
ٔ
دارد .ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮدی ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ای ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و … ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﮐﺮدی در ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺳﻠﻴﻘﻪ
زاده ذوق و
ٔ
ﻏﻨﺎﻳﯽ رﻳﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام دارد .ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺮدی ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻌﺎر ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﮐﺮدی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ٔ
روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺎدات و آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ ﻣﺮدم ﮐُﺮد ﭘﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﺸﻖ و … .
ﮐﺮدی ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرٔ ،
٭ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﻳﺞ اﺳﺖ؟ ﮔﺰارﺷﯽ از آن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
9ﻻﻻﻳﯽﻫﺎ :ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﻴﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران ﺑﺎ ذوق
دروزنﻫﺎی ﺳﺎده ﺳﺮوده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف آن آراﻣﺶ روح ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در ﺣﻴﻦ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن اوﺳﺖ .ﻻﻻﻳﯽﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
راﺑﻄﻪ ﻫﻢﺳﺨﻨﯽ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدکاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ﺟﺴﻢ و روح ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد ﮐﻮدک ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
ﮐﻼﻣﯽ و ٔ
ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺎارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪا و ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
٭ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد آﮔﺎه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻻﻻﻳﯽ ﻫﺎی ﮐﺮدی را ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
9ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ :ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ،ﺟﻠﻮه ﻫﺎﻳﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد
روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺗﺠﺎرب ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ آﻣﻴﺰه ای از ﻃﻨﺰ و ﮐﻨﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﻧﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺟﺎن ﮐﻼم و ﻟﺐ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺷﻴﻮاﻳﯽ و زﻳﺒﺎﻳﯽ و در اوج ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ادﺑﻴﺎت ﮐﺮدی در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻏﻨﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎی ﮐﺮدی
ــ ﮔﺎوه ﺳﻦ ﻟﻪ ﭼﺎوی ﺧﻮی دا ﻧﺎﺑﻴﻨﯽ ده رزی ﻟﻪ ﭼﺎوی ﺧﻪ ﻟﮑﺎ ﺋﻪ ﺑﻴﻨﯽ؛ ﻳﻌﻨﯽ :ﮔﺎو آﻫﻦ را در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﺪ،
ﺳﻮزن را در ﭼﺸﻢ دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ.
ــ ﻟﻪ ﻫﻪ ر ﻻﻳﻴﮑﻪ و ﺑﺎی ﺑﻴﺖ ﺷﻪ ن ﺋﻪ ﮐﺎت؛ ﻳﻌﻨﯽ :از ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﻮزد او ﺧﺮﻣﻦ را ﺑﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺮب ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
ﮐﺎﺳﻪ ﭼﻪ ور ﻫﻴﭻ ﻧﺎﮔﺮﻳﺘﻪ ﺧﻮی؛ ﻳﻌﻨﯽ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ــ وه ک ٔ
ــ ﭘﻴﺎوی ﺳﻪ رراﺳﺖ ﺷﺮﻳﮑﯽ ﺧﻪ ﻟﮑﻪ؛ ﻳﻌﻨﯽ :ﻣﺮد درﺳﺖ ﮐﺎر ﺷﺮﻳﮏ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ــ دوﺳﺖ ﺋﻪ وﻳﻪ ﺋﻪ ﻣﮕﺮﻳﻨﯽ ،دوژﻣﻦ ﺋﻪ وﻳﻪ ﺋﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﻴﻨﯽ؛ ﻳﻌﻨﯽ :دوﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد و دﺷﻤﻦ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺧﻨﺪاﻧﺪ.
ــ ﻗﺴﻪ ﮐﻪ وﺗﻪ زار ﺋﻪ ﮐﻪ وﻳﺘﻪ ﺷﺎر؛ ﻳﻌﻨﯽ :ﺳﺨﻦ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺟﺎری ﺷﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٧٨

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن

• ﻫﻨﺮ وﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ
ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ،ذوق ،ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﻴﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،وﺿﻌﻴﺖ
اﻗﻠﻴﻤﯽ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را رواﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از اﺳﺘﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،اﻋﻢ از ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻴﺎن ﻋﺸﺎﻳﺮ ،ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻇﺮﻳﻒ ﮐﻪ ٔ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻴﻨﯽ ،ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ،روﺑﻪ روﻳﻴﻢ .ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.

در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎی دﺳﺘﯽ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺮﺳﻮم
ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎرﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮش و ﮔﻠﻴﻢ ،ﺳﺠﺎده،
ﻧﻤﺪ ،ﮔﻴﻮه و ﻧﺎزک ﮐﺎری ﺟﺰء ﺳﻮﻏﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٦ــ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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ﻗﺎﻟﯽ و ﮔﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ،اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺮح و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻟﯽ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺳﺎﻳﺮ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﻨﺪج و ﺑﻴﺠﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮش ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮﻏﺎت اﺳﺘﺎن
ٔ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻧﺎزک ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
• ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺪر ﺗﺒﺎری اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ٔ
»ﮔﺴﺘﺮده« ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﻮع »ﻫﺴﺘﻪ ای« ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ازدواج ﻳﮏ زن و ﻳﮏ ﻣﺮد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﻳﺪی را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﻴﻦ
ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ازدواج ،ﮐﺎﻧﻮن
ٔ
دﻳﺮﻳﻨﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده ،اﺣﺘﺮام ﺧﻮد
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻨﺖ
ٔ
را ﻧﺰد ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺪران و ﻣﺎدران در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ ،ﮐﻬﻨﺴﺎل و ﻗﻮی،
ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮه ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎر ﮔﺮم و ﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻪ از اﺣﺘﺮاﻣﯽ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ دارای ارزش
در ﻧﮕﺎه
ٔ
و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺎه ﺗﺎ
ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽ رﺳﺪ.
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