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   چكيده

ماه، چهار فصل و هر ماه سي روز دارد كه ازنظر  تقويم كردي همچون تقويم جاللي دوازده
گذاري و زمان با تقويم شمسي كامالً متفاوت است. فصل پاييز در تقويم كردي ايالمي نام

ويژه كردهاي ايالم كه بر فصل تابستان مقدم است. ميان اقوام ايراني، بهار اقوام كرد به
اي گونهي است؛ بهشمارهاي گاهترين سنتين پژوهش است، دربردارندة بيشمحور اصلي ا

هاي شكوفايي بهار را از نظر مناسبت هاي ديگر،سال، فصل كه از ميان چهار فصل
آغاز و  هاي ديگر فصول برابر است.هاي اين فصل با تمامي آيينرنگارنگ ندارند. مناسبت

كامالً متفاوت است؛ بهار و سال نو در اين مناطق انجام فصل بهار كردي با تقويم شمسي 
، »ـلي̌ميــلي̌شيـ«هاي شود و آييناز دوم بهمن مطابق با ماه گيياباريك كردي آغاز مي

گا  ̌ويشه«و مراسم » له و شيخاليشه«در سيزده بهمن، » هاروه ̌ليوهئه ̌وانوويكي ̌ئاشي«
 هايبخش اين ماه است. ماهپانزدهم بهمن، زينت، در »بيزين قوتيگه«، »چيل بيرا«، »حيول

از طبيعت الهام گرفته شده است، از ديگر ها آن گذاريمان و نوروزمانگ كه نام̌گيياجيـ

                                                                                                                   
  مسئول)ة (نويسند استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم.  1

 malek_sh73@yahoo.com *  
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. ششم اديبهشت پايان فصل شودبرگزار مي ها آيين باشكوههاي فصل بهار است كه با دهماه
  شماري كردي است. گاهپنج روز پنجه از ديگر لطايف ديني  بهار است. جنبة

  ها.شماري و مناسبتكردي، تقويم كردي، بهار، گيياباريك، گاه فرهنگ هاي كليدي:واژه

  مقدمه .1
اند. بسياري از اين هايي است كه پيش از ما زيستهفرهنگ و تاريخ، داستان زندگي انسان

و مفهوم خود را ها برخاسته از دوران اساطيري هستند و در زندگي امروزه، معنا داستان
اند. برخي ديگر، هنوز در زندگي اجتماعي، فرهنگي و رفتارهاي معنوي از دست داده

هاي مردم جامعه، نقش و معنا دارند و در انسجام و تحكيم روابط ميان افراد و گروه
آييني را بايد  -ماية بسياري از رفتارهاي آرمانيرو، بناجتماعي كارساز و مؤثرند؛ ازاين

ها، در جوامع وجو كرد. بسياري از اين آيينرهنگ اساطيري و تاريخي جستدر ف
 است كه در اين پژوهش به برخي كردي به صورت كامل يا با اندك تغييري باقي مانده

  پردازيم.ميها از آن
ها براي انجام آن .اندشماري بودههاي اوليه براي گذران زندگي، نيازمند گاهانسان

ريزي خود، از عنصر زمان كمك هايشان، در برنامهوزانه و تهية نيازمنديبهتر كارهاي ر
هوايي بشر نخستين را به برخي از حقايق مربوط به زمان و وگرفتند. تغييرات آبمي

زند و برف ها متوجه شدند دانه در زمان خاصي جوانه ميهاي آن آگاه كرد. آندگرگوني
سبات دقيقي كه امروزه معمول است در آن زمان بارد. اگرچه محادر هنگام معيني مي

وجود نداشت؛ اما آنان متوجه بسامد گذر زمان شدند و ناچار بودند به اين ادراك دست 
ها از زمان برداشت محصول و ذخيرة آن آگاه يابند تا خود را با محيط سازگار سازند. آن

رسيدند. با سال مي زيست به تشخيصبودند و با استفاده از شرايط اقليمي و محيط
تر شد و اين امر مبناي تر و آگاهانهگذشت ساليان، شناخت بشر از مفهوم زمان دقيق

هاي ميالدي، سان كه در تقويمها، آنشماري (تقويم) قرار گرفت. شمارش سالگاه
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شود. ها وجود دارد، در تقويم مناطق كردنشين ديده نمياينهجري، شمسي، و جز
سال حملة انگليس، سال غارت، شناختند، براي مثال ا حوادث مهم ميكردها سال را ب

سالي يا سبب خشك(سال نابودي تمامي حيوانات به» قيرانه«سال برف سنگين يا سال 
رفت. ممكن بود ده سال شمار ميها بهبيماري)؛ بنابراين حوادث مهم مبناي حساب سال

گفتند گرفت؛ يعني مية قبلي مبنا قرار ميحادثة مهمي اتفاق نيفتد، در اين صورت حادث
  پنج سال يا سه سال بعد از سال غارت و ... .

مبناي پژوهش حاضر، پرداختن به مقولة زمان در فرهنگ شفاهي كردي است. 
هاي اندك، فرهنگ مناطق غرب كشور چنان عمق و گستردگي دارد كه اين كـاوش

خوردن در دور از شائبة اغراق، غوطهگردد و به شدن در پاياب آن ميسبـب غـرق
  كاونده است.شناسي زباناعماق آن، كار جامعه

  و ضرورت تحقيق . پيشينه2
آثار بسياري دربارة فرهنگ عامة كردي نوشته شده است (ر.ك: فهرست منابع)؛ اما 

 و هاي آن پرداختهمتأسفانه نويسندگان اين آثار به شكلي گذرا به معرفي زمان و مناسبت
اند. مراجعه به اين هاي برجسته را در جوامع كُرد بررسي كردهبيشتر عيد و مناسبت

منابع براي نگارنده كارگشا نيست؛ زيرا مؤلفان اين آثار به جاي ذكر جزئيات، به 
اي دارد كه اند. فرهنگ مناطق غرب كشور چنان عمق و گستردگيگويي پرداختهكلي

گردد؛ لذا موشكافي و توجه شدن در پاياب آن ميهـاي اندك، سبـب غـرقاين كـاوش
  به جزئيات در تحقيقات دانشگاهي و علمي در اين زمينه الزم خواهد بود. 

زمستان را به دو چلة بزرگ و كوچك «در اين آثار گاهي نويسندگان به اشتباه 
(ر.ك: » كنند كه چلة بزرگ چهل روز و چلة كوچك بيست روز استتقسيم مي

چهل روز اول «. يكي از پژوهشگران فرهنگ كردي معتقد است )23: 1380تان، دوسكريمي
حتي ). 144: 1373(خاني، » گويندكوچكه ميبزرگه و چهل روز بعد را چلهزمستان را چله

اي، اولِ بهار را پنجم بهمن و در سطرهاي آخر همان صفحه، اي در آغاز صفحهنويسنده
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است. در برخي نسته و به اين اختالفات توجه نداشته ماه داپايان زمستان را پايان دي
شماري سنتي به صورت موارد، اشارة اندك محققان فرهنگ عامة غرب كشور دربارة گاه

ماه است، براي مثال خاني در جايي آغاز چله را اول دي سطحي و مبهم مطرح گرديده
است. در ك دانسته و چارچار را چهار روز آخر چلة بزرگ و چهار روز اول چلة كوچ

ده «نويسد: دزدكـي ميدوزه يا نفساين بـاره ايرادي نيست؛ امـا در ادامه دربـارة نفس
پنج روز كه از زمستان گذشت، زمين يواشكي وروز بعد از چاروچار يعني چهل

كه پايان چاروچار به اذعان خود نويسنده، در حالي(همانجا)؛ » كشد(دزدكي) نفس مي
ده «نجم چلة كوچك، يعني پانزدهم بهمن است و با افزودن ده روز به آن مصادف با پ

حـاصـل  -پنجمين روز زمستـان وپنجـاه -پنجم بهمـنوبيست» چارروز بعد از چارو
پانزده روز بعد از «گويد: پنجمين روز. اين نويسنده در ادامه ميوشود، نه چهلمي

با افزودن پانزده  (همانجا).» كشدشكارا نفس ميماه زمين آيعني اوايل اسفند ،دوزهنفس
  اسفند بايد نفسِ آشكار زمين باشد، نه اوايل اسفندماه.  پنجم بهمن، دهموروز به بيست

هاي فرهنگ كردي، نگري و بنياندر اين تحقيق سعي بر اين است با تكيه بر جزئي
  يابي، تحليل و رفع شود. تعارضات تقويم كردي ريشه

  هار. فصل ب3
) سال به دو 3-2همچون ونديداد و فَرْگرد اول (ر.ك: بند  اوستاهايي از براساس بخش

طول شد. فصل سرما ده ماه و فصل گرما دو ماه بهفصلِ سرما و گرما تقسيم مي
انجاميد. بعدها تغييراتي در آن دو فصل ايجاد گرديد و تابستان هفت ماه و زمستان مي

  پنج ماه شد. 
شد. جشن آغاز تابستان، نوروز يك از اين دو فصل، جشني برپا ميدر آغازِ هر

شد. آيين و ايام هر دو كنوني است و جشن آغاز زمستان، جشن مهرگان ناميده مي
  جشن مشابه هم است. 
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ماه است، هنوز در بين جوامع بندي كه آغاز فصل زمستان اوايل آبانريشة اين تقسيم
كاست وكمتي همچنان معيار فصل سرماست و بيكرد حفظ شده و اين انديشة زردش

در روزگار ساسانيان يا پيش از آن، از اين دو فصلِ است. اعتبار خود را حفظ كرده 
است. اين چهار نابرابر، چهار فصل مساوي پديد آوردند كه تا زمان ما استمرار يافته 

و زمستان » pātiz«پاتيز ، »Hāmin«، هامين »vahār«اند از: وهار ترتيب عبارتفصل به
»zamstān «شود.كه امروزه بهار، تابستان، پاييز و زمستان ناميده مي  

دانند و در مناطق كردنشين، شمار روزهاي سال را با تقويم هجري شمسي برابر مي
ها، همان فصول رسمي كشور است. برخي از محققان، فصول فصول سال در بين آن

اند، براي نمونه ايرج افشار ل سال شمسي ذكر كردهكردي را به همان ترتيبِ فصو
هار (بهار)، هاوين يا هار يا وهاند از: بهها عبارتفصل«است: نوشته ) 1371: 1381(

بندي با شرايط البته اين تقسيم». ستانتاوسان (تابستان)، پاييز (پائيز)، و زمستان يا ئه
  اقليم كردستان (سنندج) همخواني دقيق دارد.

اما ترتيب فصول به  1، در مناطق كُرد، فصل بهار آغاز سال است؛اتفاق محققانبه
مسان (زمستان). ̌هار (بهار)، پايز (پاييز)، تاوسان (تابستان) و زيـوه گونة ديگري است:

گفته ) 144: 1373(اند. خاني برخي از نويسندگان در آثارشان به اين نكته اشاره كرده
ترتيب: وهار يا بهار، پاييز، تابستان و زمستان نامر ايالم بهچهار فصل سال د«است: 

گويشوران، قادر به «) 23: 1380(دوستان و به گفتة كريمي» استگذاري گرديده 
ها سال را به چهار فصلِ بهار، پاييز، برشمردن نام محلي دوازده ماه سال نيستند؛ اما آن

  ». كنندسردوا و زمسان تقسيم مي
شود و تا چهارم ارديبهشت ادامه دارد. ار (بهار) از دوم بهمن شروع ميهفصل وه

هاي روز بودن ماه 31سبب شود و بهفصل پايز (پاييز) از پنجم ارديبهشت شروع مي
سان ̌يابد. فصل تاويـشمسي و كسر يك روز اضافيِ هر ماه، دوم مرداد پايان مي

گردد و در پايان مهر تمام ماه آغاز ميادباد) از دوم مردوا (سردرده(تابستان) يا سه
ماه ادامه دارد؛ شود و تا پايان دييمسان) از يكم آبان شروع مي̌شود. فصل زمستان (زمي
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ترتيب، خالف تقويم ملي، در فرهنگ كردي ايالم فصل پاييز مقدم بر فصل بدين
سي روز است. شمار كردي تابستان است و هر فصل سه ماه دارد. هر ماه نيز در روز

معني آغاز فصل؛ ماه وسط يا به» ـك̌تيـ«تمام فصول سه بخش دارند: ماه اول يا 
  ».̌رئاخيـ«؛ و ماه آخر »ـگ̌ناميـ«

هار كلمة اصيل كردي است كه ريشة پهلوي دارد و ازجمله كلماتي است كه وه
 فرهنگ زبان وشي دراست. فرهشكل پهلوي خود را با همان تلفظ كهن حفظ كرده 

) van) hārدانسته و شكل اوستايي آن را  (vahār)واژة بهار را در پهلوي وهار  پهلوي
است. ماه اول بهار در مناطق مختلف كردنشين باهم تفاوت دارد. فرونشستن ضبط كرده 

انجامد تا زمينه را براي قدوم سبز بهار مهيا طول ميهواي سرد كردستان مدت زيادي به
هوايي و طبيعي استان ايالم در اواسط بهار، مقارن با شرايط وسازد؛ بنابراين شرايط آب

شماري ملي با تقويم محلي كردستان و ان در آغاز بهار است. گاهجوي و محيطي كردست
شود. در مـاه بهار اين مناطق شمرده مي كرمانشاه يكسان است؛ يعني فروردين اولين

استان ايالم، بهمن با اولين ماه بهار كردي تنها يك روز تفاوت دارد؛ يعني بهمن يك 
» گيياباريك«روز ماه دل نخستينروز جلوتر از تقويم كردي است و دوم بهمن معا

)Giyā Bārik(  .است  
گروهي از مردم ايالم آغاز بهار را دوم بهمن، برخي پنجم بهمن و برخي ديگر دهم 

توجهي به اين نكته است كه هاي مغايرت اين نظرات، بيدانند. يكي از علتبهمن مي
اين پنج روز از طرف  آورند و معتقدندحساب نميكردها پنج روز پنجه را جزو سال به

عنوان جهيزيه و خلعت ، به(س)به بانوي اول اسالم، حضرت فاطمه (ص)حضرت محمد
  انجامد. طول ميروز به 95است؛ بنابراين درحقيقت بهار هديه شده 

  پردازيم.هاي فصل بهار كردي ايالمي ميدر ادامه به بررسي انواع ماه
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  . گيياباريك 3- 1
هايشان هنوز باريك اند و برگزدهجوانه  اهي است كه گياهان تازهبه معني م گيياباريك

گويند. يعني آغاز فصل بهار نيز مي ،(teke vahār)» هاروه ̌كيـ̌تيـ«است. به اين ماه 
يعني ، )eken š tpeš(» ـن̌ـكيـ̌شت شيـ̌پيـ«برخي از مردم ايوان از توابع ايالم به اين ماه 

سبب سختي معيشت و سرماي بيدادگر اين ماه گذاري بهنامگويند؛ اين كمرشكن مي
ري «در كردستان به اين ماه  است. )hamail(» ميلحه«هاي ديگر آن است. ازجمله نام

در آن  گويند؛ زيرا در گذشته، بارش برفبندان مييا همان راه) (ri bandān» نـدانبه
برخي معتقدند در اين ماه حميل سبب مسدودشدن راه ارتباط مناطق ايالم شده بود. 

غلتاند، بر اثر رود و سنگ بزرگي را ميفرزند بردالعجوز يا پيرزن سرما به كوه مي
كشد و يخ شود، زمين نفس ميهايي كه در چرخش آن سنگ به زمين وارد ميضربه

  شكند. زمين و شدت سرما مي
 توان گفتميدارد. اولين ماه بهار در تقويم كردي بيشترين مناسبت و آيين را 

ها و ترين بازياست و بيش هاي مربوط به زمان، مختص اين ماهآيينسوم يك
هاي كشاورزي و شود؛ زيرا سرماي شديد مانع فعاليتها در اين ايام اجرا ميسرگرمي

شدن ديگر، كمدهد. ازسوييدامداري است كه شغل اصلي روستاييان را تشكيل مي
شدن هر روز، به خود نويد كرد و با سپريستاييان تنگ ميآذوقه عرصه را بر رو

تر دادند فالن مناسبت به پايان رسيد و يك قدم به فصل رويش و رهايي نزديكمي
 mel) »ين̌ــل خـورانـ̌ميـ«شديم. مصداق اين مدعا، نام ماه اول بهار است كه به ماه 

xorānen) ن ماه براي كدبانويي يعني خاراندن گردن معروف است. نقل است در اي
توانست از مهمانانش اش پايان يافته بود و نميمهمان آمده بود. چون تمام آذوقه

آذوقة خشك  گفت:خاراند و ميپذيرايي كند، گردن خود را به نشانة عذر آوردن مي
  (منظور آذوقة زمستاني) ما تمام شده است. 

گردن «است: گردن خاريدن آمده دربارة ) 2141: 1372(عفيفي،  نامة شعريفرهنگدر 
  كردن، متحيربودن و نيز عذر و بهانه آوردن [است].خاريدن كنايه از انديشه
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    بينمپس از صد وعده كم دادي تو را امروز مي
  گوييخاري چه ميبياور بوسه، گردن را چه مي      

 ». ديوان اوحدي 

  اند از:هاي اين ماه عبارتبرخي از مناسبت

  هاي آن . روز اول بهار و آيين3- 1- 1
تر از ديگر ايام است. تر و محسوسهاي متعدد سال، آغاز بهار فرخندهدر ميان فصل

شود و ها يافت نميهايي كه در نكوداشت آغاز بهار وجود دارد در ديگر فصلسنت
ار را دانند، آغاز بهگونه كه آغاز هفته (شنبه) را نمود و تجلي تمام هفته ميهمان
سالي «دانند. حتي اين انديشه نيز به شكل مثل كنندة خوشي يا تلخي تمام سال ميتعيين

  آمده است.در) 323: 1369(بهمنيار، » كه نكوست از بهارش پيداست
 كنند.درست مي) gpape( 2»ـگ̌پيـپه«در نخستين روز بهار يك قرص نان موسوم به 

» وكه ̌يگي̌رميه«آبي كه به آن  ايمهرهنمودن، هنگام خمير كردن و عجين
)Miareŋekav (سازند. بعد از پختن نان هنگام توزيع، گويند، در آن پنهان ميمي

شود و به آن صاحبِ سهمي كه مهره در آن باشد، سبب و ماية روزي آن سال شمرده مي
  گويند. ، يعني آورنده و برندة روزي به خانواده مي»بـرروزي«

كردند. هنگام تعيين سهم را به نيت حيوانات و گاهي غالت نيز درست مياين نان 
شد، پرورش آن نوع را سبب خير و هريك از حيوانات، مهرة آبي نصيب هر حيواني مي

افتاد، آن سال را براي پرورش اگر مهرة آبي به نام گاو مي دانستند، براي مثالبركت مي
ند؛ زيرا در گذشته از گاو براي شخم و دانستگاو و كارهاي كشاورزي مناسب مي

از رسمي كهن و باقدمت  ها شايد برخاستهكردند. اين تفألباركشي در مزارع استفاده مي
  باشد. به موجب روايتي كهن از جاحظ 

پنج روز پيش از نوروز، دوازده ستون از خشت خام، اطراف حياط دربار وبيست
روز ششم، كاشتند. نوعي دانه از حبوبات مي كردند و بر فراز هر ستونيبرپا مي
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خردادروز يا نوروز بزرگ، با سرودخواني و نواختن سازها، محصولي را كه فراهم 
تر بود، ها نگريسته به هريك كه بهتر و برآمدهداشتند ... به رشد اين دانهآمده، برمي
  ).354: 1382(ر.ك: رضي،  آن محصول در سال بيشتر خواهد شد زدند كهتفأل مي
است. در اين روز  3هاي شب اول بهار تهية غذايي به نام شيربرنجاز ديگر آيين

پرداختند و در پايان چوپانان با صداي بلند به صورت همگي به خوردن اين غذا مي
، يعني آن پري كه شير »نردهبهشير  ̌لي̌مان ده مي ̌ني ̌دي«زدند: نمادين فرياد مي

ها از قطع كند، مديون ماست. پري نيز با شنيدن سخنان آنمي گوسفندان را كم و خراب
  كرد. پوشي ميشير گوسفندانشان چشم

شود و پايان فصل ها از دوم بهمن شروع ميبدين ترتيب، آغاز بهار در ميان ايالمي
جا به برخي از ديگر آغاز فصل پاييز، پنجم ارديبهشت است. در اينعبارتبهار يا به

  پردازيم:آغاز بهار ميهاي آيين

  )šeli meli(ـلي ̌ـلي ميـ̌. شيـ1
انگيز براي هر روستايي نواز با خاطراتي روحـلي تركيب اتباعي گوش̌ـلي ميـ̌شيـ

 نامة بوشهرفرهنگدر ملخه است.  كُردزبان است. اين تركيب صورت ديگري از شله
به لهجة يهوديان قديم بوشهر تلفظ اصلي آن  )šele melexe( شله ملخه«است:  آمده

   ».[سالم عليكم] است )shalam aleikem(شالم عليكم 
   است:آمده » شل«ذيل واژة ) 1380(هادي،  ـ فارسي)(تركي فرهنگ تركي نويندر 

منشأ كلمه معلوم نيست، شايد از شل عربي باشد به لحاظ آنكه سنگيني بار باعث 
... شلي نيز همان تأثير را دارد؛ ليكن اين توجيه چندان كندي حركت آدمي است 

رسد. اقوي آن است كه كلمة شله محرف است: چاالق/ چله/ نظر نميمنطقي به
  شله.

شده براي اين مناسبت پذيرفتي است؛ زيرا هر سه توجيه در دو فرهنگ ياد
كه مبني بر  شوند، لفظ ديگريكنندگان وارد منازل مي»ـلي̌ـلي ميـ̌شيـ«كه هنگامي
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دستي در سالم از كه پيشحاليبرند؛ درو ... باشد، به كار نمي خيربهشبعليكم يا سالم
پذير است؛ زيرا هداياي اخالق حسنة كردهاست. البته معناي سنگيني بار نيز توجيه

ها كرد. از سويي آنگرفتند بار اين گروه را سنگين ميمختلف و زيادي كه از مردم مي
كردند. معناي سوم كلمه كه محرف چله مردم را تا پايان مراسم با خود حمل مي هداياي

است، نيز پذيرفتني است؛ زيرا اين مراسم با اندكي تغيير در ابيات اول آن، در شب يلدا، 
  شود. سرآغاز چلة بزرگ، برگزار مي

  حكايت اين سنت:
جمعي به درب تهاي از جوانان و نوجوانان به صورت دسدر شب اول بهار، عده

  سرودند:رفتند و پس از كوبيدن در، ابيات زير را ميمنازل مردم مي
  لي̌پي̌بي خير وه̌ وانوس كـيده    خالي ده قولي ـلي̌ميــلي̌شيـ

šeli meli xāli da qoli// das kivāno va xir bepeli 

سخاوتمند و ، دست كدبانويي كه خال (سعادت) بر پا دارد، سالم عليكمبرگردان: 
  سعادتمند باد!

  واره̌ت بيونه̌ده حـ خير هاره   وه لوهو ئهمشه̌ئي
emšav ?aval vahāra // xir da hunat bevāra 

  شما را فراگيرد. نةامشب آغاز بهار است (اميدوارم) باران خير و بركت خا برگردان:
  ميرهت نهونهـ̌شيره     كيخا حـ و نيرپه̌ نانو

nānu paniro šira // kixā hunat namira  
  خانه دعا كنيم كه نميرد. برگردان: نان و پنير و حلوا به ما عطا كن تا براي صاحب

جمعي و موزون صورت دستهخانه بالفاصله با شنيدن اين اشعار كه بهصاحب
برد. يها مشد، مقداري پول، قند، خرما، شيريني يا تنقالت و ... براي آنخوانده مي

كردند تا رفتند و كالهي را با شال از باال آويزان ميها ميخانه گاهي اين گروه به بام
خانه چيزي در آن بيندازد. با كسب رضايت، دو بيت آخر را دوباره تكرار صاحب

كردند داد، فعل دو بيت آخر را منفي ميها نميكردند. اگر كدبانوي خانه چيزي به آنمي
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جمعي دستهخانه را به گوش همسايگان برسانند؛ لذا ند خساست صاحبكردو سعي مي
  كردند: خواندند و فرار مياين اشعار را با صداي بسيار بلند مي

  واره ت نهونه̌هاره   خيــــر ده حـــــل وهوهو ئهمشه̌ئي
emšav ?aval vahāra xir da hunat navāra 

  ميره به تونهـ̌شيره    كيخا حـ نيروپه̌ نانو
nānu paniro šira kixā hunat bamira  

  كردند، ازجمله:البته در برخي مناطق اشعار ديگري نيز اضافه مي
  كوشي نه كوري شي  خوداكوچه̌ يوخوه سا̌ئي

?esā xoayu čakoši xodā kori nakoši 
اند، تنها چكشي دارد (اشكالي نيست كه برگردان: شخصي كه به او لقب استاد داده

 مهارتي ندارد). فقط خداوند پسرش را مصون دارد. 
سبب طنز موجود در آن، ارتباط معنايي مصراع اول بيت آخر چاشني طنز دارد و به

را مثبت خانه، فعل شعر نكردن صاحبميلي دارد. در صورت كمكبا مناسبت شيلي
گفتند و مرگ پسرش را كوشي) مي̌كوشي) فعل دعايي (بيكردند؛ يعني به جاي (نهمي

كردند. سپس با چوب تري كه در دست داشتند به نشانة نارضايتي به در خانة آرزو مي
  بسا پسر خانواده در ميان جمع بود؛ اما جرئت مخالفت نداشت.زدند. چهآن شخص مي

شد؛ البته تنها بيت نخست اين اين مراسم در نخستين شب زمستان نيز اجرا مي
خواندند. اين آيين در آغاز بهار به صورت جمعي ميصورت دستهاشعار را به

كردند. در گيري از آن استقبال ميشكل چشمگرديد و مردم نيز بهتري اجرا ميباشكوه
مژدگاني از اهل محل دريافت كرده بودند، به  پايان، جوانان، همة آنچه را كه با عنوان

كردند تا از مشقت گرسنگي ناشي صورت مساوي بين مستمندان و نيازمندان تقسيم مي
ها، رهايي يابند. البته اين تقسيم با راهنمايي و اشارت يافتن آذوقهاز شدت سرما و پايان

 -چون ديگر امور  -ها گرفت و جوانان به راهنمايي آنسفيدان صورت ميپيران و ريش
هايي كه دادند. هرچند در عصر نوين با توجه به دگرگونيبه انجام اين كار اهميت مي

رنگ شده است؛ اما هنوز در در زندگي ايجاد شده، اين سنت ارزنده و زيبا كم
  شود.كنار روستاهاي اين خطه، چنين مراسمي برگزار ميوگوشه
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  )?āšekivānove ?avale vahār?( هاروه ̌ليوهئه̌ وانوويكي ̌. ئاشي2
شكوه فراوان است و  داشت اول بهار كردي مانند آغاز سال نو شمسي باآيين بزرگ

شود. در اين شب اعضاي كارهاي نماديني شبيه مراسم عيد نوروز در آن برپا مي
كردند براي شب اول بهار، آش (پلو) شدند. كدبانوها سعي ميخانواده دور هم جمع مي

بپزند. به اين آش در  -شدشمرده مي سبب تنگي معيشت، غذاي اعياني و ويژهكه به -
، يعني آش مخصوص كدبانوي آغاز »هاروه ̌ليوهئه ̌وانوويكي ̌ئاشي«اصطالح محلي 

  گفتند. بهار مي
ريختند و اي ميشد، ابتدا مقداري از آن را در كاسهكه اين آش درست ميهنگامي

ها معتقد بودند كدبانويِ گذاشتند. آنمي هنگام خواب روي يكي از سه سنگ كنار آتش
خورد و براي آن خانواده دعا و طلب روزي ا را ميآيد و آن غذشب اول بهار مي

  گردد. كند و رضايت و شكرگزاري او، ماية بركت براي آن خانه در طول سال ميمي
پس از تناول شام، پسر نوجواني از چوب عروضِ خيمه يا به اصطالح محلي، ستون 

  زد:رفت و فرياد ميخيمه، باال مي
  ار̌خه خو̌رام بيـ̌ره ئيـ̌كيـ̌ ناني    هارل وهوهـگ ئه̌ي داليـحه ئه

?a hay dāleg ?aval vahār // nāne kera ?erām bexa xuār 
 برگردان: هان اي مادر بهار! نان و كره (منظور خير و بركت) بر من نازل كن.

 )šalao šixali(لـه و شيخالي شـه. 3
آباد غرب شهرستان اسالمگروهي از ايل زنگنه ساكنِ دهستان هرسم و ديزگران از توابع 

معتقدند در دوازدهم بهار كُردي، يك  و شهرستان شيروان چرداول از توابع استان ايالم،
علي، تصميم داشت از ناحية ديزگران عبور كند؛ اما ، مخفف شيخ»شيخالي« نام نفر به
روي روستاهاي ديزگران به برف و بوران سختي برخورد كرد و جان خود را از روبه
براي يافتن او از خانه بيرون رفت و به سرنوشت شيخالي مبتال شد. » لهشه«داد.  دست

خوانند و در اين روز كسي پياده به جايي آن روز و آن جاده را به اسم اين مردان مي
 رود. نمي
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  تري براي اين مناسبت ذكر شده است: حكايت شيرين
گويي سبب صفاي ضميرشان پيشبهله و شيخالي از بزرگان ايل زنگنه هستند. شه

  »ـله ريوته̌ميـ«گويد: فردا صبح باالي فالن درخت در كنند. شيخالي ميمي
 )mela rioyta( دليل شدت سرما خشك لكي به(به معني تپة فاقد پوشش گياهي) لك

ها ماند. آنمي لك زندهكند و معتقد است لكبيني ميله خالف آن را پيشگردد. شهمي
بندند كه هر كس خالف واقعيت بيان كند، بايد شان شرط ميگوييبراي اثبات پيش

كند كه دوستش له شك ميهنگام، شهدخترش را به عقد پسر ديگري درآورد. شب
ها مخدوم خود را از . آنكندعازم ميعاد ميراست بگويد؛ بنابراين دو نفر از خادمانش را 

لك را به گيرند لكسازند و براي گريز از شكست تصميم ميلك آگاه ميم لكحال وخي
درست  »رخينهته«لك خانه بياورند و سحر آن را به جايش برگردانند. در خانه براي لك

دهند، مقداري از آن روي لك ميكه از آن غذا به لككنند تا به آن بخورانند. هنگاميمي
له و شان كنار شلهز بعد مردم روستا در پاتوق هميشگيشود. صبح روگردنش ريخته مي
لك را بياوريد اگر اثر گويد: برويد آن لكشوند. شيخالي به مردم ميشيخالي جمع مي

  است.دور گردن او نبود، شله راست گفته  4ترخينه

   )xaraga va ?av ma var( رگه وه ئاو مه وهره. خه4
اي كه سيل گونهبارد، به(گيياباريك) باران شديدي ميدر روز سيزدهم ماه اول بهار 

خواهد تا به او اجازه دهد االغ را براي خوردن آب به شود. پسري از پدر ميجاري مي
ها ترسد سيل به آنشود، زيرا پدر ميرو ميرودخانه ببرد؛ اما با ممانعت پدر روبه

، يعني خر را به آبشخور »روهو مهگه وه ئارهخه«گويد: گزندي برساند. پدر به پسر مي
شود پدر به صورت مشروط به او اجازة بردن االغ را بدهد؛ مبر. پافشاري پسر باعث مي

  گويد:داند سيالب ناگهاني بهاري االغ را با خود خواهد برد، لذا به فرزندش ميزيرا مي
  وهگه مهرهي خهي بهگهـله̌ر جيـگهئه               وه ي مهگهـله̌ي جيـگه بهرهر خهگهئه

? agar xaraga bay jelagay mave// ? agar jelaga bay xaraga mava 
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بري جل و پالس آن را جدا كن. يا فقط جل و پالس خر را برگردان: اگر خر را مي
 پوشي كن.ببر و از بردن خر چشم

كناية اين جمله از نوع ايماست، يعني سرماي شديد حتي چهارپايـان را از پـا 
سبب اين شومي، پدر آورد. البته نبايد از نحوست عدد سيزده غافل بود، شايد بهدرمي

  شود. مانع عمل پسر مي

  ) taši taši karaylيل (رهشي كهشي ته. ته5
كه در  -بهار، يك نفر براي تهية چوب دوكمعتقدند كه در چهاردهم ماه اول  ايل كلهر

سبب بارش تگرگ رود. بهبه درختستان بلوط مي -گويندمي» شيته«زبان كردي به آن 
ميرد. البته اين رسم در بين همة تواند خود را به خانه برساند و درنهايت ميشديد نمي

تقارن پيدا كرده » گاحيول ̌ويشه«هاي ديگري مانند اقوام كُرد رايج نيست و با مناسبت
  است.

   )šave gāhiolگاحيول ( ̌وي. شـه6

شناسند و شبيه سنت در ايل گوران، چهاردهمين روز ماه اول بهار را به اين نام مي
، حكايت از سرما، بوران و برف شديد دارد. ايل گوران معتقدند »يلرهشي كهشي تهته«

داشت. آن مرد، اي)رنگي انديش، گاو بور(قهوهنگر و عافيتاي، مردي عاقبتدر دهكده
شود تنها گاو خود را ذبح كند. با همسرش تا سبب بارش بسيار زياد برف مجبور ميبه

شود. همسرش از گوشت گاو براي ها ميماند و مشغول روبيدن برفصبح بيدار مي
كند. مك ميپزد تا در برابر سرما مقاومت كنند و گاهي نيز به شوهرش كخانواده مي

مانند. شود و فقط آن خانواده زنده ميبارش سنگين برف باعث هالك تمام دهكده مي
  دانند و معتقدند نبايد از آمدن برف غافل بود. اهالي گوران اين شب را خطرناك مي

  ) (چهل برادر)čel berāـرا (̌ـل بيـ̌. چيـ7
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» يلرهكهشي ته شيته«و » گاحيول ̌ويشه«بر چهاردهم بهار كردي افزون يا بهمن 15در 
ديگر، روح بيانيچندان معروف ديگري شبيه آن دو، اما با اغراق بيشتر يا بهحكايت نه

شود كه چهل برادر سان آغاز ميتر وجود دارد. داستان بديناي قويحماسي و اسطوره
د. يك نفر از كننشوند و براي رهايي خود تالش مياي در زمين مدفون ميداخل حفره

افتند. درنهايت، در روز نفر ديگر به طرف پايين در تكاپو مي 39ها به طرف باال و آن
كرد، ها كه به طرف باال تالش ميبرادر آنسوم بهمن، تكونوزده بهمن يا نوزده تا بيست

 دهد.يابد و برادران ديگرش را نيز نجات ميراه رهايي را مي
كند و محكم بر زمين نفر سنگ گردي را از زمين ميهنگام باال آمدن، آن يك 

شود و يخ كوه از هيبت آن ضربه سبب آن ضربه، طبيعت سرسبز ميكوبد. بهمي
  شود. شكند و آب ميمي

  )fiale šetrayle kivānuوانو (كي̌ تره يلي̌شي ̌ليفيه. 8
خالف ميل شتر داشت. شتران تنومند و فربه،  29براساس باورهاي محلي، پيرزني 

گيري شترانش كردند. پيرزن از اينكه بهترين فرصت براي جفتگيري نميكدبانو جفت
 (ص)دهد، نگران و مضطرب نزد پيامبر اسالمشدن سرما از دست ميسبب سپريرا به
گيري شترانش به تأخير دليل جفتكند مدت سرما را بهرود و از او درخواست ميمي

  شود.بهار را شامل مي 25تا  17بيندازد. اين ايام 

   )kala vāوا ( له. كه9
اي بر اين باورند كه در روز هجدهم ماه اول بهار، يعني نوزدهم بهمن، باد گرمي كه عده

ويژه ن بهاكند و ماية شادماني دامداردهد، شروع به وزيدن مينويد از اعتدال ربيعي مي
پايان رسيده است. برخي نيز معتقدند بهگردد كه علوفه و آذوقة گوسفندانشان كساني مي

دانند ديگر موسم اين باد را نزديك عيد نوروز مي وزد و برخيكه اين باد بعد از عيد مي
يكي از  گويند. ابدالنيز مي» بداالناشاه «به اين باد  روز ادامه دارد. 12تا  10كه مدت 

ها خالي مين از وجود آنگاه زنفر است و هيچطبقات مردان خداست كه شمارشان هفت
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نخواهد شد. شايد اين نام، تمثيلي براي باد بهاري باشد كه نسيم آن مانند نفس مردان 
  بخش است.خدا فرح

در روز نوزدهم با » النزه«و » واله كه«دو باد داستاني در اين باره نقل شده است: 
كند و در براي تجديدقوا فرار ميتوان مبارزه ندارد، لذا » واله كه«كنند. هم مبارزه مي

دهد. شعر بلندي در وصف مبارزة را شكست مي» النزه«گردد و يكم برميوروز بيست
  شود:اين دو باد سروده شده است كه به يك بيت آن بسنده مي

  وانادهرچ تهو هه̌له زانـور به̌ز  حاناده ̌ ختيوا حانا وهله كه
Kala va hānā vaxte hānāda // Zur bala zānu harč tavānāda 

بنابراين  است؛ آگاه باش! اكنون زماني حساس فرارسيده» له واكه«برگردان: اي 
 هرچه توانايي در زانوانت (مجاز به عالقة سببيت) داري، از آن استفاده كن.

  )bezen qutegaـيگه (̌ـن قوتــ̌يـ̌. بيـز10
بيستمين روز از ماه اول بهار است. كردها  يكم بهمن يا همانويگه بيست̌ن قوتـ̌زيـ̌بيـ

شود. با ديدن كوتاهي از طويله يا غاري خارج ميمعتقدند در اين روز، بزِ ضعيف گوش
گويد: ديدي زمستان ماند و با خود ميخوشحال و شادمان در طبيعت مي ها،سبزه

گ او را از اما سرماي سخت ناشي از بارش تگر گذشت و نتوانست به ما آسيبي برساند؛
شود، سپس سرما به اوج آورد. در اين موقع از سال از برودت هوا كاسته ميپا درمي
 رسد. خود مي

 21كه انگيزي است؛ زيرا مردم معتقدند هنگامييگه، جريان شگفت̌ـن قوتـ̌زيـ̌بيـ 
است. حتي اگر در اين بهمن (بيستم بهار كردي) فرا برسد، حساب زمستان تصفيه شده 

يا روزهاي بعد از آن برف ببارد و يا هوا سرد باشد از آن بيمي ندارند؛ زيرا نفس روز 
است. در اين زمين تا اين موقع از بهار گرم شده و قدرت و هيبت زمستان از ميان رفته 

  اند:المثـلي نيز ساختهباره ضرب
  ــتاو نيس ̌ـساو كيـ̌يـگه بيس/ دي حيـ̌چـ̌ هار كيوه 
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Vahār ke čega bis   // di hesāv ketāv nis  

برگردان: وقتي در محاسبة بهار به روز بيستم رسيديم، حساب و كتاب (سرما) بسته 
 شود.مي

̌. كور11   (kure hasane siai)سيياي ̌ نيسهحه̌ ي̌
هاي فصل بهار، به كوه رفتن پسر حسن صياد (يا سياح) يا به اصطالح يكي از حكايت

دليل عدم موافقت خانواده با است. وي براي شكار يا به »سيياي ̌نيسهحه ̌ري̌كو«كردي 
كند و در روز هجدهم ازدواجش، در روز هفدهم بهار، باروت و فشنگ آماده مي

شود. مادر و خواهرانش ماه راهي كوه ميبندد و در نوزدهم بهمنهايش را ميآذوقه
رود كند. حسن صياد به كوه ميميكنند او را از اين كار منع كنند؛ اما او قبول نسعي مي

شود و از ترس جان و در شب نوزدهم بهمن دچار سرما، يخبندان و تگرگ شديد مي
ميرد. مادرش وقتي سرانجام، در روز بيستم بهار مي ؛بردميخويش، به سوراخ سنگي پناه
ادا شود و از بيم اينكه مبكند، بسيار ناراحت و نگران ميوضعيت هوا را مشاهده مي

امشب پسرش تلف شود و براي اينكه بفهمد فرزندش زنده است يا نه، به سراغ 
يخ بسته باشد، فرزندش » حيزه«گذارد. اگر دهانة رود، بر دهانة آن دست ميمي 5»حيزه«

 شود. رو ميمرده است و اگر نرم باشد، زنده است. متأسفانه مادر با حيزة خشكيده روبه
بينند از برادرشان خبري نيست، گريه و زاري و شيون ميصبح كه خواهرانش 

و ) vafra žila( 6»وه فره ژيله«ماه، بهمن 21كنند. پيرمرد (راوي) معتقد است در روز مي
اي خواهران بندهاي نقرهشدن دستكند كه ناشي از پارهتگرگ شروع به بارش مي

يعني شيون خواهران  ،»يشكان̌خو ̌شيني«حسن صياد است و در اصطالح كردي به 
  معروف است. 

روايت ديگر اين داستان بدين صورت است كه پسر حسن صياد براي رهايي از 
ماه، پسر بهمن 21گيرد. در روز كردن بدنش، سنگ بزرگي بر دوش ميسرما و گرم

كند از دست سنگي كه بر پشت قرار داده، خالصي يابد، حسن صياد هرچه تالش مي
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سنگ بر اثر سرماي شديد و يخبندان به او چسبيده بود. سرانجام، با تواند؛ زيرا نمي
گردد. در شود و راهي منزل ميهمان سنگي كه بر آن تكيه داده بود از جايش بلند مي

شدن يخ، سنگ از پشت او رها شدن هوا وآببين راه بر اثر تابش آفتاب و معتدل
پسر حسن صياد رها شده، بر زمين  شود. مردم معتقدند كه اگر اين سنگ كه از پشتمي

كم باران خواهد بود؛ اما اگر سنگ در سالي يا بهار آن سالخشك بيفتد، آن سال خشك
خواهد آمد و اگر در ميان خاكستر بيفتد  هاي زياديميان آب و دريا بيفتد، حتماً باران

  .باردماه ميبهمن 21حتماً برف سنگيني در روز 
علت گري نيز دارد. برخي معتقدند پسر حسن صياد بههاي دياين حكايت روايت

اي را داشتن خود صخرهشود براي گرم نگهسرماي زياد ناشي از بارش برف، مجبور مي
فرسا نجات يابد؛ اما زماني كه در بر دوش بگيرد و با خود حمل كند تا از سرماي طاقت

رانش در سوگ او دهد و خواهرسد، جانش را از دست ميروز بيستم به خانه مي
زنند. يكي از خواهران چادر خود را، به نشان عزاداري، بر زمين مينشينند و سياهمي

كند. اگر چماق كشد و به هوا پرتاب مياي از ميان آتش بيرون ميسوختهچوب نيمه
داخل خاكسر بيفتد، آن سال برفي و اگر داخل آب بيفتد، باراني و اگر به خشكي بيفتد 

آبِ برف هنگام بارش، هاي ريز كمدر پيش خواهد بود. مردم معتقدند دانهسالي خشك
هايشان را به نشانة عزا اي از لباسي است كه تكهازدهاي از زيورهاي خواهران ماتمپاره

و  »يمهئه«هاي اند. اهالي ايل كلهر معتقدند حسن صياد دو پسر داشت به نامبريده
گويند سه پسر داشت. پسر بزرگش كه د. برخي نيز مي، مخفف احمد و محم»يمومه«

ميرد. پسر دوم در هجدهم بهار كردي براي به شكار رفته بود بر اثر سرماي شديد مي
شود. وي براي مقاومت در برابر سرما، سنگ بزرگي بر يافتن برادرش عازم جنگل مي

. به باور مردم كوبدكند و بر اثر خستگي سنگ را با شدت به زمين ميدوش حمل مي
  شود.شدن سرما ميكلهر شدت برخورد آن سنگ بر زمين باعث شكسته

  اي از شيون مادر و خواهران پسر / پسران حسن صياد: نمونه
  شهˇـم خو̌ـنيـ̌ـكيــ̌كي بيــل وه ̌رد ديـ̌ي ميـرد و مومه̌ي ميـمهئه
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  شـم ته̌ـز نيـ̌م بيـس ئالهدهـمه ̌ـگريـ̌تي بيــمه̌ـم چيـ̌ديـ
?amay merd o mumay merd del va ki bekenem xuaš // dem čemati 
begrema das ?ālam bazenem taš 

خواهم خوشي ندارم. ميبرگردان: احمد و محمد مردند؛ بنابراين ديگر اميد و دل
 چماقي در دست بگيرم و تمام دنيا را به آتش بكشم و نابود سازم. 

   )Giyājemānمان (̌گيياجيـ. 3- 2
شود، ماه دوم نيز يك روز گونه كه ماه اول بهار يك روز بعد از ماه بهمن آغاز ميهمان

، يعني هنگام نمو و رشد گياهان »يمان̌گيياجـ«نسبت به اسفند تأخير دارد. به اين ماه 
يعني ماه  )،māŋe ňāmege vahār(هار وه ̌ـگي̌ناميـ ̌مانگي«ديگر اين ماه گويند. ناممي

اند. ياد كرده» نه ̌ريالي ران خوه«است. برخي از پيشينيان از اين ماه با نام  وسط بهار
از گوشت (ران) خود «حدي بوده كه يافتن آذوقه و قحطي و فقر در گذشته بهپايان

فام يعني سياه )،rašama( »مهشهره«در كردستان به اين ماه  مثل شده است.» خوردن
  آورد.ها سربر ميزيرا در اين ماه در مناطق سردسير سياهي زمين از دل برفگويند؛ مي

  نوروزمانگ. 3- 3
هاي ديگر اين ماه در مناطق مختلف، مترادف نياز از توضيح است. اسمنام اين ماه بي

-، سيزدهشنبة آخر سال، جشن عيد نوروز، پنجههايي مانند پنجهمين نام است. مناسبت

  ... حديث مفصلي است كه نگارنده در مقالة ديگري بدان خواهد پرداخت. بدر و
به معني جنون  )،xāka lyva(» خاكه ليوه«در برخي از مناطق كردستان از اين ماه با نام 

  رود. كار ميكنند؛ نامي كه در مناطق ايالم براي آخرين ماه زمستان بهزمين، ياد مي
  قايسة آن با تقويم شمسي: روزشمار بهار كُردي و م1جدول 

 مناسبت آنتقويم كرديتقويم رسمي

هار/ آغاز ماه آغاز وه بهمن 2
گيياباريك

̌ ليوهئه ̌وانوويكي ̌ـلي، ئاشي̌ميــلي̌شيـ
هاروه
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آغاز چار چارماه گيياباريك 5بهمن 6
 جشن سده، پايان چلة بزرگماه گيياباريك 9بهمن 10
 آغاز چلة كوچك و مراسم پيرشاليارگيياباريكماه  10بهمن 11
 ششه̌پايان سيماه گيياباريك 11بهمن 12
 له و شيخاليشهماه گيياباريك 12بهمن 13
 ر، پايان چارچاروهگه وه ئاو مهرهخهماه گيياباريك 13بهمن 14

شي تهشي ـرا، ته̌ـل بيـ̌گا حيول، چيـ ̌ويشه ماه گيياباريك 14 بهمن 15
يلرهكه

 ̌وانوكي̌ يليـتره̌شيـ̌ ليآغاز فيهماه گيياباريك 17بهمن 18
 وا، نفس دوم زمين (گوشو)لهكهماه گيياباريك 18بهمن 19
 سيياي̌ نيسهحه̌ ي̌ـگه، كور̌وتيـ̌ن قـ̌ـزيـ̌بيـماه گيياباريك 20بهمن 21
لهشآغاز شهماه گيياباريك 23بهمن 24
 يلـتره̌شيـ̌ پايان فيليماه گيياباريك 25بهمن 26
بردالعجوزماه گيياباريك 26بهمن 27

 ماه گيياباريك 29 بهمن 30
له و در روايت ديگر آغاز شه پايان شه ش

 له و پايان چلة كوچكش

آغاز ماه  اسفند 2
ـمان̌گيياجيـ

 

 پايان بردالعجوزـمان̌ماه گيياجيـ 3اسفند 4
چهارشنبة  آخرين 

 اسفند
 سوريچهارشنبه 

شنبة آخرين پنج
 اسفند

 شنبة آخر سالپنج 

شب اَلفهـمان̌گيياجيـ 28اسفند 29
 عيد نوروز، آغاز پنجهجزو سال نيستفروردين 1
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پايان پنجهجزو سال نيستفروردين 5
 هارپايان ماه دوم وهـمان̌گيياجيـ 30فروردين 7

بدرسيزدهنوروزمانگ  6فروردين 13
 ران)ره گهچيني (چهران، پشمـرده حه̌گيــنيمة دوم فرودين

 هارپايان فصل وهنوروزمانگ  30ارديبهشت 6

  گيرينتيجه
شماري محاسباتي مغاير و مشابه آنچه در تقويم جاللي در فرهنگ كردي براي گاه

ماه و هر ماه به سي و دوازده است، وجود دارد. در تقويم كردي، هر سال به چهار فصل 
هاي آن با مندرجات تقويم شمسي متفاوت ها و ماهشود؛ اما آغاز فصلروز تقسيم مي

  است. 
كردهاي ها را دارد. در باور بهار بيشترين مناسبت هاي سال، فصلدر ميان فصل

 هايگردد و با ماهو سال نو از دوم بهمن با ماه گيياباريك شروع ميبهار  ايالم فصل
 رسد.پايان ميماه بهيابد. اين فصل در ششم اديبهشتمان و نوروزمانگ ادامه مي̌گيياجيـ

(پنج روز بعد از عيد پنج روز پنجه ن روز است؛ زيرا آنا 95فصل بهار در ميان كردها 
كه اين پنج روز از طرف حضرت  و معتقدند شمرندنميسال و عمر  ورا جزنوروز) 
ه شدعنوان جهيزيه و خلعت هديه به ،(س)اسالم، حضرت فاطمه  لبه بانوي او (ص)محمد
  .است

̌ وانوويكي ̌ئاشيـلي و ̌ميــلي̌شيـ يي همچونهادر روز اول فصل بهار كردي آيين
هايي د. در ديگر روزهاي فصل بهار مناسبتگردهار به يمن قدم بهار اجرا ميوه ̌ليوهئه

گا  ̌وييل، شـهرهشي كهشي تهر، تهوهگه وه ئاو مهرهخه ،لـه و شيخاليشـه همچون
 ـن̌يـ̌بيـزوا،  لهكهوانو، كي ̌يليتره̌شي ̌ليـرا (چهل برادر)، فيه̌ـل بيـ̌حيول، چيـ

ها از گذاريها يا ناماين مناسبتد وشسيياي برگزار مي ̌نيسهحه ̌ي̌̌ـيگه و كور̌قوتــ
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اي ديني در وراي آن هوايي آن روز در طول سال برخاسته است يا انديشهوشرايط آب
  مستور است.

عنوان شغل هاي كشاورزي بهرسد حساسيت اين فصل براي آغاز فعاليتبه نظر مي
ريزي هاست و روزشماري و برنامهمردم ايالم و تغيير شرايط جوي براي چراي داماول 

   ها نسبت به ديگر فصول سال است.مناسبت دقيق درنتيجة فراواني

  هانوشتپي
دانند و از اول پاييز تا بهـار سـال بعد . برخي از طوايف كرد مانند شكري، شروع سال را اول پاييز مي1

  گويند كه يك سال كشاورزي است.مي» ورزسال«را يك 
آرد، مقداري زردچوبه، رازيانه، زيره، تخم شنبليله، نمك و پياز خردشده را  گ:ـپ̌پيـ. روش تهية په2

آورند. سپس خمير را به صورت مخلوط كرده با افزودن مقداري آب، آن را به صورت خمير درمي
گذارند و يك مهرة آبي آورند، زير خاكستر داغ ميدرميمتر نان گرد ضخيمي به قطر دو سانتي

درختان يا چيز ديگر خاكستر آن را پاك  دهند. بعد از پختن، با شاخ و برگداخل آن قرار مي
سازند و بين اعضاي خانواده با اولويت بزرگان تقسيم كنند، به روغن حيواني و شكر آغشته ميمي
  اير ايام نيازي به گذاشتن مهرة آبي ندارد.كنند. البته پختن اين نان در سمي

ريزند. پس از جوشيدن شير، . براي تهية اين غذا، در ازاي هر پيمانه برنج، سه پيمانه شير در ظرفي مي3
  دهند.كه برنج نرم شود و شير را جذب كند آن را حرارت ميكنند تا زمانيبرنج را به آن اضافه مي

اي كه گونهكنند، به. براي تهية آن دوغ زيادي را طي دو هفته جمع ميمزاج استغذايي گرم . ترخينه4
اند و هاي ريزي خرد كردهكنند كه به صورت دانهمي ترش شود. سپس آن را به گندمي اضافه كامل

غير از دوغ هاي ريز گندم از هيچ مايع ديگري بهگويند. براي خميركردن دانهمي »شهˇرو̌هيـ«به آن 
هايي همچون فلفل، زردچوبه، سير، گوجة رنده شده و ... به آن اضافه دهندهكنند و طعممياستفاده ن

دارند و هر روز مقداري دوغ بدان اضافه كنند. سه يا چهار روز آن را در ظروف سربسته نگه ميمي
د. بعد گذارنهاي خمير ترخينه را روي آن ميكنند و چانهكنند. سپس مقداري پونة سبز فراهم ميمي

عنوان سوپ و گاهي هم وعدة كنند و در زمستان بههاي خشك را جمع مياز دو هفته ترخينه
  شود.كنند. اين كار در اواخر شهريور انجام ميغذايي از آن استفاده مي

   شدة مخصوص نگهداري روغن حيواني.پوست دباغي حيزَه .5
   .پودرمانندآب و برف بي) vafra žila( »ژيله فرهوه«. 6
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