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چه  تصاوير  اين  از  کنيد:  نگاه  زير  تصاوير  به 
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 
کردها مردمانی آريايی نژاد که از طايفه های مادی ترکيب شده و رفته رفته در کوهستان  های ماد قديم (محدودٔه رشته کوه های 

اسپی روژ يا زاگرس)  مسکن گزيده  اند. 
کردستان بر اساس متون تاريخی و کاوش های باستان  شناسی نخستين اقامتگاه اقوام آريايی بوده که پيشينئه آن ها به هزارٔه سوم 
قبل از ميالد می رسد. بخشی از اين اقوام (نياکان کردهای امروزی) در منطقٔه شرق و جنوب درياچٔه اروميه ساکن شدند و نخستين 

دولت آريايی را به نام «ماد» در سرزمين ايران به وجود آوردند. 

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

درس نهم      : مردم شناسی فرهنگی استان 
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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 زبان های مختلف 

ترجمه شده است. جدول زير بعد شاخه های اصلی و گونه های فرعی زبان کُردی را نشان می دهد. 
 مردم شهر يا روستای محل زندگی شما با کدام شاخٔه اصلی و گونٔه فرعی زبان کُردی تکلم می  کنند؟ 

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

گونه های فرعیشاخۀ اصلیرديف
با ٦ گونه: جزيره  ای، هکاری، بايزيدی، بوتانی، شمدينانی و بادينانیکرمانجی شمالی١
با چهار گونه: مکريانی، سورانی، اردالنی و جافی کرمانجی جنوبی (سورانی)٢
با دو گونه: «کرماشانی» و «لری، لکی، فيلی، کلهری، بختياری»کرمانشاهی ــ لری ٣
با دو گونه: هه  ورامی  و زازايیگورانی ــ زازايی ٤

     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 عالئم قراردادی خاص استفاده می  شود.

• دين و مذهب 
    دين کُردها چه قبل از اسالم و چه در دوره های اسالمی با ساير اقوام ايرانی مشترک بوده است. طبق اسناد و آثار به دست آمده قبل 
از اسالم بيشتر مردم کردستان زردشتی بوده  اند و امروزه اکثريت مردم اين استان، مسلمان و سنی مذهب بوده و در انجام آداب و مناسک 
دينی از فقه امام شافعی پيروی می  کنند. گروهی هم پيرو مذهب تشيع بوده که اکثريت آن ها 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 انقالب 

اسالمی در اين استان اتحاد بين مسلمانان و ساير مذاهب بوده که باعث تحکيم و همبستگی بيشتر بين مردم شده است. 
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 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 
زيادی  بسيار  تنوع   از  است،  منطقه  مردم  زندگی  شيؤه  و  محيط  مقتضيات  تابع  که 
برخوردار است. اين لباس از عناصر بسياری تشکيل يافته است که بعضی از اجزای 
کُردی  اند. اجزای  آن با لباس اقوام مجاورشان مشترک  اند و برخی ديگر مشخصاً 
و  ساخت  است.  پای  افزار  و  سرپوش  پوش،  تن  شامل  کرد  مردان  و  زنان  پوشاک 
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 محصوالت 
داخلی به استان کردستان، بيشتر پارچه ها و پای افزار مورد نياز توسط بافندگان و 

دوزندگان محلی بافته و ساخته می  شد.    
از نظر بافت پارچه، منطقٔه سقز، و از نظر ساخت پای افزار (گيوه يا کالش) و 
شال، هه  ورامانات و آبادی  های پيرامون کوهستان شاهو از عمده  ترين  نواحی توليد و 

صدور آن در استان به شمار می روند.

فعاليت  
شکل ٢ــ٣ــ نمونه ای از لباس مردان ُکرد

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

• جشن  ها و اعياد 
آيين  هايی که در ميان مردم کردستان مرسوم است، در برگيرندٔه جشن  ها و اعياد مذهبی، قومی و باستانی است که ريشه در  باورهای 
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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.  
ميالد  همچنين  کرد.  اشاره  خاصی اند،  اهميت  دارای  که  قربان  و  فطر  اعياد  به  می  توان  نيز  مذهبی  آيين  های  مهم ترين  از 
پيامبر  اکرم (ص) به عنوان روزی خجسته همراه با مراسم مولودی خوانی و نواختن دف دارای جايگاه ويژه ای در ميان مردم استان 
است که در تمام طول ماه ربيع االول برگزار می  شود. گذشته از آن، جشن معراج پيامبر و شب برات (جشن نيمٔه شعبان) نيز جزء اعياد 

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 عمومی ترين 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 

می گردد. 
کوسه  گردی است.  اميربهادری) و  يا  ميرنوروزی (ميرميرين  مراسم  است،  نوروز  مقدمٔه  نمايش  هايی که  بازی  ها و  • از جمله 

چنان چه اطالعاتی در مورد اين مراسم داريد، برای همکالسی  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. 
که  زيادی  تغييرات  با  که  است  کهن  مراسمی بسيار  شاليار  پير  عروسی  است. جشن  جمله  آن  از  شاليار  پير  عروسی  جشن  برگزاری 
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 (هفتٔه دوم 

ارديبهشت و هفتٔه دوم بهمن هر سال) طی مراسم باشکوهی در روستای هه  ورامان تخت برگزار می  شود.
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بيشتر بدانيم  

ويژه  به  کردستان  مردم  ميان  در  پيرشاليار  مراسم 
منطقٔه هه  و رامان 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، 
در هفتٔه دوم بهمن ماه که مصادف با جشن سده است، طی 
تخت  هه  و رامان  روستای  در  خاصی  رسومات  و  مراحل 
مصادف  بهار  فصل  نيمٔه  در  نيز  آن  ادامٔه  و  می شود  برگزار 
روستای  (نزديکی  پيرشاليار  آرامگاه  در  ارديبهشت   ۱۵ با 
برگزار  «کومسای»  مراسم  عنوان  تحت  تخت)،  هه  ورامان 
جنبٔه  اکنون  مراسم  اين  از  بازديد  که  است  گفتنی  می شود. 
کشوری و حتی بين المللی پيدا کرده است؛ به طوری که جمع 
و  داخلی  محققان  و  روزنامه نگاران  عالقه مندان،  از  کثيری 
بازديدکنندگان  ميان  در  مراسم  برگزاری  هنگام  به  خارجی 

ديده می شوند.  

شکل٤ــ٣ــ  مقبرۀ پير شاليار در هه  و رامان تخت ــ سروآباد           

شکل ٥  ــ٣ــ مراسم آيينی عرفانی پير شاليار تخت ــ سروآباد

• موسيقی   
جايگاه  مهد و  بايد آن را  موسيقی است که به حق  نظر  استان های کشور از  کردستان يکی از غنی ترين  استان 
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 ماليم و آرام فراوانی نيز دارد. کردها موسيقی را جزئی 
از زندگی خود می  دانند و در همٔه آيين  ها و مراسم ملی، سوارکاری و سوگواری  های سنتی از آن استفاده می  کنند. 
وجود گروه های مختلف موسيقی در استان و استادان برجستٔه موسيقی در تهران و شهرهای بزرگ کشور که برخاسته 
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از استان کردستان اند، اين استان را به يکی از مراکز مهم موسيقی کشور تبديل کرده است. در حال حاضر بسياری از 
ملودی ها و آهنگ های کردی در موسيقی اقوام خاورميانه شنيده می شود 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 
که هم  اکنون نيز در مناطق کردنشين انجام می  شود. بازی هر منطقه با منطقٔه ديگر فرق دارد و اين بازی ها، کودکان را به کار و تالش 
بيشتر وادار می  کند و به آن ها تحرک و شادی می  بخشد. از جملٔه اين بازی ها می  توان به بازی قلعه شکنی، قم  چان، گوروا بازی، زير 

کالهی، 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 
غنی است. گنجينهٔ  فولکلور کُردی را بايد در ترانه ها، الاليی  ها، ضرب المثل  ها، سخنان ساده و متداول، معماها و چيستان ها و … 

يافت. 
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ترانه ها: کردستان سرزمين ترانه ها و آهنگ  هاست و در هر منطقٔه آن صدها آهنگ، ترانه، بيت و … وجود 
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 
غنايی ريشه در فرهنگ اقوام دارد. ترانه های کردی شامل اشعار فولکلور کردی است. اين ترانه ها زادٔه ذوق و سليقٔه 
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 

کردی عبارت اند از: ترانه های مذهبی، ترانه های کار، ترانٔه عشق و … . 
٭ در محل زندگی شما کدام يک از ترانه ها بيشتر رايج است؟ گزارشی از آن تهيه کنيد و به کالس ارائه دهيد. 

ذوق  با  مادران  توسط  کردستان  مختلف  مناطق  در  که  ماست  سرزمين  شفاهی  ادبيات  از  بخشی   الاليی  ها: 
در وزن  های ساده سروده می  شود و هدف آن آرامش روح فرزند خود در حين خواباندن اوست.  الاليی  ها نخستين ارتباط 
کالمی  و رابطٔه هم  سخنی مادر با کودک اند که موجب آرامش جسم و روح مادر و کودک می  شود. وجود کودک تا آنجا برای 

مادر عزيز و با ارزش است که نه تنها با جان و دل از او مراقبت می  کند، بلکه از خدا و بزرگان دين هم  ياری می  خواهد.
٭ از طريق مصاحبه با افراد آگاه، نمونه هايی از الاليی  های کردی را جمع  آوری و به کالس ارائه دهيد.  

خود  درون  در  که  ماست  استان  مردم  فرهنگ  از  ارزشمند  جلوه هايی  ضرب المثل  ها،  ضرب المثل  ها: 
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 کالم 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 الييکه و بای بيت شه ن ئه کات؛ يعنی: از هر طرف که باد بوزد او خرمن را باد می دهد.
ــ وه ک کاسٔه چه ور هيچ ناگريته خوی؛ يعنی: مانند کاسٔه چرب هيچ چيز به خودش نمی گيرد.

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.

بيشتر بدانيم  
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• هنر وصنايع دستی 
   هنر و صنايع دستی، ذوق، عالقه و بينش فرهنگی هر جامعه  ای است که ريشه در اعتقادات مذهبی، باورهای ملی، وضعيت 
استان  از  گوشه  ای  هر  در  می  کند.  روايت  را  ما  اجتماعی  و  فرهنگی  تاريخی،   هويت  از  بخشی  و  دارد  جامعه  آن  نيازهای  اقليمی و 
کردستان، اعم از شهر و روستا و حتی در ميان عشاير، با هنرهای دستی بسيار زيبا و ظريف که نتيجٔه رنج و زحمت بسيار است و در 
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. 

شکل   ٦   ــ٣ــ نمونه هايی از صنايع دستی استان

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

نمد، گيوه و  نازک  کاری جزء سوغات استان محسوب می  شوند.    



٨٠
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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 
در شهرهای سنندج و بيجار بافته می شوند. از سوی ديگر شايد بتوان گفت بعد از فرش، مهم ترين سوغات استان صفحٔه شطرنج و ساير 

مصنوعات نازک  کاری است که توسط هنرمندان اين حرفه ها عرضه می شود.

• خانواده و خويشاوندی
ساخت خانواده و خويشاوندی کردها مانند دوران باستان پدر تباری است. در گذشته خانوادٔه کرد به شکل 
«گسترده» بود و شامل پدر، مادر، فرزندان و نوادگان می شد. امروزه رشد صنعت، جابه جايی جمعيت و شهرگرايی 
باعث تغيير خانوادٔه کرد به نوع «هسته ای» شده که با ازدواج يک زن و يک مرد تشکيل می شود. فرزندان اين خانواده 
بعد از رسيدن به سن بلوغ قانونی و ازدواج، کانون خانوادٔه جديدی را تشکيل می دهند. با اين حال در مناطق کردنشين 
بر خالف بسياری از مناطق ديگر، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ، چنان که سنت ديرينٔه ايرانيان بوده، احترام خود 
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. 
نزديک که از احترامی ويژه برخور دارند، ساير افراد نيز دارای ارزش  بستگان  در نگاه خانوادٔه کرد عالوه بر 
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.


