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زمان در باورهای عامیانۀ مردم ایالم

                       مالک شعاعی1

چکیده
بشــر از آغــاز در انديشــۀ يافتــن راهــي بــراي اندازه  گیــري معیارهــای مختلــف زمــان همچــون: 
ــاط  ــت ارتب ــوالت طبیع ــه تح ــدازه  اي ب ــا ان ــان ت ــیمات زم ــت. تقس ــوده اس ــاه و ... ب روز، م
داشــت. کردهــا نیــز همچــون ســاير اقــوام، بــرای تشــخیص زمــان و تقســیمات آن و تنظیــم 
امــور، باورهــا و معیارهــای خاصــی داشــتند. در پژوهــش حاضــر به شــیوۀ توصیفــی - تحلیلی، 
ــردم  ــج پژوهــش، م ــر اســاس نتاي ــان بررســی شــد. ب ــورد زم ــام در م ــان اي باورهــای مردم
ــبرد  ــرای پیش ــد و ب ــی می  کردن ــی را پیش  بین ــزه، هواشناس ــا غري ــه ي ــدد تجرب ــه م ــام ب اي
مطلــوب امــور بــه ســعد و نحــس اوقــات اعتقــاد داشــتند. آنچــه در ادبیــات فارســی در مــورد 
ويژگی هــای   روزهــای هفتــه ديــده می  شــود بــه شــکل دقیق تــر و مســتوفايی در بیــن کردهــا 
جــاری اســت. آنــان بــه میــزان دانــش خويــش، بــه آگاهــی از فرجــام امــور عاقــه داشــتند و 
در ايــن مــورد بــه اعتقاداتــی پايبنــد بودنــد تــا تقديــر را مطابــق خواســت خويــش رقــم زننــد. 

واژگان کلیدی: باورها، زمان، زمان سنجی، مردم ايام.
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مقدمه  
انسـان  هاي اولیـه بـراي گذران زندگـي، انجام بهتر کارهـاي روزانه و تهیـۀ مايحتاج 
خـود، در برنامه  ريـزي غريزي يا ارادي، عنصر زمان را دخیل داشـته اند. تغییرات آب 
و هوايـي، ايشـان را متوجـه برخي از حقیقت هـاي مربوط به زمـان و دگرگوني هاي 
آن کـرد. آنهـا ناچـار بودنـد بـه ايـن درک دسـت يابنـد کـه بايد خـود را بـا محیط 
سـازگار سـازند؛ لـذا از زمان  هـاي بسـیار دور کوشـیدند زمـان را اندازه  گیـري کنند. 
بـا اندازه گیـري زمـان، جـاي هـر رويـدادي در گذشـته را نیـز مي  تـوان مشـخص 
کـرد. ايـن امـر بـا پیچیده تر شـدن زندگـي کم  کم آنهـا را وادار کـرد تا براي مراسـم 
گوناگـون و کشـت محصـوالت خـاص،  وقـت معینـي را در نظـر داشـته باشـند.
از همـان روزگاران کهـن، خورشـید و مـاه و حتـی پي  درپـي آمـدن فصل هـا، مانند 
ديگـر پديده هـاي طبیعي، کششـي مرموز براي بشـر داشـتند و اين امـر باعث ايجاد 
اعتقاداتـی در مـردم و انتقـال نسـل به نسـل آن گرديد. بسـیاری از اين اعتقـادات با 
پشـرفت تکنولـوژی منسـوخ شـد؛ اما ضبـط آنها به معنـای ترويج خرافات نیسـت؛ 

بلکه رسـالتی بـرای نگهداری میـراث فرهنگی جامعه اسـت. 

پیشینۀ تحقیق
ــور  ــم ام ــرای تنظی ــبانه  روز ب ــف ش ــات مختل ــم و اوق ــی از تقوي ــه آگاه ــاز ب نی
زندگــی امــری حیاتــی اســت؛ لــذا در گذشــته، بــه نیــروی معیارهــای مختلــف، 
ــه  ــی ب ــان در پژوهش هاي ــروزه محقق ــد. ام ــرار داده ان ــنجش ق ــورد س ــان را م زم
موضوعــات فرهنــگ غنــی و گســتردۀ کــردی پرداختــه و در مــورد رســوم و آداب 
ــه کتاب هــای  مــردم ايــام کتاب  هــا و مقــاالت زيــادی نوشــته اند کــه می تــوان ب
»کــردي ايامــي بررســي گويــش بــدره« از غامحســین کريمــي دوســتان، »گذري 
بــر تاريــخ ايــام« از محمدحســین خانــي و ... و مقــاالت مختلفــی ماننــد »بررســی 
ادبیــات عامیانــۀ مکتــوب مــردم اســتان ايــام« از فاطمه قاســمی )1398(، »بررســی 
ــاس  ــام« از امیرعب ــردم اي ــۀ م ــگ عام ــتانی در فرهن ــاطیری و باس ــای اس بنیاده
عزيزی فــر و همــکاران )1395(، »پژوهشــی تطبیقــی در چنــد بــاور عامیانــۀ ايــام 
و انعــکاس آنهــا در متــون کهــن ادبیــات فارســی« از رحمــان ذبیحــی و همــکاران 
ــای  ــورد معیاره ــتقلی در م ــق مس ــون تحقی ــا تاکن ــرد؛ ام ــاره ک )1395( و ... اش

گاه  شــماری در بیــن مــردم ايــام انجــام نگرفتــه اســت.
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روزهاي هفته
در بیــن مــردم ايــام اعتقــاد بــر ايــن اســت کــه روزهــاي زوج نحــس هســتند؛ 
ــزان  ــال می ــوان مث ــه عن ــاوت اســت؛ ب ــم متف ــا ه ــا ب ــه درجــۀ نحوســت آنه البت
ــن  ــنبه بهتري ــرا روز چهارش ــت؛ زي ــنبه اس ــر چهارش ــنبه دو براب ــت دوش نحوس
روز بــراي آغــاز کار و زودتــر بــه نتیجــه رســیدن اســت؛ امــا بــه طــور کلــي در 
ــدان و عروســي  ــد، حنابن ــل خواســتگاري، عق ــر از قبی ــور خی ــاي زوج، ام روزه
صــورت نمی  گیــرد و ايــن کارهــا در روزهــاي فــرد؛ يعنــی يکشــنبه، سه شــنبه و 

ــود.  ــرا می  ش ــنبه اج ــژه پنجش به وي
ــای  ــی در جاه ــاختار اجتماع ــی و س ــرايط اقلیم ــب ش ــر حس ــه ب ــن انديش    اي
ــي )ع( نســبت  ــه حضــرت عل ــه ب ــي ک ــر کام ــا ب ــف مرســوم اســت. »بن مختل
داده شــده اســت، روزهــاي هفتــه را بايــد بــه ايــن کارهــا اختصــاص داد: شــنبه، 
شــکار در صحــرا؛ يکشــنبه، ســاختمان و بنايــي؛ دوشــنبه، ســفر کــردن؛ سه شــنبه، 
ــع  ــنبه، رف ــربت؛ پنجش ــوردن دارو و ش ــنبه، خ ــزي؛ چهارش ــت و خونري حجام

ــن، 1381: 366(. ــي« )متحدي ــه ازدواج و عروس ــات و جمع حاج

 1. شنبه 
شنبه اگر با روز عید نوروز مصادف شود سالی خرم خواهد بود.	 
اگــر در اولیــن ســاعات روز شــنبه بــا مــرد خوبــي مواجــه شــويم تــا آخــر 	 

هفتــه نیکوســت؛ امــا اگــر بــا شــخص بــدي برخــورد کرديــم تــا پايــان هفتــه 
بــدي در کمیــن اســت؛ لــذا شــنبه سرنوشــت هفتــه را مشــخص می  ســازد؛ 
شــادماني در ايــن روز تــا آخــر هفتــه ادامــه دارد و گرفتــاري در آن تــا پايــان 

ــد. ــداوم می  ياب ــه ت هفت
شــنبه را مناســب کار و فعالیــت می  داننــد و نبايــد در ايــن روز عــروس بــه 	 

خانــه آورد يــا مراســمي شــبیه آن داشــت.

شــه  مه  كار و شه  مه  بار        ده  س وه  أ  بگر، ناره طه و ماث

Šama kâr-o Šama bâr/ das-e waü beger, nâraêaw mał

برگــردان: »در روز شــنبه هــر کاري می  توانــي انجــام دهــي بــه اســتثناي عروســی؛ 
امــا بــراي انتخاب عــروس نیکوســت«.

زمان در باورهای عامیانۀ مردم ایالم
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لــذا مــردم می  گوينــد کــه عروســي در شــنبه بازگشــت دارد؛ يعنــي: عــروس بــه 
خاطــر طــاق، مــرگ شــوهر يــا مســائل ديگــر مجبــور بــه بازگشــت بــه خانــۀ 

ــود. ــدر می ش پ
ــه رووس  ــه  مه ع ــار/ ش ــه ب ــه  مه ن ــه كار/ ش ــه  مه ن ــد: »ش ــنبه  گفته  ان ــورد ش در م

ــكار«. ــه  مه وه ش ــاث/ ش ــار وه م ن
 Šama na kâr/ Šama na bâr/ Šama arus nâr wa mâł/ Šama wa Šekâr

برگــردان: شــنبه نبايــد کار و بــاري انجــام داد. آوردن عــروس بــه خانــه در ايــن 
روز نحــس اســت و بــراي شــکار بســیار مناســب اســت.

شــکار در روز شــنبه در بیــن بســیاری از اقــوام میمــون اســت )متحديــن، 1381: 
366(. مــردم ايــام نیــز چنیــن بــاوری دارنــد.

می  شــود 	  گرفتــه  شــنبه  شــب  در  کــه  فالــي  بــه  شه  وشــه  مه  کي:   
ــال  ــه ف ــژه اي ب ــاد وي ــین اعتق ــق کردنش ــد. مناط ــه  مه  کي« می  گوين »شه  وش
ــا  ــم ي ــودن کار مه ــس ب ــا نح ــعد ي ــي از س ــراي آگاه ــن ب ــد؛ بنابراي دارن
ــه فــال متوســل می  شــوند. طريقــۀ اجــراي  معاملــه اي کــه در پیــش اســت ب
فــال ايــن گونــه اســت کــه يــک نفــر در شــب شــنبه، مخفیانــه کنــار پنجــرۀ 
ــام يکــي از امامــان  ــا ن ــام او علــي باشــد ي ــۀ همســايه اي مــی  رود کــه ن خان
ديگــر را داشــته باشــد. آن گاه ضمــن نیــت، شــعر زيــر را در دل خــود زمزمــه 

می  کنــد: 

»شه  وشه  مه  كي داثگ شه  وان/ هه  ر چگ ها دث م بنه ط دث وان«
 šaw šamaki dâłeg-e šavân/ harčeg hâ deł-e me benaê deł-e wân   

ــا  ــادر تمــام شــب هايي، دل هــاي م ــه در حکــم م  برگــردان: »اي شــب شــنبه ک
را هماهنــگ نمــا و مناســب نیــت مــن )آنچــه کــه خیــر و صــاح مــن اســت( 

ــي از دل او جــاري ســاز«. حرف
ــرا اســتراق ســمع از اعتمــاد  ــده شــود؛ زي ــد دي ــه در ايــن ماجــرا وی نباي     البت
ــده  ــت. نیت  کنن ــوم اس ــا مذم ــن آنه ــد و در بی ــر می  کاه ــه همديگ ــايگان ب همس
ــردد.  ــنود، برمی  گ ــواده بش ــان آن خان ــه را از زب ــا کلم ــه ي ــن جمل ــی اولی وقت
گاهــي وی بــرای شــنیدن اولیــن کلمــه يــا جملــه از زبــان شــخص خاصــي از آن 
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خانــواده، مترصــد اســت؛ بــه هــر حــال، اگــر آن جملــه، محتــواي نیــک يــا فعــل 
مثبــت داشــته باشــد يــا در مــورد امامــان و امــور معنــوي باشــد کار او، درســت 
ــن  ــر اي ــد؛ در غی ــادرت می  کن ــه آن کار مب ــذا ب ــود؛ ل ــرآورده می  ش ــش ب و نیت
صــورت؛ يعنــي اگــر موضــوع مــورد بحثشــان، غیبــت، ناســزاگويي يــا جمــات 
ــۀ آن  ــذا از ادام ــت؛ ل ــداده اس ــا راه ن ــه م ــتخاره ب ــد اس ــد، می  گوين ــي باش منف

ــوند. ــرف می  ش منص

2. يکشنبه 
روزي نیکو براي مسافرت، کوچ، آغاز کار، زن گرفتن و ... است. 	 
در ايــن روز بايــد مراقبــت از امــوال در کمــال دقــت صــورت پذيــرد؛ زيــرا 	 

اگــر در ايــن روز چیــزي ربــوده شــود هرگــز پیــدا نمی  شــود. 
»ايــل ملگشــاهي معتقداســت، اگــر غــروب روز يکشــنبه خــروس بانــگ زد 	 

آن خانــه صاحــب فرزنــد می  شــود« )افشــار سیســتانی، 1372: 378(. 
اين روز براي آغاز ساخت و ساز میمون است. 	 
برداشت محصول در اين روز پر برکت خواهد بود.	 

3. دوشنبه 
ــرد؛ 	  ــاز ک ــي را آغ ــد در آن کار بزرگ ــای شــوم اســت و نباي ــن روز جــزء روزه اي

زيــرا اعتقــاد بــر ايــن اســت کــه روز دوشــنبه بــاج دارد؛ يعنــی اجــرای امــور در آن 
ــا مشــکات و آســیب  هايی اســت و شــروع کار در آن، مســتلزم پرداخــت  ــوأم ب ت

کفــاره و صدقــه اســت. 
عروسي هرگز در اين روز صورت نمی  گیرد؛ زيرا شوم و بد اقبال است.	 
نزديــک غــروب دوشــنبه و پنجشــنبه بــا خوانــدن حمــد و ســوره بــر غــذا، بــراي 	 

امــوات طلــب آمــرزش و رحمــت می  کننــد؛ زيــرا معتقدنــد ارواح امــوات در ايــن 
شــب ها آزادنــد و بــراي طلــب آمــرزش و خیــرات از بازمانــدگان، بــر لــب بام هــا 

می  آينــد.
 در روزهــای شــنبه، دوشــنبه و چهارشــنبه نبايــد گوســفندي را فروخــت يــا ذبــح 	 

ــن برکــت می  شــود. ــان رفت ــرا ســبب از می کــرد؛ زي
  مردم ايام معتقدند دوشنبه پیامبر )ص( به معراج رفته است.   	 
  دوشنبه روز مناسبي براي عبادت است.	 
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4. سه شنبه 
ــه خــوب 	  ــي ن ــي اســت؛ يعن ــور در آن خنث ــي اســت و انجــام ام روز معتدل

ــن روز خجســته و نیکوســت. ــر در اي ــه انجــام کار خی ــد؛ البت ــه ب اســت و ن

سه  شنبه وسط هفته است. نظامی در هفت پیکر چنین آورده است:

از دگر روز هفته آن به بود      ناف هفته مگر سه شنبه بود
                                     )نظامی، 1383، ج 2: 202(

ــوادۀ 	  ــراد خان ــن روز ناعــي مــرگ يکــي از اف بانــگ خــروس در غــروب اي
صاحــب خــروس اســت؛ بــرای دفــع ايــن بــا، بايــد خــروس را بی درنــگ 
نــذر و قربانــی کــرد تــا شــومی و قضــا و قــدر فقــط بــه خــودش بازگــردد.

5. چهارشنبه 
روز پــر ابهــت و خشــني اســت و بــراي قســم دادن نیکوســت؛ زيــرا قســم 	 

ــه جــزای کــردارش برســد.  ــر ب ــن روز باعــث می  گــردد دروغگــو زودت در اي
ــش آن را 	  ــود صاحب ــوده ش ــي رب ــوال کس ــر ام ــنبه، اگ ــد روز يکش همانن

بــد.  نمی  يا
جهنم در اين روز خلق شده است.	 
در اين روز نبايد به حمام رفت و از آب عبور کرد.                          	 
 	     âsânaê čwâršama seweka  »کردها معتقدند »ئاسانه ط چوارشه مه سوكه

برگــردان: »آســتانۀ چهارشــنبه ســبک اســت«؛ بنابرايــن آغــاز کار در ايــن روز بــه 
ــی می شــود. ــه نتیجــه منته ــرد و زود ب آســاني صــورت می گی

ســفر در چهارشــنبه نحــس اســت. در چهارشــنبه هاي مــاه صفــر کار خیــر و 	 
مســافرت خطرنــاک اســت و اجــراي چنیــن کارهــاي بــدون حادثــه نخواهــد 

. د بو
مراســم عروســي در ايــن روز ماننــد روز دوشــنبه برپــا نمی  شــود؛ زيــرا شــوم 	 

ــت.  و بداقبال اس
بناي دنیا در روز چهارشنبه نهاده شده است. 	 
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هم آغوشي با زنان در روز چهارشنبه باعث بیماري و آفت می  گردد.	 
ــت 	  ــن فرص ــر آن روز، بهتري ــژه عص ــنبه، به  وي ــد روز چهارش ــه معتقدن عام

ــدس  ــاي مق ــن مکان ه ــه مهمتري ــا، ک ــرا امامزاده ه ــارت اســت؛ زي ــراي زي ب
ــد  ــود حاضرن ــۀ خ ــارگاه و خان ــن روز در ب ــورند، در اي ــرب کش ــق غ مناط
ــه  ــاد، روز جمع ــن اعتق ــۀ اي ــر پاي ــد. ب ــن را پاســخ می  دهن و شــفاعت طالبی
زيــارت ايــن اماکــن همــراه بــا شــفاعت نیســت؛ زيــرا تمامــي امامزاده هــا در 

ــد.  ــام رضــا )ع( می  رون ــه محضــر ام ــه ب روز جمع

6. پنجشنبه
ايــن روز شــگون دارد و بــه خاطــر خجســتگي  اش کارهايــي کــه در ايــن روز 	 

صــورت می  گیــرد همــراه بــا توفیــق و بهــروزي اســت؛ لــذا عقــد و عروســي 
در ايــن روز اجــرا می  شــود.

مناسب ترين زمان براي دعاست.	 

نظامی در هفت پیکر گويد:

روز پنج شنبه است روزی خوب         وز سعادت به مشتری منسوب
)همان، 249(.          

7. جمعه 
ــه 	  ــرا ب ــد؛ زي ــر می  رس ــه ثم ــر ب ــاز کار در آن دي ــنبه، آغ ــاف چهارش برخ

ــت. ــنگین اس ــتانه اش س ــا آس ــاح کرده اصط
جمعه روز عید پیامبر اکرم )ص( است. 	 
حمام کردن در اين روز ثواب دارد.	 
فاتحه و ياد اموات معنويت خاصي به روز جمعه بخشیده است.	 
عظمــت، قداســت و اعتــاي ايــن روز بــه حــدي اســت کــه دهــان گــرگ در 	 

شــب جمعــه بســته می  شــود و بــه گلــه حملــه نمی  کنــد.
اگر مالي دزديده شود سارق آن به زودي گرفتار می  گردد.	 
  »اگــر زنــي صورتــش را در روز جمعــه بنــد بینــدازد، يــا هــوو بــه ســرش 	 

ــتانی، 1381، ج 2: 1365(.  ــار سیس ــد« )افش ــش می  دهن ــا طاق ــد ي می  آي
جمعه روز برکت و بهترين روز براي برداشت محصول و خرمن است.	 
جمعه بهترين روز براي عیادت بیمار است.	 
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پنجه 
ــان،  ــَدرگاه، اندرگاه ــات اَن ــه، اصطاح ــرای پنج ــتان، ب ــان باس ــم ايرانی در تقوي
ــا پنجــۀ دزيــده معمــول  روزهــاي گاث  هــا و پنجــه و بعدهــا خمســۀ مســترقه ي

ــا پنجــم ارديبهشــت اســت.  ــو ت ــال ن ــل س ــد از تحوي ــه، بع ــود. پنج ب
برخــي مناطــق کردنشــین ايــن پنــج روز را در شــمار عمــر بــه حســاب نمي  آورنــد 

و بــه آن صبغــۀ دينــي و مذهبــي داده  اند.
کردهــا معتقدنــد کــه پنــج روز پنجــه، جهیزيــه اي اســت کــه بــه خواســت 	 

ــه حضــرت فاطمــه )س(  ــر اســام )ص( ب ــد متعــال از طــرف پیامب خداون
ــي  ــوان »باوان ــا عن ــي از آن ب ــاح محل ــت و در اصط ــده اس ــه داده ش هدي

ــد. ــاد مي  کنن ــه )س(« ي ــرت فاطم حض
ــرا در 	  ــت؛ زي ــال نیس ــزء س ــج روز ج ــن پن ــه اي ــت ک ــن اس ــر اي ــاد ب اعتق

مناطــق کــرد هــر مــاه ســي روز دارد و روز ســي ويکم در پنــج مــاه 31 روزۀ 
شمســي، جــزء مــاه بعــد بــه حســاب مي  آيــد؛ حتــي اســفند نیــز ســي روز 

ــردد. ــبه مي  گ محاس
کردهــا معتقدنــد در ايــن پنــج روز دام  هــا شــیر نســبتاً کمــي دارنــد؛ لذا شــیر 	 

احشــام را جمــع  آوري مي نماينــد و تنهــا از دوغ آن مي تواننــد اســتفاده کننــد 
ــرف  ــه در ظ ــرۀ آن را، ک ــتفاده از ک ــق اس ــواده ح ــراد خان ــک از اف و هیچ ي
تمیــزي نگهــداري مي شــد، نداشــتند. البتــه تمــام کارهــاي شیردوشــي، تهیــۀ 
ماســت و تبديــل آن بــه دوغ را بايــد خانمــی انجــام دهــد کــه نیــت قلبــي و 

اعتقــاد کاملــي بــه ايــن کار داشــته باشــد.
کردهــا اعتقــاد دارنــد در شــب پنجــم پنجــه، شــکل پنــج انگشــت بــر کــره 	 

نقــش مي  بنــدد کــه جــاي انگشــتان امــام رضــا )ع( اســت و بــه »پنجــۀ رضــا 
)ع(« مشــهور اســت. آن کــرۀ متبــرک را پــس از تبديــل بــه روغــن حیوانــي، 
ــداري  ــزه« نگه ــام »هی ــه ن ــي ب ــتین مخصوص ــزا در پوس ــورت مج ــه ص ب
مي  کننــد. ايــن روغــن تحــت هیــچ شــرايطي بــه فــروش نمــی رود؛ بلکــه از 

آن بــه عنــوان دارو بــراي درمــان بیمــاران اســتفاده می کننــد.
برخــي مي  گوينــد کــرۀ ايــن پنــج روز هديــۀ حضــرت فاطمــۀ زهــرا )س( 	 

اســت و چنانکــه ذکــر شــد خاصیــت دارويــي دارد. 
ــه دزد پنجــه تعبیــر می کردنــد و از ايــن 	  قدمــا از پنــج روز اول فرورديــن ب

پنــج روز بســیار مي ترســیدند. آنهــا روز دوم آن را روز درد يــا بــدي و روز 
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چهــارم آن را روز دو درد يــا روز بدتــر مي دانســتند؛ لــذا فعالیــت مهمــي در 
ــد.  ــارم انجــام نمی دادن روز دوم و چه

ــار 	  ــال دچ ــرا در آن س ــرود؛ زي ــام ب ــه حم ــي ب ــد کس ــا نباي ــن روزه در اي
ســردردهاي شــديد مي  شــود.

ــه 	  ــد از خان ــات آن نباي ــد لبنی ــان کن ــا زايم ــن روزه ــفندي در اي ــر گوس اگ
ــرون رود.  بی

افــراد بايــد مواظــب باشــند در ايــن روزهــا هیــچ صدمــه و لطمــه  اي نبیننــد؛ 	 
ــرر  ــور مک ــه ط ــال ب ــان س ــا پاي ــد ت ــي بیفت ــراي کس ــي ب ــر اتفاق ــرا اگ زي

اتفاق هايــی بــراي آن فــرد رخ مي  دهــد. 
اگــر گــرگ گوســفندي از گلــه ببــرد تــا پنــج رأس از گوســفندان خــوراک 	 

گــرگ خواهــد شــد. 
گلوله  هايــي از خمیــر بــه شــکل دايــره درمي  آوردنــد و بــه دور ســیاه چــادر 	 

مي  مالیدنــد تــا همســايه  ها بفهمنــد کــه در ايــام پنجــه بــراي گرفتــن چیــزي 
بــه خانــۀ آنهــا مراجعــه نکنند.

در ايــن ايــام تحــت هیــچ شــرايطي چیــزی را بــه کســي امانــت نمي  دادنــد؛ 	 
البتــه افــراد هــم بــه خــود اجــازه نمي دادنــد در ايــن ايــام از همســايه چیــزي 

بگیرند.  وام 
يکــی از رســوم مربــوط بــه ايــن روزهــا »پنجــه وه  قــار« نــام دارد؛ »وه  قــار« 	 

ــان از  ــراي اينکــه چهارپاي ــي تاريکــي محــض اســت و ب ــه معن در لغــت ب
نحوســت ايــن ايــام بــري باشــند، مقــداري خمیــر بــر پیشــاني گاو و االغ و 

ــد.  ــه مي  مالیدن ــکل پنج ــه ش ــفندان ب ــم گوس روي پش
ــر نباشــد، پنجــۀ 	  ــزوالت جــوي مؤث ــن روزهــا در ن ــراي آنکــه شــومي اي ب

خــود را در خمیــر فرومي بردنــد و بــر روي ســیاه چــادر نقــش می کردنــد و 
امیــدوار بودنــد در پايــان پنجــه، بارانــي ببــارد تــا شــومي آن را رفــت و روب 

ــاران، »پنجه شــور« مي  گفتنــد. ــه ايــن ب کنــد کــه در اصطــاح ب

 آنها اين بیت را زمزمه مي کردند: 
واران بوارط په نجه شور بكه ط    گوث په نجه بكه ط كوچگ كوور بكه ط

 wârân bewârê panja šhur bekaê Gweł panja bekê kwečeg kur bekê
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ــه زدن  ــا جوان ــويد و گل ب ــه را بش ــا پنج ــارد ت ــي بب ــدوارم باران ــردان: »امی برگ
ــاند«.  ــت را بپوش ــنگ و طبیع ــکوفايي( س )ش

شــومي ايــن ايــام بــه حــدي اســت کــه حتی نفــس بــاد نیــز از آن متأثر اســت 	 
و بــادي کــه در ايــن روزهــا به ويــژه در پايــان خمســه مــي  وزد بــه بــاد پنجــه 
ــاد باعــث تباهــي برخــي از مواهــب طبیعــت  معــروف اســت. وزش ايــن ب

مي  گــردد کــه بــه عنــوان خــورش مــورد اســتفادۀ بشــر قــرار مي گیــرد.

شب و کردارهای نکوهیده   
شــب هنــگام نبايــد خانــه را جــاروب زد و آشــغال از خانــه بیــرون انداخــت؛  	

زيــرا در کاهــش روزي مؤثــر اســت.
ناخن گرفتن در شب موجب کوتاهي عمر می  گردد. 	
پیرايش موي سر در شب حکم پیراستن ناخن در شب دارد. 	
شب نبايد گهواره بچه را تکان داد. 	
در شــب نبايــد ســر پــا ايســتاد و آب خــورد )البتــه ايــن مســئله حکــم شــرعي  	

نیــز دارد و مکــروه اســت(.
در شــب نبايــد شــاخۀ درختــان را بــا تبــر يــا تیشــه قطــع کــرد؛ زيــرا درختــان  	

مــأواي برخــي از جنیــان هســتند و ايــن عمــل ممکــن اســت باعــث آســیب به 
آنهــا شــود. عامــه بــر ايــن اعتقادنــد کــه جنیــان موجــودي انتقامجــو هســتند 

و اگــر بــه آنهــا آســیب برســانند بــدون شــک قانــون حــد را اجــرا می  کننــد.
در شب نبايد به تنهايي کنار چشمه، سراب يا قبرستان رفت. 	
در فرهنــگ مــردم لرســتان آمــده اســت: »نــگاه کــردن بــه آينــه در شــب رنــگ  	

صــورت را زرد می  کنــد« )شــادابی، 1377: 67(.
در شــب نبايــد ســیر يــا پیــاز خــورد. البتــه شــايد مخاطــب ايــن پیــام جوانــان  	

باشــند؛ زيــرا پیــاز محــرک قــوۀ بــاه اســت.
  شــب ها نبايــد از زيــر درختــان عبــور کــرد؛ زيــرا درختــان مــأواي پرياننــد  	

ــانند؛  ــیب می  رس ــتند، آس ــوم هس ــه معص ــودکان ک ــژه ک ــان، به  وي ــه آدمی و ب
لــذا بــراي ممانعــت از آســیب آنهــا يــک يــا چنديــن بــار بســم اهلل می  گوينــد. 

ــن  	 ــد اي ــرا معتقدن ــد؛ زي ــز می  کنن ــان در شــب از شــانه کــردن ســر پرهی   زن
عمــل در شــب مايــۀ پريشــاني اســت.

 از حمام رفتن در شب بايد پرهیز نمود.  	
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 غروب 
ــال انجــام  ــن ح ــا اي ــدس اســت؛ ب ــام، مق ــردم اي ــاد م ــاب در اعتق ــروب آفت غ

ــد:  ــش می کنن ــگام نکوه ــن هن ــوری را در اي ام
جايــگاه غــروب در بیــن مــردم ايــام و شــايد ديگــر مناطــق کردنشــین بــه  	

 xweru /ــن ــورو خاربی ــه »خ ــراد ب ــکايت اف ــم و ش ــه قس ــت ک ــدی اس ح
ــنگین  ــیار س ــای بس ــم ها و نفرين ه ــزو قس ــن( ج ــروب غاربی xârebin« )غ
اســت؛ البتــه ايــن قداســت ريشــۀ قرآنــی دارد: »َفا أُقِســُم بِالَشــَفق« )انشــقاق/ 
ــن«  ــن/ غاربی ــه شــفق و روشــنی اول غــروب«. واژۀ »خاربی 16(: »ســوگند ب
در اصطــاح مذکــور اشــاره دارد بــه ايــن اســت کــه غــروب آفتــاب در نــزد 
ــاح  ــن وصــف در اصط ــگاه اي ــر اســت و جاي ــینان بســی دلگیرت غربت نش

»خــورو خاربیــن«، تأثیرگــذاری را ســوگند افــزون کــرده اســت.
ــور  	 ــه ط ــي و ب ــاي دام ــات و فرآورده ه ــد لبنی ــاب نباي ــروب آفت ــگام غ هن

کلــي، مــواد ســفیدرنگ )ســفطاتي/ sefeêâti( از قبیــل آرد، شــکر، قنــد و ... را 
از منــزل خــارج کــرد؛ زيــرا باعــث کــم شــدن رزق و روزي می شــود؛ مگــر 

اينکــه يــک چیــز مشــکي شــبیه زغــال و ... را روي آن بگذارنــد. 
ــتانی،  	 ــار سیس ــد« )افش ــگون می  دانن ــروب بدش ــت غ ــار کاغ را در وق »قارق

1372: 414(؛ البتــه اگــر در طــول روز باشــد، نــزد برخــي اقــوام خوش يمــن 
ــد«  ــافر می  دانن ــۀ مس ــا نام ــوش ي ــر خ ــیدن خب ــان رس ــت و آن را »نش اس

ــولی، 1378: 317(. )رس
»مــردم ايــام معتقدنــد کــه هنــگام غــروب نبايــد آب داغ بــر زمیــن ريخــت؛  	

زيــرا ممکــن اســت جــن يــا پــري در آنجــا حضــور داشــته باشــد و آب داغ 
ــرد،  ــن کار صــورت پذي ــه اگــر اي ــی، 1373: 143(. البت او را بســوزاند« )خان
ابتــدا بايــد چنديــن مرتبــه بســم اهلل گفتــه شــود تــا جــن و پــري آن محــل را 
تــرک کننــد و آســیبي بــه آنهــا نرســد. گفتنــي اســت در ايــن مناطــق، تــرس 
خاصــي از جــن در دل مــردم وجــود دارد؛ حتــي ناراحتــي و گريــۀ نــوزادان 

ــد.  را ناشــي از آســیب جــن می  پندارن
ابرهاي سوختۀ هنگام غروب نشانۀ خشکي و عدم باران است.  	
جــارو کــردن در هنــگام غــروب موجــب مــال و نشســتن گــرد و غبــار بــر  	

ــوات می  شــود. ــرۀ ام چه
ــه آغــاز آن )غــروب( وجــود  	 ــا توجــه ب مثلــي در مــورد سرنوشــت شــب ب

دارد: 
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   šawâri-e šim la êwâraw Maaluma  شه  واری شیم ده ئطواره و مه  علوومه
 برگردان: شومي شب از غروب آن پیداست. 

هنگام غروب نبايد خوابید، زيرا کسالت و ناخوشي می  آورد. 	
آتش  بازي بچه در غروب باعث شب ادراري وی می  شود. 	
در موقــع غــروب نبايــد زن حاملــه از کنــار خاکســتر بگــذرد؛ زيــرا جــن زده  	

ــش را در  ــتر آت ــته، خاکس ــه در گذش ــت ک ــر الزم اس ــن تذک ــود. اي می  ش
ــدن آن  ــر و مالی ــا تخمی ــا روزهــای بعــد ب ــد ت جــای خاصــی دور می  ريختن
بــر ســطح زيريــن ســاج، مانــع ســوختن و ســیاه شــدن ســطح نــان شــوند.

غــروب آفتــاب بهتريــن فرصــت بــراي اجابــت دعــا و نفريــن اســت؛ بــراي  	
اجابــت خواســته ها، مــردان شــلوار خــود را پشــت ورو و زنــان معجــر خــود 

را زيــرورو می  پوشــیدند تــا دعــاي آنهــا مؤثــر واقــع شــود.

هواشناسی در باور مردم ايالم
مــردم عقیــده دارنــد در پايیــز، زمســتان و بهــار چنانچــه ابرهــاي آســمان در - 

هنــگام غــروب بــه رنــگ قرمــز و نارنجــي باشــند، روزهايــي کــه در پیــش 
اســت؛ يعنــی حداقــل تــا يــک هفتــه، هــوا صــاف و آفتابــي خواهــد بــود. 

ئه ور سوور ئطواره/ هه فت شه و هه فت ؤووژ نه واره
 Awr-e sur-e êwâra/ Haft šaw haft ŕuž nawâra  

برگردان: »اگر ابر هنگام غروب سرخ باشد/ هفت شبانه روز نخواهد باريد«.
ــۀ دور مــاه در شــب هاي مهتــاب شــعاع بیشــتري داشــته باشــد؛  	 هــرگاه هال

يعنــي دايــرۀ آن بــزرگ بــه نظــر برســد، روز بعــد از آن بــارش بــاران حتمــي 
ــاه نزديــک  ــه م ــاه، کوچــک و ب ــۀ دور م ــرۀ هال اســت و برعکــس، اگــر داي

باشــد روزهــاي بعــد از آن هــوا صــاف خواهــد بــود.
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ئاخث1  دأر واران نزيك/ ئاخث نزيك واران دأر
âxeł-e dür wârân-e nezik / âxeł-e nezik wârân-e dür

برگردان: »آِغل دور باران نزديک/ آغل نزديک باران دور«.

ــند  	 ــت باش ــرب در حرک ــرف مغ ــه ط ــا ب ــار، ابر ه ــتان و به ــر در زمس اگ
بارندگــي شــديد و طوالنــي در پیــش خواهــد بــود. اگــر ابر هــا از مغــرب بــه 
طــرف مشــرق و شــمال شــرقي در حرکــت باشــند روز هــاي بعــد هــوا بیــش 
ــد  ــاب در روز شــديد و ســوزان خواه ــای آفت ــرم و گرم از حــد معمــول گ

ــوان انتظــار بارندگــي داشــت. ــت، روز بعــد می ت ــن حال شــد؛ در اي
در روز هــاي ابــري زمســتان و پايیــز، مــردم بــه آســمان نــگاه می  کننــد، اگــر  	

آســمان طــرف جنــوب و قبلــه بــاز باشــد و ابر هــا کنــار رفتــه باشــند، دلیــل 
بــر ايــن اســت کــه در ســاعات آينــده بــاران نخواهــد باريــد و آســمان صــاف 
خواهــد شــد. اگــر آســمان جنــوب و قبلــه را ابر هــاي ســیاه و تیــره پوشــانده 

باشــد بارندگــي ادامــه خواهــد داشــت.
ــا  	 ــد ي ــاف نباش ــوا ص ــنبه ه ــر روز ش ــتان اگ ــد در زمس ــاد دارن ــردم اعتق م

ــه  ــن بارندگــي در روز هــاي بعــد از آن هــم ادام بارندگــي شــروع شــود، اي
ــت. ــد ياف خواه

شه مه ک نه كرده ط خوه ش / برده ط ئؤا جه وؤه ش       
       

 šama ke nakerdaê xwaš / berdaê eŕâ jawŕaš 

برگــردان: »شــنبه کــه هــوا صــاف و خــوش نشــد، ديگــر صــاف نخواهــد شــد تــا 
وقتــي جو هــا ســفید )زرد( شــوند«.

سال دوازده حیواني
در گاه  شــماری مــردم ايــام، ســال نهنــگ ديــده نمی  شــود و بــه جــاي آن ســال 
ماهــي آمــده اســت. يــازده حیــوان ديگــر تقويــم کردهــا بــا تقويــم ترکــي مغولــي 

 1. آغــل )Aqele(: محوطــه  اي دايــره اي بــراي نگهــداري دام؛ چــون هالــۀ دور مــاه بــزرگ باشــد آن را بــه آغــل ماننــد کرده انــد؛ 

جــای گوســفندان، گاوان و ديگــر چارپايــان بــه شــب، در خانــه يــا در کــوه يــا در کنــده ای در زمیــن )معیــن، 1371: ذيــل واژه(.
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يکســان اســت. 
»اصــل گاه  شــماري دوازده حیوانــي در آســیاي خــاوري مرکــزي پديــد آمــد کــه 
ــز  ــي و اويغــوري نی ــي، خطايــي )ختايــي(، غازان ــه آن گاه  شــماري ترکــي مغول ب
ــد  ــر محم ــد و ابوجعف ــران آم ــه اي ــوالن ب ــا مغ ــماري ب ــن گاه  ش ــد. اي می  گوين
ــ .ق(، دانشــمند و سیاســتمدار بــزرگ معــروف  نصیرالديــن طوســي )597-672 ه
ــم  ــه تنظی ــۀ مراغ ــه در رصدخان ــي ک ــخ ايلخان ــر، آن را در تاري ــه خواجــه نصی ب
ــمي  ــم رس ــز آن را وارد تقوي ــار نی ــوي و قاج ــاهان صف ــرد. پادش ــد، وارد ک ش
کردنــد. بــر اســاس قانــون، در تاريــخ 10 فرورديــن 1304 اســتفاده از آن منع شــد؛ 
امــا هنــوز در تقويم هايــي کــه بــا تعییــن ســاعت ســعد و نحــس چــاپ می  شــوند 
ــا  ــه آنه ــه ب ــي ناموج ــد و توجه ــي دارن ــدر و قرب ــي ق ــال هاي دوازده حیوان س

می  شــود« )شــادابی، 1377: 150–151(. 
ــروه  	 ــال، مک ــِي ح ــتۀ چهارتاي ــه دس ــه س ــوان ب ــد دوازده حی ــه معتقدن عام

ــاز  ــتی آغ ــات حال گوش ــا حیوان ــال ب ــدا س ــوند. ابت ــیم می  ش ــرام تقس و ح
می  شــود کــه عبارتنــد از: مــرغ، ماهــي، گوســفند و گاو؛ ســپس ســال 
حیوانــات مکــروه )اســب، مــار، خرگــوش و خــوک( فــرا می  رســد. چهــار 
ــد از:  ــه عبارتن ــاص دارد ک ــی اختص ــات حرام ــه حیوان ــم ب ــر ه ــال ديگ س
میمــون، ســگ، پلنــگ و مــوش. هريــک از ايــن ســال ها ويژگي هــا خاصــي 

ــوان اســت:  ــه از مجــاز آن حی ــادی برگرفت ــا حــد زي ــد کــه ت دارن
ــا ســامتي اســت، روح . 1 ــوأم ب ــاران اســت، ت ــرغ: ســالي گــرم و کم ب ســال م

مــردم شــاد اســت و کار تأثیــري بــر جســم نــدارد. 
ــارش . 2 ــردم تشــنۀ ب ــن حــال، م ــا اي ــاران اســت و ب ــي: ســالی پرب ــال ماه س

ــع  ــد و حــرص و طم ــت می باش ــر و برک ــر از خی ــالی پ ــتنند. س بیشــتر هس
ــاد اســت. مــردم هــم زي

سـال گوسـفند: در اين سـال گوسفند بسـیار زبون و ضعیف اسـت. سال بدون . 3
نـزاع و آرامي اسـت و مـردم با آرامـش و طمئنینه زندگي می  کننـد. هوا در اين 

سـال گرم اسـت و به طور کلي سـال خوب و امیدبخشـي اسـت.
ســال گاو: ســال متوســطي اســت. روح مقاومــت و پايــداري از ويژگی هــای . 4

ايــن ســال اســت.
ســال اســب: نــزوالت آســماني به ويــژه تگــرگ در ايــن ســال زيــاد اســت. . 5

ــوي و  ــال خ ــن س ــود دارد. اي ــر وج ــال هاي ديگ ــش از س ــرق بی ــد و ب رع
ــت.  ــي اس ــال هاي حیوان ــن س ــر برکت  تري ــب دارد و پ ــت اس خصل
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ســال مــار: بــا گرانــي همــراه اســت و مــردم ســعي می  کننــد در ايــن ســال . 6
قناعــت کننــد و توجــه کشــاورز بیشــتر بــه آينــده معطــوف اســت. تــاش و 
ــم در  ــار دائ ــد م ــاد اســت و انســان ها مانن ــن ســال زي ــردم در اي کوشــش م
حرکــت و جوشــش هســتند. جمعیــت مارهــا در ايــن ســال دو تــا ســه برابــر 

ــت. ــر اس ــال هاي ديگ س
ســال خرگــوش: ســالي کــم بــاران اســت. مــردم تنبــل و خواب آلــود هســتند. . 7

بیمــاري و مــرض در ايــن ســال انــدک اســت.
ــاد اســت و هــوا بســیار . 8 ســال خــوك: جمعیــت خوک هــا در ايــن ســال زي

گــرم اســت.
ــاش و . 9 ــت. ت ــته اي نیس ــال خجس ــي آن، س ــاف معن ــون: برخ ــال میم س

تکاپــوي مــردم بیشــتر از ســاير سال هاســت؛ امــا بهــره و منفعتــي نمی  برنــد 
ــت. ــال اس ــن س ــاخصه هاي اي ــي از ش ــت. گران ــم اس ــت ک ــر و برک و خی

ســال ســگ: ايــن ســال بدتريــن سال هاســت در طــي يــک قــرن بــه نــدرت . 10
ــن  ــري در اي ــزاع و درگی ــن نظــر رخ دهــد. ن ــد کــه خــاف اي اتفــاق می  افت
ــادي در  ــردم می  شــود. احشــام زي ــر بیشــتر م ــاد اســت و گريبان گی ســال زي
ايــن ســال تبــاه می  شــوند و می  میرنــد. ســال ســگ، ســال قحطــي و فناســت. 
ــزان  ــات اســت. می ــودي حیوان ــردم و ناب ــر م ــرف مســبب فق ــاد ب ــارش زي ب
ــه انــدازۀ نجاســت صاحــب آن اســت. مــرگ و میــر  نحوســت ايــن ســال ب
ــي  ــه ضرب المثل ــوي ک ــه نح ــت؛ ب ــاير سال هاس ــر س ــن براب ــان ها چندي انس

ــد:  ــاخته و گفته ان س
sâł-e sag-o âêam qeti      ساث سه گ و ئاطه م قتی

برگردان: »سال سگ ]به واسطۀ مرگ زياد[ سبب قحطي انسان ها می  شود.
سال پلنگ: سالي معمولي است.                           . 11
ســال مــوش: ســال بــدي اســت. قحطــي و ســختي معیشــت الزمــۀ ايــن ســال . 12

اســت. در هجــو ايــن ســال گفته انــد: 
ساث مأش بچید، واته د بمانوو/ نامه نأس ت هه په ريشانوو

sâł-e müš bečid vâtad bemânu/ Nâmanüs-e te ha parišânu

برگــردان: »اي ســال مــوش امیــدوارم ســپري شــوی و داســتانت بــر جــای بمانــد/ 
کســي کــه بــر تــو امــر کــرده اســت ]کــه چنیــن باشــی[ همیشــه پريشــان بــاد«.
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ماه رمضان
برخــی از کرد هــا معتقدنــد کــه مــاه رمضــان در اصــل ســه روز بــوده اســت 	 

و در ايــن بــاره داســتاني دارنــد: يــک نفــر بــه نــام رمضــان از جانــب خداوند 
ــا، ناشــنوا  ــد و پارس ــرد عاب ــن م ــرد. اي ــور می  شــود ســه روز، روزه بگی مأم
بــود؛ لــذا دســتور خداونــد را اشــتباه می  شــنود و بــه جــاي ســه روز، ســي 
روز روزه می  گیــرد؛ البتــه روزۀ »اهــل حــق« مقیــم کرمانشــاه ســه روز و ســه 
شــب اســت و بعــد از ايــن مــدت افطــار می  کننــد و آن افطــار را افطــار حــق 

می  گوينــد.

ماه صفر
در ماه صفر ازدواجي صورت نمی  گیرد.	 
بــه نیــت رفــع بــا در هــرروز کــوزه يــا شیشــه اي می  شــکنند تــا نحوســت 	 

همــراه آن شکســته شــود.
مســافرت در ايــن مــاه شــگون نــدارد؛ زيــرا مســافر ايــن مــاه بــدون گزنــد 	 

برنمی  گــردد.
چهارشــنبۀ آخــر ايــن مــاه بــراي مســافرت بســیار خطرنــاک اســت و بايــد از 	 

ســفر در ايــن روز پرهیــز کــرد.   

واحدهاي اندازه گیري زمان
روز، مختصــِر شــبانه روز و حاصــل حرکــت وضعــي زمیــن اســت. واحــد کوچکتر 
ــا  ــت؛ »ام ــت  وچهارم روز اس ــک بیس ــارت از ي ــت و آن عب ــاعت اس از روز، س
تقســیم روز همیشــه بديــن صــورت نبــوده اســت. در تمــدن ســومري روز و شــب 
هريــک بــه ســه بهــر متســاوي تقســیم می  شــده اســت. بديهــي اســت کــه بهرهاي 
روزانــه و شــبانه بــا هــم برابــر نبوده انــد. بابلیــان روز را بــه دوازده بهــر متســاوي 
ــان و  ــد. يونانی ــیم می  کرده ان ــوده، تقس ــي ب ــاعت کنون ــر س ــک دو براب ــه هري ک
مصريــان و حتــي مســیحیان قديــم، روز را بــه دوازده ســاعت روشــن و شــب را 
بــه دوازده ســاعت تاريــک )البتــه نابرابــر( قســمت می  کردنــد. تقســیم کنونــي مــا 
بــر اســاس ششــگاني بابلي، منتســب بــه مصريــان اســت« )بیرشــک، 1380: 581(. 
ســرانجام »هفتــه« جــاي خــود را در میــان همــۀ اقــوام بــاز کــرد. معلــوم نیســت 
عــدد هفــت بــر چــه اساســي اختیــار شــده اســت. محتمــل اســت فواصــل مــه نــو 
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)هــال( تــا مــه نیمــه )تربیــع( و مــه نیمــه تــا مــه تمــام )بــدر( و همیــن فاصله هــا 
ــد  ــر آنن ــوده اســت. بعضــي از صاحب نظــران ب ــاه، موجــب آن ب در نیمــۀ دوم م
کــه انجــم هفتگانــۀ جهــان قديــم: خورشــید، مــه، تیــر، ناهیــد، بهــرام، برجیــس 
)هرمــزد( و کیــوان علــت نامگــذاری هفتــه اســت. دلیلشــان نیــز ايــن اســت کــه 
ــي نام هــاي آن  ــي از ريشــۀ التین ــه در اغلــب زبان هــاي اروپاي ــام روزهــاي هفت ن
ــام همچــون ديگــر  ــردم اي ــه شــده اســت« )همــان، 583(. م هفــت نجــم1 گرفت
اقــوام، تابــع تغییــرات مرســوم هســتند و فراتــر از ايــن انديشــه، طــرح خاصــی 

ندارنــد. آنــان از عناصــر طبیعــت بــرای ايــن منظــور بهــره برده  انــد: 

خورشید . 1
  خورشید در گذشته از ابزارهاي زمان سنجي بود.

چو خورشید برزد سر از کوه و راغ          زمیـن شـد بکردار زرين چراغ
                                      فردوسی، 1374، ج 6: 389(

چو خورشید گشت از جهان ناپديد           شب تیره بر دشت لشکر کشید
                                           )همان، ج 2: 208(

چو افــکند خور سوي باال کمنـد            زبـانه برآمـــد ز چـــرخ بلنـد
                                       )همان: 211(
برآمــدن خورشــید آغــاز روز را نويــد می  دهــد. بــا توجــه بــه کوهســتاني بــودن 

مناطــق غــرب کشــور، اســتفاده از ايــن ابــزار ســاده و دقیــق بــود. 
جايــگاه خورشــید در آســمان بــرای روســتايیان و کشــاورزان بهتريــن ابــزار 	 

وقت  شناســي بــه شــمار می رفــت؛ چنانکــه وقتــي خورشــید بــه دامنــۀ کــوه 
بتابــد ســاعت حــدود ده صبــح اســت. آمــدن خورشــید بــه وســط آســمان 
و محــو شــدن ســايۀ اشــیا، بیانگــر وســط روز يعنــي ســاعت دوازده اســت. 
عــده اي می  گوينــد بــراي آگاهــي از آمــدن ظهــر بايــد بــه طــرف قبلــه ايســتاد 

اگــر ســايه اي جلــوي پــا ديــده نشــود ظهــر اســت.
ســايۀ کمرکــش کوه هــا ابــزار ديگــري بــراي تشــخیص زمــان بــود؛ بــه ايــن 	 

ــه  ــا کــم شــدن ســايۀ آن، مدت زمــان سپري شــده از روز را ب صــورت کــه ب
ــد. ــي تشــخیص می  دادن راحت

.Satarnis, Veneris, Javis, Mercurii, Martis, Lunae, Solis  :1. بدين شرح 
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تراکــم کارهــا در فصــل تابســتان نیــاز بــه زمان  ســنجي را ملموس  تــر 	 
ــا  ــي ب ــود. گاه ــر را میســر می  نم ــن ام ــکان اي ــي آســمان ام ــرد و صاف می ک
راســت نگــه داشــتن يــک تکــه چــوب و توجــه بــه میــزان ســايۀ آن، مــدت 

سپري شــده و باقیمانــدۀ روز را تخمیــن می زدنــد. 

ماه. 2
ــداران 	  ــاورزان و دام ــت. کش ــوده اس ــنجي ب ــايل زمان  س ــر وس ــاه از ديگ م

ــره  ــاه تاريــک و تی ــي و يــک م ــاه، شــب ها مهتاب ــد کــه يــک م معتقــد بودن
ــد.  ــاس می  گرفتن ــر اس ــم ب ــت. روزه را ه اس

ــده 	  ــو در آســمان دي ــاه ن ــن اســت هنگامــی  کــه م ــر اي ــردم ب ــۀ م ــاور عام ب
می  شــود می  بايســت بــه آيــات قــرآن، ســبزه، آب روان يــا آيینــه ]ديــدن مــاه 

در آينــه[ نــگاه کــرد تــا در طــول مــاه موفــق باشــد و بیمــار نشــود.

ستارگان. 3
توجــه بــه اختــران و صــور فلکــي در بیــن تمــام ملــل، به  ويــژه ايرانیــان جايــگاه 
خاصــي دارد و نمی  تــوان نقــش ايدئولوژيکــي آن را ناديــده گرفــت. کردهــا نیــز 

ــي در تبجیــل آنهــا کوشــیده اند.  هماننــد ســاير اقــوام ايران
ــس در 	  ــه هرک ــاد وجــود داشــت ک ــن اعتق ــان اي ــردان و پیرزن ــن پیرم در بی

آســمان ســتاره  اي دارد و ســقوط شهاب ســنگ ها را افــول ســتارۀ عمــر 
اشــخاص مي دانســتند.

 	 ،)kuwa( ــووه ــتارۀ ک ــار س ــل به ــه در فص ــد ک ــد بودن ــاير معتق ــردم عش م
ــا توجــه  ــد. ب ــا را می  میران ــد و آنه ــرار می ده ــورد غضــب ق ــات را م حیوان
ــگاه خاصــي  ــه شــیوۀ زندگــي کوچ نشــینی، دام در زندگــی عشــاير از جاي ب
برخــوردار اســت؛ لــذا بــراي رفــع غضــب آســماني مذکــور مقــداري خمیــر 
ــد  ــد بودن ــد و معتق ــات می  مالیدن ــاني حیوان ــر پیش ــد و ب ــت می  کردن درس
ــه  ــووه ب ــتارۀ ک ــه س ــود ک ــث می ش ــار باع ــل به ــن کار در فص ــام اي انج

ــات آســیب نرســاند. حیوان
ــان 	  ــنجش زم ــراي س ــزاري ب ــوان اب ــه عن ــتارگان ب ــته از س ــاير در گذش عش

ــا  ــه آنه ــن مســیر ب ــراي تعیی ــبانۀ خــود ب ــوچ ش ــد و در ک اســتفاده می  کردن
توجــه داشــتند. 

در هــر دهکــده يــا دهســتان افــرادي وجــود داشــت کــه از ســیر زمــان آگاه 	 
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بودنــد و مــردم بــراي انجــام امــوري از قبیــل کــوچ و ... بــا آنهــا مشــورت 
می کردنــد. آنهــا نیــز ســتارگان خاصــي را در نظــر می  گرفتنــد و اگــر 
تشــخیص می  دادنــد کــه ســتارۀ مــورد نظــر در مســیر حرکــت آنهاســت آن 
روز حرکــت نمی  کردنــد؛ زيــرا کــوچ در آن روز مايــۀ ضــرر و زيــان خواهــد 
بــود. اســتفاده از ايــن شــیوه ماننــد ســاير روش هــا برگرفتــه از آيیــن پیشــینیان 
اســت؛ چنانکــه در شــاهنامه تعییــن زمــان بــا عنايــت بــه حرکــت ســتارگان 

در آســمان بــوده اســت:

چو يک بهره از تیره شب درگذشت          شباهنگ بر چرخ گردان بگشت
                                                                   )فردوسی، 1374، ج 2: 174(               

ــان 	  ــده می  شــد بی ــاب دي ــد از غــروب آفت ــه بع ــن ســتاره ک در گذشــته اولی
ــز ســحر  ــدادان نی ــگ خــروس بام ــود. بان ــگام افطــار روزه داران ب ــدۀ هن کنن

روزه  داران را تعییــن می کــرد.
ــمان، 	  ــتارگان آس ــروه از س ــه ر ده وا1« دو گ ــل »س ــردي در فص ــگ ک در فرهن

از:  عبارتنــد  کــه  می  شــدند  محســوب  زمان ســنجي  وســیلۀ  بهتريــن 
»کــو وه «. و   »Hafterum هه فتِــروون/  يــا   Hafterum »هه فتِــرووم/ 

هه فتِـرووم همـان بنات النعش اسـت که شـامل دب اصغـر و دب اکبر می  گردد  	
و ماننـد بنات النعـش هفـت سـتاره دارد. کو وه نیز شـايد خوشـۀ پروين باشـد. 
اين گروه از سـتارگان از جانب شـرق آشـکار می  شـوند و به طرف مغرب در 
حرکتنـد. ابتـدا هه فتِـرووم و مدتـي بعد کـووه پديدار می شـود. داسـتاني براي 
ايـن سـتارگان ذکـر کرده انـد؛ چنانکـه گفته اند: هه فتِرووم، هفت پسـر هسـتند 
کـه جنـارۀ پـدر خـود بـر دوش گرفته انـد و در حالـي کـه نعش را مشـايعت 
می  کننـد در پـی يافتـن قاتـل پدرشـان، سـتارۀ کووه، هسـتند. وقتي بـه مغرب 
می رسـند، پشـت سرشـان را تماشـا می  کنند و چشمشـان بـه کـووه می  افتند2؛ 
امـا ديگـر فايـده اي ندارد؛ زيرا موقع افول خودشـان اسـت. به ناچـار روز بعد 
دوبـاره برمی  گردنـد تـا او را بیابنـد. ناپديـد شـدن مجموعه سـتارگان کووه از 

طـرف مغرب نشـان دهندۀ آمدن صبح و روشـن شـدن هواسـت.

 1. پايیز
 2. اشاره: افول کووه پس از افول هه فترووم اتفاق می افند.
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گیاهان و درختان
ــار  ــاز به ــانه هاي آغ ــان از نش ــکوفه هاي درخت ــکفتن ش ــان و ش ــش گیاه روي
اســت. مــردم غــرب کشــور همچــون ســاير ايرانیــان بــا اســتفاده از ايــن نشــانه ها 
ــت  ــر دق ــر بیانگ ــت زي ــد. بی ــنجی می کردن ــت، زمان س ــای طبیع و دگرگوني ه

ــان اســت: ــن زم ــراي تعیی آنهــا در عواملــي طبیعــي ب

تنگس1  درووزن، واطم ته راثه/ كه  له وه  ن 2 چه  قي ئه  وسا وه  هاره
 Teŋes deruzen wâêam tarâła/ kalawan čaqi awsâ wahâra 
       
برگــردان: »تنگــس دروغگوســت؛ درخــت وايــه م نیــز همیشــه ســبز و باطــراوت 

ــه وه  ن شــکوفه داد فصــل بهــار اســت«. اســت/ هــرگاه که  ل
  

که  له   وا 
ــي  ــردی؛ يعن ــار ُک ــاه اول به ــم م ــه در روز هیجده ــد ک ــن باورن ــر اي ــده اي ب ع
ــه  ــدال ربیعــي اســت شــروع ب ــاد گرمــي کــه نويدبخــش اعت نوزدهــم بهمــن، ب
ــه  ــود ک ــاني می ش ــژه کس ــدارن و به وي ــادماني دام ــۀ ش ــد و ماي ــدن مي کن وزي
ــان  ــده اي زم ــه ع ــیده اســت؛ البت ــان رس ــه پاي ــۀ گوسفندانشــان ب ــه و آذوق علوف
وزش ايــن بــاد را بعــد از عیــد نــوروز و عــده اي نزديــک عیــد نــوروز مي داننــد 
ــه آن  ــام دارد و ب ــه وا« ن ــاد »که ل ــي 12 روز ادامــه دارد. ايــن ب کــه وزش آن 10 ال
ــتاني در  ــد. داس ــز مي گوين ــداالن3« نی ــاه اب ــان« )šâê avdâłân: ش ــای ئه  ضداث »ش
ــه  وا و  ــاد که  ل ــه دو ب ــد ک ــود دارد؛ گفته ان ــا وج ــن کرده ــه وا در بی ــورد که ل م
»زه الن« در روز نوزدهــم بــا هــم مبــارزه مي کننــد،  که  لــه  وا تــوان مبــارزه نــدارد و 
ــر مي گــردد و زه الن  ــد. در روز بیســت و يکــم ب ــرار مي کن ــوا ف ــد ق ــراي تجدي ب

ــاران  1. تنگــس بوتــه ای خــاردار اســت کــه در فصــل زمســتان ســبز اســت و در ســال هاي گــرم و کم ب
زودتــر و در ســال هاي ســرد و پربــرف ديرتــر شــکوفا می  شــود. شــاعر بــا اســتفاده از آرايــۀ تشــخیص، 

او را دروغگــو دانســته؛ زيــرا سرســبزي او نشــانۀ آغــاز بهــار نیســت.
ــه ذکــر اســت کــه شــکوفايي درخــت »ون« و ســاير درختــان  ــه   ون: درخــت تنومنــد »  ون  «؛ الزم ب 2. که  ل

ــه  وا« اســت. ــر وزش »که  ل ــه خاط ب
3.  »ابدال«  عده ای معلوم از مردان خدا را گويند که تعدادشان هفت نفر است و هیچگاه زمین از وجود آنها 

خالي نخواهد شد. شايد شاط ئه  ضداثان، تمثیلي براي باد بهاري باشد؛ چراکه نسیم آن مانند نفس مردان خدا 
فرح بخش است.
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را شکســت مي دهــد. شــعر بلنــدي در مبــارزۀ ايــن دو بــاد ســروده شــده اســت 
ــود:  ــر می ش ــت از آن ذک ــک بی ــه ي ک

 كه له وا هانا وه خت هاناده/ زوور به له زانوو هه رچ ته واناده
 Kalawâ hânâ waxt-e hânâda/ Zur ba la zânu harč tavânâda

ــر  ــت ب ــت/ دس ــی توس ــان فريادرس ــون زم ــاد! اکن ــه وا فري ــردان: »اي که ل برگ
ــن«.  ــت ک ــی ات هم ــدازۀ تواناي ــه ان ــذار و ب ــت بگ زانوي

بانگ خروس
ــات شــبانه  روز در مناطــق کردنشــین، نشــانه هاي  ــزار تشــخیص اوق ــن اب مهمتري
موجــود در طبیعــت اســت کــه بــه مــدد آنهــا زمــان کار، اســتراحت، غــذا خــوردن 
ــن  ــی از اي ــد. يک ــم می گردي ــه تنظی ــاي روزان ــد و برنامه ه ــخص می ش و ... مش
نشــانه ها بانــگ خــروس اســت کــه اشــاره بــه آن در ادبیــات فارســی نیــز بســامد 

بااليــي دارد؛ چنانکــه فردوســی گفتــه اســت: 

به شبگیر هنگام بانگ خروس          ز درگاه برخاست آواي کوس
                           )فردوسی، 1374، ج 6: 229(

ــي  ــگ خــروس در فواصــل زمان ــان بان ــن معیارهــای ســنجش زم يکــی از بهتري
مشــخصی از شــب اســت کــه چهــار بــار صــورت می  پذيــرد: بانــگ اول خــروس 
حــدود ســاعت 12 اســت کــه بــه »شــام کنیــزان« معــروف می باشــد و اصطاحــي 
ــطر1«،  ــوه ث كثه ش ــاي »ئ ــه نام ه ــت ديگــر را ب ــه نوب ــن و روشــن اســت. س مبره
ــک از  ــي هري ــۀ زمان ــه فاصل ــند ک ــطر« می  شناس ــطِم كثه ش ــطر« و »ِس ــِوم كثه ش »دط

آنهــا حــدود يــک ســاعت اســت. 

 1. كثه شطر: خروس. 
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کسوف و خسوف 
برخــي معتقدنــد نزديکــي بیــش از حــّد مــاه بــه زمیــن ســبب شــده تــا زنــي 	 

کــه بــراي پختــن نــان، »ســاج«1 را مهیــا کــرده اســت، دســت خاکســترآلود 
ــع  ــذا آن خاکســتر باعــث خســوف و مان ــاه بکشــد؛ ل ــر چهــرۀ م خــود را ب
تابــش نــور مــاه گشــته اســت. نکتــۀ جالــب توجــه ايــن اســت کــه مــردم از 

کــم و زيــاد شــدن فاصلــۀ مــاه بــه زمیــن آگاه بودنــد. 
مــردم اعتقــاد دارنــد »وقتــي کــه خســوف يــا کســوف روي می  دهــد، کافــران 	 

بــه مــاه يــا خورشــید حملــه کــرده و آن را گرفته انــد. آنهــا همچنیــن معتقدنــد 
کــه ســرخي روي مــاه يــا خورشــید ناشــي از خــون مســلماني اســت کــه در 
جنــگ بــا کافــران کشــته شــده اســت. بــه هنــگام خســوف يــا کســوف مــردم 
جمــع می  شــوند و ســر و صــدا می  کننــد، بــه حلبــي می  زننــد و در صــورت 
داشــتن تفنــگ، بــه ســوي مــاه يــا خورشــید تیرانــدازي می  کننــد تــا کافــران 
ــراً ايــن عمــل کمتــر ديــده  ــا خورشــید را رهــا کننــد. اخی بترســند و مــاه ي
می  شــود و شــايد بــه زودي متــروک شــود« )کريمــی دوســتان، 1380: 122(. 
ــده می  شــوند؛  ــي بلعی ــاه توســط اژدهاي ــد کــه خورشــید و م برخــي معتقدن

بنابرايــن خســوف و کســوف ناشــي از چیرگــي اژدهــا بــر آن دو اســت.

نتیجه گیری
اعتقــادات مربــوط بــه معیارهــای گاه  شــماری در بیــن مــردم ايــام بــه طــور کلــي 

بــه چهــار دســته تقســیم مي شــوند:
دســتۀ اول باورهايــي کــه ريشــه در مذهــب و ديــن دارنــد؛ بــرای نمونــه کردهــا 
معتقدنــد کــه پنــج روز پنجــه جهیزيــه  اي اســت کــه بــه خواســت خداونــد متعــال 
ــت  ــده اس ــه ش ــه )س( هدي ــرت فاطم ــه حض ــام )ص( ب ــر اس ــرف پیامب از ط
ــاد  ــي حضــرت فاطمــه« )س( ي ــوان »باوان ــه عن ــي از آن ب کــه در اصطــاح محل

می شــود.
دســتۀ دوم، عقايــد بازدارنــده هســتند و بــر اســاس آنهــا افــراد را از انجــام پــاره ای 

1.  زنــان بــه خاطــر اينكــه نــان بــه هنــگام پخــت بــه ســاج نچســبد و نســوزد، بــه ســطح زيريــن آن 
ــد.  ــاج/ xweł-e sâj« مي گوين ــوث س ــن كار »خ ــه اي ــد و ب ــا آب مي مالن ــه ب ــتِر آمیخت ــه اي از خاكس الي

ــای خاكســتر اســت. ــه معن ــوو/ xwełaku« ب ــا »خوثه ك خــوث ي

مالک شعاعی
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از امــور نهــی می کردنــد، مثــًا پیرايــش ناخــن در شــب، خــوردن پیــاز در شــب، 
ايســتاده نوشــیدن آب در شــب و ... کراهــت داشــت.

ــه   وا و  ــد: که  ل ــد، مانن ــر بوده ان ــه از طبیعــت متأث ــی اســت ک دســتۀ ســوم باورهاي
. ...

دســتۀ چهــارم باورهايــي اســت کــه آنهــا را بايــد خرافــات نامیــد، زيــرا پايــه و 
اســاس آنهــا مبتنــي بــر پذيــرش علــم، شــرع و ... نیســت.
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