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چكيده
كااندك در هاار فرهنگااي طمااف وساامعي از عناااار فرهنگااي را هااه خااند
اختصاااص ماايدهااا آداب و رساانم عقايااا و هاورهااا هاااز هااا ترااااههااا و
تتييها كندكااه پايا ها فرهنگ عامه و مردمي هستنا كه مفاهم عممقاي
از اخها و حكمت عملي زااوي را درهرداراا و اسل اي را هه اسل جاياتر
خند پمناا ميدهنا در اين مقاله جايگا كندك در ادهماا

شافاهي آيامنهاا

مراس و هاورها عاممااه ماردم كرمااشاا ممازان تنجاه ارزش و اهممات هاه
كندك در اين فرهنگ هررسي و تحلمل شا است و عهو هر وردآور

ضابط

و ثبت ممرای مرهنط هه كندكاان كرمااشااهي هاه اقاش و جايگاا كاندك در
فرهنگ اين خطاه چگاناگي تعلام و ترهمات كندكاان و همچنامن د ات در
مضاممن و محتنا تتييها پرداخته شا است
کلیندواژههننا :فرهنااگ ماردم كرمااشااا ادهمااا
كرمااشا كندك در ادهما

شافاهي كندكااااههااا در

شفاهي كرمااشا

كارشناسي ارشا كتاهاار و اطهعرسااي و پژوهشگر هنماد ايرانشناسي
m.s.mirheidari@gmail.com
دااش ن كارشناسي ارشا كتاهاار و اطهعرسااي دااشگا آزاد اسهمي واحا تتران شمال
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مقدمه
فرهنگ عامه ها اهعاد وسترد خند منبعي متا در شاناخت افكاار هاورهاا
ااايشهها و تننع زااوي هر نم و ملتي هه حساب ميآيا امروز ها تنجاه هاه
ظتنر فرهنگها جايا و سمطر هر فرهنگها هنمي و نمي در رو هاه زوال
اتادن آن جمعآور
ت رهما

شناخت و ثبت فرهنگ ا نام و م منعه آداب و رسانم

هاورها اعتقادا

روحما

و احن وذران زااوي وذشته و حال آاتا

امر واجب و ضرور ميامايا البته وفتني است هرچناا ياادآور و ثبات
چنا ترااه ضربالمثل و تتيي هه تنتايي معرف يک جامعاه امسات اماا هماان
رواهط آاتاا هاا روحماا
ضروريا
ادهما

مطالعا

آرزوهاا و خناساتههاا ماردم آن جامعاه يكاي از

مردمشناسي محسنب ميشند

عامه كندكان كه يكي از زيرشاخهها ادهما

عاماه اسات همانار

منرد تنجه مردمشناسان هند و هست ها هررسي و پژوهش در فرهناگ عاماه
ميتنان تا حاود از جايگا كندك و ااتاارا

والااين و هازرگترهاا از او و

اگرش آاان هه و و اقش كندك در جامعها كه در آن زااوي ميكناا آواا
شا
هررسي جلن ها ونااونن فرهنگ مردم استان كرمااشاا اشااندهناا ايان
وا عمت است كه مردم اين ديار ماانا ا نام و طنايف ايرااي ديگار هاه كاندك
عهيق و خناساتههاا او و اهتماام هاه تعلام و ترهمات او هراساا
اعتقادا

هاورهاا

و ناامن حاك هر اين فرهنگ تنجه زياد اشان داد ااا پايا آماان

آداب و رسنم و وناهها متتلف ادهماا

عامماااه ضاربالمثالهاا و هانيژ

ترااهها كندكااه حاال اين تنجه و اهممت هه كندك و خناستهها اوست
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و هاورها عاممااه مردم كرمااشا و ممزان تنجه ارزش و اهممت هاه كاندك را
در اين فرهنگ منرد هررسي و تحلمل رار دها
اين مقاله ها روش نماگار (اتننورافي) و ههاانر
اا ام ورفته است اهزار وردآور اطهعا

همشتر هاهاانر

تناامفي -تحلملاي
مطالعاه اساناد و

ماارك و كتاهتااها هند است امناه منرد هررساي هتشاي از كندكاااههاا
كتبي (منجند در دستر ) و شافاهي كندكاان اسات كاه در طانل ساالهاا
متماد هرا كندكان اين منطقه پايا آما است
جايگاه کودك در ادبيات شفاهي مردم کرمانشاه
ادهما

عامه هرا كندكان هتشي از ادهما

كندكان و انجناااان اسات كاه

فراخنر فت و درك و مطاهق ذوا و عه ه آاتا اقل و همان ميشناا كندكان هه
يار اين هتش از ادهما

عامه ها پاياا هاا داماا پمرامناشاان و طبمعات و

ويژويها فرهناگ جامعاها كاه در آن زاااوي مايكنناا آشانا شاا و را
ااايشمان و عمل كردن را طباق الگنهاا فرهنگاي خاند مايآمنزااا (وارو
انيسناوان  :1301ذيل ادهما

عامه هرا كندكان) فنلكلنر ياا فرهناگ عاماه

همچنان كه سرآغاز پماايي همه هنرهاسات سارآغاز ادهماا

و هانيژ ادهماا

كندكان امز هست تتييها مثلها ترااهها كندكان افسااههاا خردسااتن
داستانها ماجرايي و حماسي و عاشقااه و اسطنر ها كه همه زاينا تتمال و
تفكر مردم اعصار متتلف هستنا هنماد و اسا
تشكمل ميدهنا هناهراين ادهما

ادهما

كندكان و انجناااان را

كندكان سرچشمه در فنلكلنر و فرهنگ عاماه

دارد و هه كتنسالي هشر هر رو زممن است (اانشه )59:1306

شماره  / 73تابستان 9717

اين مقاله هرآن است تا جايگا كندك را در ادهما

شفاهي آيمنها مراسا
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كردها از ادهما

شفاهي پرمايها هرخنرداراا از ايانرو معمانت ًجماه

وفتار خند را ها هسمار از ضربالمثلها و اقلها ساد و عبارا
افمهدار مي آراينا از اهتاا
كه هه ادهما

منزون و

رن همست هه هعا هسمار از پژوهشگران خاارجي

پرمايه كرد عه همنا هنداا ادهما

شفاهي كردها را هاه اشاكال

متتلف ضبط و جمعآور كرد ااا ترااهها عاشقااه (توك) و ترااهها شاد
(ديلنك) و اشعار محازون عازادار هاا (شامن) و تتيايهاا و

از مصااديق

فرهنگي كردها و جزو زااوي روزمر آاتاست (عامريان و شمنا )196 :1397
 .0الالييهاي کودکانه
ترااههاا كندكاااه واردآور شاا از ماردم كرمااشاا شاامل تتيايهاا
ترااهها

انازشي تراااههاا

امايشااي هاااز ترااااههااا و
كارترااهها (كارآواها) است كه
از اكااا

اخه ااي ترهمتااي و

پرورشااي هساامار سرشاااراا
كندكان ها شنمان و تكرار آاتا
در وا ااع پمناااا خااند را هااا
فرهنگ پرهار وذشتگان حفظ كرد و ت ارب آااان را هاه كاار ورفتاه و فرايناا
فرهنگپذير را طي ميكننا
هاف كلي اين ترااهها تنجه هه خناستهها و عهيق كندك در سنمن متتلف
است و هه انعي حامل خه مت وذشتگان اين مردم و تنجه آاان هه روحما

و

عناطف لطمف كندكااه است هعضي از ترااهها كندكااه ممكن است در وهله
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هااههونيي اهتكار و از همه مت تر رسمان هه هاف االي خند حاائز اهممات
هستنا هاف عما ترااهها لذ

و شاد است كه هه كندك دسات مايدهاا

در ترااهها امايشي مادر كندك را ها امايش آشنا ميساازد و ايان تراااههاا هاا
آمنزش و كاركردها هايهاايل خاند هسامار از ااانل ماذهبي اخه اي و
اجتماعي را هرا هممشه در ذهن كندك ثبت ميكننا
كردها از ديرهاز هرا پرورش كندك اهممت زيااد

ائال هاند اااا ايان

منضنع در كتابها ديني و آيمنها متتلف امز هه چش مايخانرد اولامن
شاعر و انيسنا كرد كه هرا كاندك كتااب انشات احمااخااي اسات و
سمصا سال پمش كتاب «انهتار كندكاان» را هارا كندكاان هاه رشاته تحريار
درآورد و در مقامه ايان كتااب مايانيساا« :ايان كتااب را هارا كندكاان
كردستان انشتهام اه هرا هزروان » (افيزاد )6 :1308
در جايي ديگر افيزاد ( )1308ميونياا« :در فنلكلانر كارد

هامش از

اا انع تتيي داري زاان كرد در هنگام خناهااان كندك ايان تتيايهاا را
ميخناانا در ممان كاردان تراااه هاا هسامار رواج دارد كاه چنااين تراااه
متصنص كندكان است از جمله ترااه شمارش ترااه و سرود دهساتان تراااه
آمنزوار ترااه متل و چمستان ترااهها هاز ماانا ترااه هلناكردن مرد ها پانج
ااگشت ترااه روها ترااه ااناع درخت و ممن ماانا ترااه سارو تراااه ااننهر
ترااه سمب ترااه اااار تراااه پرتغاال تراااه اا مار تراااه وههاي و ااااير آن
خنااان ترااهها كندكااه هتش متمي از ترااهها عاممااه را تشكمل ميدهناا
در هتشي از اقاط كرداشمن تتيي هايي ها مضمننها خاص هارا فرزاااان
خنااا ميشناا تا كندك از درون وتنار هرا جاال ها زاااوي آمااد شاند
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تتيي كه در كرد ها واژ ها «تو تو » و «ت ت » اامما ميشند در مماان
كردها ريشه كتن و هسمار ايمي دارد »
در همان ترااهها كرد ماانا تراااه تركاي و تركمناي احساساا

عشاقي

عرفااي فروتنيها غ هاا و شاكايتهاا و تمناهاا خنداماايي مايكنناا زيارا
ونيناوان و خنااناوان آاتا مردمان ساد ا هند ااا كاه فكار طبمعاي خاند را
درهار احساسا

وا عمتها حنادی خناستهها و آرزوهاا هاه كاار هارد اااا

(ممراما هيتا)109 :
تتيي شعروناه كنتا و آهنگمني است كاه ماادر هارا خناهاااان كاندك
خند ميخنااا تتيي از وذشتهها هسمار دور در مماان هماه انمهاا وجاند
داشته سمنههه سمنه هازون شاا و هاه زماان ماا رساما اسات تتياي كاندك
خردسال را ها كلمهها و آهناگ آاتاا آشانا مايكناا تتياي روزوااران كتان
سرايناوان شناختهشا ااارد آاتا را همشتر مادران پايا آورد ااا و مترهاايها و
اگراايها خند را در آاتا هاازون كارد اااا (وارو انيساناوان  :1301ذيال
ادهما

كندكان و انجنااان)

تتيي پمناا مستقم ها شرايط روحي و روااي مادران دارد كه از متن آاتاا
ميتنان هه اهعاد زااوي اجتماعي ا تصاد و سماساي زماان سارايش آاتاا اماز
پيهرد تتييها آيمنه هاورها و شمن زااوي ااسانها و پمناااها خااانادوي و
اجتماعيااا هرا مثال مادران كرد هر اين هاوراا كه كاندك از ساهمااهگي هاه
هعا ادر هه شنمان است هاه همامن دلمال پامش از آن تتياي امايخنااناا و
زمزمهها تتيي را پا از سهمااهگي در وانش او تارا مايكننا (سالممي و
كتريز

)11 :1380

هسمار از تتييها كرد

هلنچي آذر و ديگار اقااط اياران هاهسابب

ونيش محلي خند اگتااراا زهان و ونيش سرزممن خند هستنا و واژواان و
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خند خنااا شناا حال و هنا پرشنر داراا در تتييها و ترااهها كرد
مادران هنرمناااه ونش كندك را ها كهم وزن و ريت آشنا ميسازاا و ويژواي
هااههونيي را هه كندكان خند منتقل ميكننا هاف االي تتيي اي اد آراماش
متقاهل مادر و كندك است
هسمار از تتييها از اار جامعهشناسي ارزشي ويژ داراا هارا مثاال در
همشتر تتييها كرد

مادر ضمن اانازش كاندك هاه ايان منضانع اشاار

ميكنا كه پار كندك همارون از خاااه در حاال جناگ و مباارز هاا ظالماان و
اهريمنان است
تتيي ر د

lâlâyi, ridi

تييت هچه مادر
تييت رت د
چرا خناهت اميآيا پار

lâyilâ, rolâdi

رفته هرايت تفنگ هترد

مرا يک خت اسبمت هي زين دك
مادر

marâ yek xat asbit bizin dak

اسبش را زين ميكنا (پمراما )485 :1369

اين تتيي كه از زمانها هسمار دور هه يادوار مااا اسات د ه اايي و از
اوزان اي ايرااي است همه اشعار تکهمتي و فنلكلنريک ترااهها كرد امز
هرهممن وزن است :مستفعلن فا مستفعلن فا ( تَنَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن)
روله ت تيه كنرپهم ت تيه

rula lây lâya, kurpam lây lâya

فرزاام تت دلبنام تت
ازاا هنچي د اگمت د راايه
اميداا چرا ااايت دراميآيا

nazânam boči dangit darnâya
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âšime vohu vahištim asti

ئاشممه ووهنو و همشتم ئهستي

راستي و داد هتترين است پاكي خنشبتتي است
ouštâ astiya ouštâ ahmâyi

ئنوشتا ئهستييه ئنوشتا ئههمايي

خنشبتتي هرا كسي است كه هركار را هرا راستي و داد اا ام دها
هييه

hiyat ašâyi vahištây ašim

ئهشايي و همشتا ئهشم

همان وناه كه خااواا راستي و دادور دارد
يهتا ئاهنو تير ين ئهتتا

yatâ âhova tiriyo athâ

رئما امز هايا هرپايه راستي و دادور هروزيا شند
vanga ho ašâ dazdâ âmanang

و اگه هن ئهشا د زدا ئامهاهاگ

تا همه كردارها از رو راستي و خرد اا ام شناا
هييه

hiyat ašâyi vahištây ašim

ئهشايي و همشتا ئهشم

همانوناه كه خااواا راستي و دادور دارد
xištare mičâ âhorâyi â

خشتهر ممچا ئاهنرايي ئا
و امکكردار

ها امرو اهنرايي پرورش ياها

يم درون پيين د د

راستاري

yim dirgo piyo dadat râstârim

و هه يار ااتنااان و فقمران هشتاها
روله ت تيه كنرپهم ت تيه

rula lây lâya, korpam lây lâya

فرزاام تت دلبنام تت
 .1داستانها و افسانههاي کودکان
صه و افسااه ههعننان يكي از زيرم منعه ها ااالي ادهماا
طنل دوران حما

خند ههانر

شافاهي در

جرياااي زااا و پنياا حركات كارد و هاه

گونهشناسي ادبيات شفاهي کودکان؛ کرمانشاه 001

مادران خند شنما و چمزهايي از آاتا را در ذهن خند حفظ كرد ساا همرا
ها دردها و آرزو ها خند و ه زمان ها تحنت

زمااه و همچنمن هاا تنجاه هاه

شرايط و اماز كندك آن را هه هتترين شكل درآورد هنداا ها اقلشاان سااختار
ذهني كندك را شكل ميداداا افسااهها ت رههها مشترك و وا متفاو

هماه

تاريخ و جنامع را ها خند هه همرا داراا
در اين ممان افساااه هاا كارد رااگ و هان ديگار دارااا تعبمرهاا و
تركمبا

زيبا و لطمفي در لت هها كارد و كارد كرمااشااهي وجاند دارد

(درويشمان )21-22 :1305
صهها و افسااهها كرمااشاهي ماانا همشاتر افساااههاا ايراااي حكايات
مبارز ااسان ها طبمعت مبارز ها دينان و دشمنان و حاكمان مستبا و خاندرأ
است سرانشت هاكاران در صههاا ذلات و خانار و ساراا ام امكنكااران
پمروز و شادكامي است در صهها كارد هاورهاا اعتقاادا

را و رسا

زااوي اجتماعي مسائل فلسفي و روااشناسي و تاريتي اتفته است همچنامن
در آاتا خااپرستي دلاادوي مبارز كسابوكاار و طناز و شانخي اماز دياا
ميشند
از داسااتانهااا و افسااااههااا كاارد ماايتاانان هااه «خنرشااما و خاااور»
«زابملفروش» «رسات و زواروا «ااادر و تنپاال» «درواز سانار مريانان» و
اشااار كاارد كااه دارا منضاانعا

عاشااقااه رزمااي حماسااي و اخه ااي

هستنا (عامريان و شمنا )196 :1397
«پاااتنر و پاار (اااام پساار و دختاار)» «ملااکجمشااما و ملااکمحمااا»
«اممرارسهن» و « صه حسمن كرد شبستر »
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افسااهها و متلها كرد چنمن آغاز ميشناا:
يه كي ب يه كي اه و

yeki be yeki navi

يكي هند يكي ابند
غمر خندا كخ سي اهو

qeyre xodâ kaxsi navi

غمر از خاا همچكا ابند
كنسه مرد كفن اهو

kusa mard kafan navi

كنسه مرد كفن اااشت
كفن له ههمهدان هي

kafan la hamadân bi

كفن در هماان هند
سهگ سييي لمن هان هي

saga siyay livebân bi

سگ سما لب هام هند
چهمچه كنله مهلهوان هي

čamča kola malavân bi

اشق كنتاهه (انزاد نرهاغه) شناور هند
چهغنچه غ دار ورد كان هي

čaqančaqe dâre gerdakân bi

چغ چغ درخت وردو هند
له ههاه دروزنتر اهو

la bana drozenter navi

از هنا دروغگنتر ابند
له غه ت روسييه تر اهو

laqalâ rosi yater navi

از كهغ روسما تر ابند
له كنر هگري له كنر هشنهي ؟

la kora begrim la kora bešnaim

از ك ا هگمري (آغاز كنم ) از ك ا هشنني ؟ (درويشمان )16 :1305
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ضربالمثلها و تمثملها اتم ه و محصنل سالها و وا رنها ت رهاه ياک
ملت و همااگر ذوا و ريحه و افا

روحي اخه ي افكار تصنرا

و آداب

و رسنم و هتشي از فرهنگ اامل آاتاست مثالهاا در طانل ساالمان متمااد
هماانا ونهرهايي ورانهتا هه اسلها هعا منتقل شاا اااا و اااالت و ارزش
خند را حفظ كرد ااا مثالهاا ااعكاساي از ت رهماا
سرشار از اكا

شتصاي و اجتمااعي و

حكمتآممز و عبر آمنزاا كه هه منجزترين شكل ممكن همان

شا و همااگر ن درك عممق مردم از مسائل و مشكه

روزمر زاااويشاان

هستنا
در فرهنگ مردم كرمااشا ضربالمثلهاايي وجاند دارد كاه هاه كاندك و
انجنان و زااوي و ترهمت و مرهنط ميشناا و اشاندهنا آن اسات كاه در
فرهنگ نم كرد هه ترهمت كندك در همان سانمن طفنلمات تأكماا مايشاا و
تعلم و ترهمت در خااناد ها هه شمن سانتي و مبتناي هار اساتفاد از ت رهماا
هزرگترها هند است كه هه هرخي از آاتا اشار ميشند:
●هاب ئاوا له كنر خن اممه

bâb âgây la kuri xoy niya

پار از پسرش آوا امست (آشنب و هرج و مرج است)
●هركه تنريا هشي خنريا

har ka turyâ baši xoryâ

هركا تر كرد ستمش خنرد ميشند.
زهاازد پار و مادرااي كه هچهها آاتا سر سفر غاذا تار مايكنناا و آاتاا
دوست اااراا هچههايشان لن
●دايكان هبمنا كچان هتناز

از آب درآينا
dâykân bibined kicân bixvâze

مادران را هبمن و دختران را خناستگار كن
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●ك هن دايكي خمر خنتيه

keč bu dâyki xeyre xulâye

دختر هرا مادر خمر خااست يا خمر محض است
●ك خن شمرن كهر

keč xo širen kare

دختر خند شمرينكننا است (يعني دختر هچه خندش را در اار اطرافماان
شمرين و محبنب ميكنا )
●كنر هاهمه تي

kuri bâbyati

پسر پارش است (يعني خن و خصلت پار را دارد )
●كنر ئهوهر چاك هيمالي هاهي هن چممه ئهوهر خرا ،هي لي خهسار
kur agar čâk be mâli bâbi bo čiya agar xerâp be ley xasâre

پسر اور خنب هاشا مال پارش هرا چه است
اور خراب هاشا هر او خسران است (يعني پسر اور خنب هاشاا خاندش
مال پماا ميكنا اور ها هاشا ارثمه ه هه او هرسا آن را ااهند ميكنا )
از مطالعه ضربالمثلها كرمااشاهي چنا اكته هه دست ميآيا:
 1در هسمار از منارد هاف از هه وجند آمان ضاربالمثالهاا ترهمات و
آمنزش درست كندك هه هتترين شمن هند است
 2هه ترهمت دختران همش از پسران اهممت داد ميشا و ناامن و مقررا
ستتتر هرا دختران اعمال ميشا پسران از آزاد عمل همشتر هرخنردار
هنداا
 3هه داما آوردن پسر هرا مادر امتماز محسنب ميشا البته اين اگا ااشاي
از اماز هه وجند امرو جسمي مردان و پسران هرا كارها ستت و همچنمن
اعتقاد هه ادامه اسل از طريق پسر سرچشمه ميورفت
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ت رهما

او را ههكار ميهناد تأكما هسمار شا است

 .4بازيها و سرگرميهاي کودکان
هاز ها سنتي ماانا ديگر عناار فرهنگي سنتي و عاممااه حاال ااايشاه
احسا

تتمل و اهتكاار جمعاي اسات و پاياآورااا مشتصاي ااارااا هاه

عبارتي اين هاز ها از دل زااوي روزمر و عاد مردم مايجنشانا و يكاي از
جلن ها متتلف فرهنگ عامه محسنب ميشناا
هاز ها سنتي ناعا كلي و عمنمي داراا كه عبار ااا از:
 -شيوه يارگيري

هرا ياارومر هااز هاايي كاه دو وارو در آاتاا شاركت دارااا دوافار
سردال(سردار) ااتتااب مايشاناا و آااان ياارومر را هاه چناا روش اا اام
ميدهنا:
 1افرا

شركتكننا در هاز دوههدو ها ه و دور از دو سردار مايروااا

ههطنر كه ااا آاتا شنما اشند هارا خاند ااامي چانن خنرشاما ماا
سنگ جناهر ممن و ااتتاب ميكننا ساا دو افر ازد سردار ميآينا و هرا
مثال ميپرسنا :خنرشما يا ما ؟ دو سردار هنا هه سلمقه خند هار كااام يكاي از
دو اام را ااتتاب ميكننا و هاينشمن يارومر افرا

هر ورو اا ام ميومرد

 2زر مشتكي :از روشها ديگر يارومر اين است كه يكاي از هازيكناان
در فاالها دورتر از دو سردار سنگريز ا را در مشت خند پنتان ميكنا و
ها مشتها هسته ازد آاتا ميآيا هركاام از دو سردار هتناااا درسات حاا
هزاا كه سنگ در كاام مشت است آن هازيكن جازو افارا
شا

تام و خناهاا
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 3روش آزاد :حالت ديگر است كاه دو ساردار هاه ااتتااب خاند افاراد
شركتكننا را هرا تم خند ااتتاب ميكننا
 -روشهاي قرعهاندازي براي تعيين گروه آغازگر بازي

 1خط يا شمر (استفاد از سكه)
 2تر يا خشک :در اين روش يک طرف سنگي ااف را ها آب دهان خما
كرد و دو سردار هركاام يک طرف(خشک يا تر) سنگ را ااتتااب كارد هاه
هنا پرتاب ميكننا هنگام پايمن آمان سنگ طرف ااتتااهي هار وارو كاه هاه
سمت هات هند آن ورو آغازور هاز خناها هند
 3زر مشتكي :هه همان شمن بلي كه ذكر شا ها اين تفاو

كاه ايان هاار

شتص هيطرف سنگريز را در مشت پنتاان مايكناا تاا يكاي از دو ساردار
حا

هزاا كه سنگ در كاام دست است و هراا آغازور هاز خناها هند
 4روش ديگر تنافق دو سردار هرا شروع هاز است
هاز ها سنتي از مؤثرترين را ها ياادومر و ت رهاهااااوز محسانب

ميشناا آمنزش متار ها زااوي اقشها اجتماعي و مسائنلمتپاذير
هتبااند رواااا يااادومر

هماااهنگي اعضااا متتلااف هااان و متااار هااا

تصمم ومر را از ديگر فنايا فعالمتها حركتي هااز هاا محلاي و سانتي
ميتنان هرشمرد
آاچه در اين هاز ها همشتر هه چش ميخنرد مشااركتي هاندن آاتاسات در
همشتر هاز ها جنبه وروهي و اجتماعي هندن هاز ها منرد تنجه وياژ ا

ارار

ورفته است ماانا «هاز هاخ و رو » «كاواشان» «اخناخن» «آسما و خاراو »
«ترخنهاز » اين هاز ها ههانر

وروهي هاند و هاا فعالماتهاا حركتاي

همرا هستنا كه ها رشا حسي -حركتي كندك او را در كساب متاار هاا
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هه طنر مشتص در اينوناه هااز هاا ممااااي اساتعاادها كندكاان هاروز
ميياها و منجب افزايش تنان ذهني و فمزيكاي آاتاا مايشاند همچنامن ايان
هاز ها تأثمر عما ا هر رواا رشا اجتماعي و متار هاا اجتمااعي كندكاان
خناها داشت
جمعبندي
فرهنگ عامه ها اهعاد وسترد خند منبع متمي هرا شناخت افكاار هاورهاا
ااايشهها و تننع زااوي هر نم و ملتي ههشامارميرود تنجاه هاه جلان هاا
ونااونن و متننع آن جمعآور و ثبت و ضبط اين فنلكلنر در شرايط ماارن
امروز كه سنتها ديرين وذشاته روزهاهروز كمرااگ ياا رو هاه فرامنشاي
ميرواا هسمار حايز اهممت است
حاال اين اهممت هه وجند آماان ادهماا

ارزشامنا كندكاان اسات كاه

ترااههايي درخنر تنجه هرا كندكان را در خند جا داد استب ترااههايي كه
ريشه در وذشته دور مردم اين سرزممن دارد و تتييهايي كاه از كتانتارين و
زيباترين ترااهها عاممااه هستنا و از ژرفا درد و راج و اااو تااريتي ياک
ملت حكايت دارد و اشان از اين است كاه ماادران چگنااه آماال و آرزوهاا و
خناستههايشان را در هاب آينا فرزااااشان در الاب تتياي هاا سااد تارين و
زيباترين واژ ها هرا كندكان خند زمزمه ميكننا تا ملكه ذهن و ااايشاه آااان
وردد
ها هررسي ادهما

كندكان در فرهنگ مردم كرمااشا مايتانان از چگاناگي

تعلم و ترهمت كندكان در اين منطقه آوا شا تا آن جاكه ها وذشت زمانهاا
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هسمار هننز ه والاين ها هه كار هردن ضربالمثلها تمثملي ارزش و ااالت
اياان جنبااه از ادهمااا

را حفااظ كاارد ااااا هااا هررسااي امناااههااا پاارارزش

ضربالمثل ها اين نم ههراحتي ميتنان جايگا هازر كندك را در آن مشاها
كرد مردم كرمااشا هه ترهمت كندكان از همان سنمن طفنلمت تأكما ميورزاا و
تعلم و ترهمت در خااناد هاه شامن سانتي و مبتناي هار اساتفاد از ت رهماا
هزروترها اا ام ميومرد
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