
 
 

مردم شغنان ) فلکلىر ( داستانهای عامیانو  

  

 و گاو شیر
کَ ٌُْس ایٌقذر ضزیز ًجْد ّ حیْاًبت اس ُن  ٫در سبلِبی سبل در سهبًِبی قذین         

در جٌگل فقظ یک پبدضبٍ ثْد ّ ًبهص ُن ضیزضبٍ ثْد. ضیزضبٍ اس حیْاًبتی  ٫گشیزاى ًجْدًذ

پب اس گلین فزاتز هیکطیذًذ فْری سز ثَ ًیست کَ سثبى دراسی هیکزدًذ ّ یب قْل هعزّف 

هیکزد. رّسی ثَ ضیزضبٍ خجز رسیذ کَ در ثیطَ گبّی پیذا ضذٍ است کَ خْد را ُْضیبرتزیي 

ّ هذثزتزیي حیْاى ثیطَ هیخْاًذ ّ حتی ضیزضبٍ را کَ پبدضبٍ جٌگل است ارسضی ًویذُذ. در 

ّی کسلظ گطت کَ دلص آى دّد ًبخْضی اس دهبغ ضیزضبٍ خبرج ضذ ّ خطن چٌبى ثز 

هیخْاست کَ ُوَ حیْاًبت ثیطَ را ثکطذ ّلی ثیبدش آهذ کَ اّ ضبٍ است ّ ضبٍ ثبسذ ثز 

رعیت ثخبطز یک هتوزد ّ ًبفزهبى ایي ُوَ ظلن رّا ًذارد. ضیز کَ ًِبیت خطوگیي ّ 

گزسٌَ ثْد هیخْاست ُزطْریکَ ثبضذ اهزّس کبر ایي گبّ ًبفزهبى را یکطزفَ کٌذ. رّثبٍ را 

در ثیطَ در حیلَ گزی ّ هکبری سزآهذ ثْد در پی گبّ هتوزد فزستبد ّ گفت ثَ ُز  کَ

طْریکَ ضْد گبّ را اهزّس ثَ درثبر حبضز کٌی. رّثبٍ دست ثَ سیٌَ ثسْی اقبهتگبٍ گبّ 

رّاى ضذ. چْى ًشدیک هحل رسیذ غذا ثزآّرد: هي هیذاًستن کَ ضیزضبٍ ُیچگبٍ اضتجبٍ 

سی رااًتخبة هیکٌذ کَ یب اس ّی ثبالتز ثبضذ یب ُن ُن سطح ضیزضبٍ ثزای دّستی ک ٫ًویکٌذ

کذام حیْاى ثبضذ  ٫ضبخِب هثل چٌبر ُیکل قْی ثب ایي خْدش. ّاٍ ّاٍ ثجیي ایي گبّ جْاى ثب ایي

دریي ثیطَ کَ ثب ّی ثزاثزی کٌذ. گبّ کَ ایي ُوَ تعزیف ّ تْغیف رّثبٍ را ضٌیذ ثب غزّر 

ًذ. پزسیذی کَ چزا ثَ هحل اقبهتگبُص آهذٍ است. ثز ّی آفزیي گفت ّ اّ را ًشدش خْا

رّثبٍ در جْاة گفت: هیذاًی کَ ایي رّسُب ُوَ حیْاًبت سز ثَ توزد ّ ًبفزهبًی هیشًٌذ ّ 

خزاج پزداخت هیکزدًذ اس ایي رّسُب ًوی  آًِبییکَ پذراى ضبى ثَ پذر ضیزضبٍ ثبج ّ

هذتِبست کَ در غذد یک رفیق ّ ّ اس ضیزضبٍ ُن ثَ تٌِبیی کبری سبختَ ًویطْد.  ٫پزداسًذ

یک هتحذ قْی پٌجَ هثل جٌبة عبلی ضوب ُستٌذ. ایي رّسُب ًبم ضوب ثیطَ را گزفتَ است ُوَ 

اس ضوب خْاُص کٌن ثزّین ثذرثبر  جب قػَ اس داًبیی ّ تذثیز ضوبست. ضیزضبٍ هزا فزستبد تب

اثیز ضوب در اهْر ثیطَ اگز هبیل ثْدیذ در کبرُب ثب ضیزضبٍ هطْرت ثذُیذ ّ ضیزضبٍ ُن اس تذ

حیلَ رّثبٍ ثب  ثزای ًِبر یک گْسفٌذ ّ حلیوی درستخْاُذ کزد. گبّ اس  ضوي در ٫استفبدٍ کٌذ

گبّ  خْد را ثز ضیز ظبلن ثبثت کٌذ.  خجز ثْد ّلی چیشی ًگفت چْى هیخْاست کَ حسي تذثیز

ّ یک دیگ  حیٌیکَ ثذرگبٍ رسیذ چطوص ثز ُیشم سیبد دعْت را قجْل کزد ّ ًشد ضیز آهذ.

گبّ   ی است". گْضص ثػذا افتبد ّ ثب خْد گفت: " ایٌجب سیز کبسَ ًین کبسَ ٫ثشرگ افتبد

دهص را ثلٌذ کزد ّ رّ ثَ فزار ًِبد. ضیز دیذ کَ گبّ فزار کزد پزسیذ: دّست عشیزّ هِوبى 

 غجز کي ّثیب ثزگزد ًِبر ار ثب ُن ثخْرین. گبّ یک ثبر دیگز ایستبد سخت ٫گزاهی چزا رفتی



پبیص را ثشهیي کْثیذ ّ هذثزاًَ گفت: آقبی ضیز :" دیگ ضوب ثزای یک گْسفٌذ خیلی ثشرگ 

  است".
 مىش وپلنگ         

خیش سد کَ  ًبگبٍ هْضی اس سز ضکن پلٌگ ٫سیز درختی خْاثیذٍ ثْد رّسیپلٌگی در         

دیذ ّ هْش ثیچبرٍ کَ خْد را در چٌگبل پلٌگ خطوگیي ّ گزسٌَ  پلٌگ اّ راگزفت. 

ثَ گزیَ افتبد ّدرهیبى گزیَ ّ ساری التوبص کٌبى  اس تزص ٫هیذاًست کِذیگز کطتَ خْاُذ ضذ

ضبیذ  ٫در گذر ّ هزا آساد کي  اس تقػیزم   ٫اس پلٌگتقبضب هیکزد: " هي لقوَ ای ثیص ًیست

رّسیذر جبیی ثتْاًن ثَ تْ کوک کٌن". پلٌگ را اسیي حزف هْش خٌذٍ گزفت. پلٌگ در هیبى 

ّلی اس تْ هْش ًبتْاى ثَ  ٫گٌبُت را هیجخطن ٫خطبة ثَ هْش گفت: " هي تزا ًویکطنخٌذُ

پلٌگ ثعذ اس ایي حزف تْام ثب خْدخْاُی  هٌپلٌگ تیشدًذاى چَ کوکی خْاُذ رسیذ؟" .

چٌگبلطزا ثبس کزد ّ هْش را رُب سبخت. هْش ثب غذ اهتٌبى ّ سپبص سزاسیوَ ثسْی خبًَ 

َ ثزایجذست آّردى ضکبر رّاى ضذ ّسزهست اس ثبدٍ غزّر رّسی پلٌگ ثَ ثیط .اش رّاًطذ

پلٌگ  ٫غیبداى کَ در آى ًشدیکی ثزای ضکبرجبل تٌیذٍ ثْد .ّ خْدخْاُی در ثیطَ قذم هیشد

هغزّر در جبل گیز آهذ. پلٌگ ُزچِشّر ّ تْاى کَ داضت هػزف کزد ّلی ًتْاًست اس دام 

ا ضذ. هْش چْى پلٌگ را در آى حبل اس قضب ُوبًوْش ًبتْاى پیذ غیبد خْد را خالظ کٌذ.

ثب ایي ُوَ ًیزّ ّتْاى ًویتْاًی حتی  ٫سار دیذ پیص آهذ ّ گفت: " ای دّستعشیش در چَ حبلی 

یک جبل را پبرٍ کٌی؟" پلٌگکَ خْد را ًبتْاى یبفت سز ثشیز اًذاخت ّ چیشی ًگفت. هْش 

ْیذ ّ کٌذٍ کزد. پلٌگ در دم ُوَ ی تٌبثِب را ج ٫ثیذرًگ ثَ جْیذى تٌبثِبیجبل ضزّع کزد

پلٌگ خجل سدٍ رّ ثَ هْش کزد ّ گفت: " دیگزاى را دست  خْد را تکبى داد ّ اسجب پزیذ.

 ".کن گزفتي ًطبًَ احوقی است

 باغبان وروباه         

ّ داستبًِب اس  داضت کَ در آى درختبى چبرهغش ثب تٌَ ُبی عظین ثبغ ثشرگ ثبغجبًی         

هزدهبى است. ُز سبل در خشاى کَ ّقت حبغل گیزی چبهغش فزا سبلِبی سبل را در سثبى 

یک خزص قْی جسذ هی آهذ ّ چبهغش ثبغجبى را هیجزد. سبلِب ثَ ُویي گًَْ سپزی  ٫هیزسیذ

رّثبٍ ًشد ثبغجبى آهذ ّ گفت: " اگز هي تزا اس ضز ایي خزص ظبلن ًجبت  هیطذ. سبل دیگز

چْچَ هزغ را ثب  هي دٍ تب ٫ایي کبررا کٌی ثبغجبى گفت: " اگز تْ   ثَ هي چَ هیذُی؟ ٫دُن

 ٫لجبًص را لیسذ ّ گفت:" ثبضذ ٫ًبم هزغ ّ چْچَ ُب را ضٌیذ رّثبٍ کَ هبدرضبى ثتْ هیجخطن."

رّسی خزص ثب یک سجذ ثشرگ در ثبغ آهذ کَ چبهغش را هثل سبلِبی  ایي کبر را هي هیکٌن."

آی  ٫آی ثبغجبى ر غذا هیکزد : "گذضتَ ثجزد کَ ًبگبُب" سز ّ کلَ رّثبٍ پیذا ضذ ّاس دّ

هگز کز ُستی کَ ایٌقذر ثلٌذ حزف هیشًی؟ رّثبٍ  ٫ثبغجبى پزسیذ چَ هگْیی ثبغجبى ..."

گفت: " پبدضب هزیض است. طجیجبى گفتَ اًذ کَ اّ ثبیذ یک خزص کالى را ضکبر کٌذ ، اس 

خزص  ًذادٍ کَپْستص کالٍ ثسبسًذ ّ آى کالٍ را ثسز کٌذ خْة هیطْد." ثبغجبى ٌُْس جْاة 

ثبغجبى گفت : " تزا کجب پٌِبى  التوبص کٌبى گفت: " ثبغجبى تزا ثَ خذا هزا جبیی پٌِبى کي."

حزفص را تکزار کزد ّ  ُّزجب ثبضذ رّثبٍ تزا پیذا هیکٌذ." رّثبٍ ثبس ثسیبرکالى استی کٌن تْ



لحظَ تکزار افشّد هي رد پبیص را یبفتن کَ ثسْی ثبغ تْ هی آیذ." خزص ثشاری افتبد ّ ُز 

ثَ خزص گفت کَ تْ ثبیذ اس آى راٍ دیگز ثبغ فزار  ثبغجبى هیکزد کَ ثوي رحن کي ّ ًجبتن ثذٍ.

چٌبى فزار کزد  کٌی ثَ ضزطی کَ رّثبٍ تزا ًجیٌذ ّ اگز ثجیٌذ هي ُن ُالک خْاُن ضذ. خزص

ب کزد. کَ حتی دیگز ثَ عقت ًگبٍ ًکزد. رّثبٍ خٌذٍ کٌبى ثسْی ثبغجبى آهذ ّ هزغِب را تقبض

ضکن ثبغجبى کَ ضت اس ضذت سزدی  تسلیوص کٌذ. ثبغجبى رّثبٍ را آّرد ثَ خبًَ کَ هزغِب را

ًوْدى ثَ غذا کزدى. ُز لحظَ  در خبًَ کَ گزم ضذ رّدٍ ُبیص ضزّع ٫ثبد گزفتَ ثْد

ثبغجبى ثَ گْش رّثبٍ هیزسیذ. رّثبٍ پزسیذ: " ثبغجبى ایي  غذاُبی عجیت ّ غزیت اس ضکن

ثبغجبى گفت: " ای دّست عشیش هي سهبًیکَ ثچَ ثْدم یک چْچَ  ست؟"غذای چی ٫غذا

حبال کَ فِویذٍ تْ ایٌجب ُستی ّ  ٫ثعذ اس سبلِب آى سگ در ضکون ثشرگ ضذ ٫سگ را ثلعیذم

اس ضٌیذى ایي   هیخْاُذ ضکون را پبرٍ کي ّ ثیزّى ثیبیذ." رّثبٍ ٫ثْی تْ ثَ دهبغص رسیذٍ

ّ خذا یک لحظَ ضکوت را ثگیز ّ هي فزار هیکٌن."  زادّست ت حزف ثَ لزسٍ افتبد ّ گفت:"

رّثبٍ گفت: " هي  رّثبٍ رّ ثَ فزار ًِبد ّثبغجبى گفت: " دّست عشیش ثیب هزغِبیت را ثجز."

  فقظ ضکوت را ًگِذار کَ سگ ثزّى ًیبیذ." ٫دیگز هزغ ًویخْاُن

  پادشاه و پیر مرد        
هزدی را هطغْل ًِبل ضبًی دیذ. پبدضبٍ تعجت  رّسی پبدضبٍ اس دُی هیگذضت ّ پیز        

کزد ّ فزهْد تب پیزهزد را حبضز کٌٌذ. پیز هزد کَ ًشد پبدضبٍ آهذ رسن ادة را ثجب آّرد ّ 

تْ کَ  اس کزد ّ گفت:" پیز هزد رّ ثزّی پبدضب هْدثبًَ دست ثَ سیٌَ ایستبد. پبدضبٍ رّ ثَ

ی کَ حبغل ایي ًِبلِب را تْ هطوئٌ ٫دیگز عوزت ثسز رسیذٍ چزا ًِبل هیٌطبًی

حبالهب  ٫ای پبدضبٍ عبلن دیگزاى ًِبل ضبًذًذ هب خْردین پیزهزد در جْاة گفت:" ثخْری؟"

ثَ ّسیز  ًِبل هیطبًین تب دیگزاى ثخْرًذ." ایي جْاة ثبغجبى پبدضبٍ را ثسیبرخْش آهذ ّ

  فزهْد تب ثبغجبى را ثب اًعبم سیبد هزخع ًوبیٌذ.

 


