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 و زبان نیز است گضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهن

 

 )به تقاضای یک تن از جوانان قلم بدست نوشته شد(

 

 )بخش اول(

 

 

 

 نوشته: دکتور خوش نظر پامیرزاد

 

 

 
 ۱۹۳۱قوس  ۴۲

 

فولکلوور ققایودر رسوووس و سوایر داشوته سووای باسوتان  موردس را ناماوود  ایون ققایودر رسوووس و 

داشووته سووا از نظوور قوودامت توواریخ  ب وویار متاوووا انوود کووه شووامه اف ووانه سووار داسووتان سووار 

موسیق ر رقصر تواری  و اد  شوهاس ر ضور  ال هوه سوار س لیواث و امهوال ون مو  شوود  

داشته اند  تعدادی از این اقواس توان ته اند که ون را زیور اقواس قدی   س ه این فولکلور را 

ر س وه اقوواس گوذارد  مگاجیاه بدسترس ن ه سای مابعد خود بگقلم وورده و به قاوان یک 

اجیاوه نوابود گار ب ازند که با مرور ایاس بخش  از این گاجیاه ای را ماندگنتوان تهر چاین 

 ردیده است گ

 

ر حقوایق  از ایون گیورد  بیوانگ  شوکه مو  گواجت واق  و فرسافولکلور که بر زمیاوه سوای 

زمیاه سا از ایاس قدیم م  باشد که سیاه به سیاه طو  قرهوه سوای دراز از ن ول  بوه ن وه 

ر انتقووال موو  یابوود  اف ووانه سووار داسووتان سووار موسوویق ر رقووصر توواری  و اد  شووهاس ر گوودی

کلوور بوه شوکل  از اشوکال ر قااهور فولگوضر  ال هه سار احکاس و امهالر اسطوره و دی

  قدی   را تج هم م  دساد  به فراموش  سپردن این داشوته سوا ضوربه مهلکو  گون زنده 

یک قوس یا یک ملت که فولکلور جو   ای از ون اسوت  وارد مو  سوازد   گبر پیکر فرسا

ر هحبت را به یک  از این داشته سوا اختاواب بودسیم و ون را در زمیاوه ارزش سوای گا

 بان  ارزیاب  ن ائیمر این واقعیت روشن م  شود   و زگفرسا

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
khush_nazar@yahoo.com                                                                                                             www.shughnan.com 

 

بخش  از موسیق  قدی   پامیر مو  باشود کوه م هوه حیواث ایون اقوواس « دف ساز»فولکلور 

ر مااسباث اجت اق  گشاید از قار باستان باشد  چهره و داشته سای این موسیق  حکایه 

خواسود بوود  تاووا زیواد    این اقوواس از سوده سوای اولیوه و چوه ب وا کوه قبوه از ونگو فرسا

ودا  و رواج سا و ققاید در میان پامیریها اسوت کوه ایون زیواد بوودن تاووا فولکلوور ون از 

شان تادیق م  دارد  یک  از بخوش سوای فولکلوور ایون اقوواس موسویق   گغاامادی فرسا

ردیوده اسووت  ایوون گم وو   « دف سواز»ردد کووه بوه نوواس گوون سوا اسووت کوه بووا دف اجورا موو  

شووااان « دف سوواز»میووان س ووه پووامیری سووا وجووود دارد و ایوون نوشووتار بووه  موسوویق  در

 اختااب داده م  شود   

 

ویاد  نظر به شواسد تواریخ  در گم  « خږنْونې»اقواس شااان  که به زبان خودر خود را 

قارسای قبه از میالد و پس از ون در قارسای میالدی ال  قار ششم در میان اقواس 

واس  از ون مو  دساود گوریای  از نیرومادی زیادی برخوردار بوده اند که شواسد تاریخ  

ر گنلکلور غاو  ایون اقوواس بیواکه نیازماد پژوسش بیشتر در مورد حاک یت ون سا است  فو

 گاین امر است که ون سا دارای قدامت تاریخ  زیادی م  باشاد  ون سا ارزش سوای بو ر

تاریخ  را تا ساوز سم محهوظ داشوته  چوه در قرهوه موسویق  ر تواری  و اد  شوهاس  و 

وی  و سوو ل موو  باشوود  ودا  و رواج سووای گوومشووخص توور از س ووه دارای فلکلووور ظرافت

ه و قربان  سای زیادی نی  در ح ایت از ون داده انود  ه داشتگوریای  سای اولیه را ساوز ن

ت رکوو  داده موو  شووود کووه ایوون فلکلووور در حووال « دف سوواز»در ایوون نوشووتار بوور فولکلووور 

 نابودی قرار دارد 

 

موسیق  ایون سورزمین از غاو  تورین اشوکال موسویق  اسوت کوه از نظور بکوار بورد ون در 

ر و خوشوو  و موسوویق  مووذسب  و اه سووا در دو بخووش موسوویق  سوووگوور جایگوومحافووه و دی

مودا  »ردد  بخوش موسویق  موذسب  و موسویق  در محافوه قرفوان  را گوقرفان  اجرا م  

م  ناماد  این بخوش موسویق  در س وه سواحاث پوامیرزمین بودون کوداس تهواوت  در « خوان 

ردد کوه اموروز کوامالک شوکه ماهورد موسویق  گمراسم ق اداری و محافه قرفان  اجرا م  

 اسالس خواسد بود  در جهان 

 

امووا در رابطووه بووه موسوویق  سووور و خوشوو  بایوود افوو ود کووه ایوون نوووا موسوویق  در ماوواطق 

ین موسیق  در شوااان بوه شویوه مختلف پامیرزمین با وجود اشتراکاث ت ای ات  سم دارد  ا

ون با والث مختلهه اجرا م  شود  در محافه قروس ر محافه رون ای  قروس گوناگسای 

ردیودر محهوه خوشو  گار مو  گو برای قوروس بر« جامه بران»جای ون محهه  که قبالک به
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نوزاد که روز سهتم برپا م  شودر محهه ختاه سوری پ ران ر محهه نخ تین سرتراشیدن 

تعدادی از اوالد سار محهه خوش  ترخیص ق کری و در ایون سوال سوا محهوه خووش ومود 

رفتن مه انوان گوردنودر پیشوواز گ  افرادی که بعد از سال سای دور و دراز به وطن بور مو

قال  مقاسر مه ان  و محهه شب نشیا  هدای موسیق  خوش  بلاد م  شود  این موسیق  

ی ترین مقاس این موسویق  مو  باشود گان ای زیادی نواخته میشود  فلک دلبا مقاس و پرده س

که قالق ادان زیوادی داردر قوالوه بور فلوک مقواس رسپوای یکو  از ون مقواس سوای  اسوت کوه 

بیشترین ک ان را به سوی خود م  کشد که ایون مقواس بوه رقوص اختاواب داشوته چوه در 

سوای فولکلوور زیوادی در ایون  گرددر وساوگوخانه سا و چه در جریان راسپی ای  اجرا م  

به خود جلب م  کاد  در این « یلکگدر» گوسیق  دخیه است که بیشترین توجه را وسام

که اضافه تور جابوه ت هیلو  « سیکاک» گسارماد با سوز قجیب  روبرو استر وسا گوسا

ری نی  در ایون موسویق  شوامه گسای دی گیردر به س ین سان امروز وساگرا به خود م  

 ردیده است گ

 

ذشوته دورتور تاهوا دف از والث موسویق  شوامه گدر سال سوای در موسیق  سور و خوش  

و ن  نیو  بوه ون س وراه شود  دنبووره بعودتر از ون بوه ایون موسویق  راه  گبود که بعدسا چا

یافووت  سووپس غییووک نیوو  بووا ون سووا یکجووا شووده و کووم کووم در ایوون موسوویق  تاییراتوو  رون ووا 

ری گوحه بلکه ربوا  از جوای دیردید  ربا  به این موسیق  راه یافتر اما نه ربا  ون مگ

وموود  بووا ون کووه موسوویق  دف و ربووا  مشخاووه موسوویق  مووذسب  و قرفووان  در ایوون ماطقووه 

ر ایون ربوا  کوه ون گومیباشد و از سالیان مت ادی ربا  در این مرزو بوس وجود داشوت  م

ری گوم  نامادر شامه موسیق  محافه خوش  نشود  در قوور ربوا  دی« مدا »را ربا  

کوابل  »این ربا  دارای ساخت ان بارنج تر و پرده سوای بیشوتر بوود و ون را  که ن بت به

ذشت زموان طبلوه یوا طبلوک سوم اموروز در گویادر با والث موسیق  س راه شد  با گ« ربا 

رفته م  شوود  سوم چاوان اکواردیون و ارمونیوه نیو  شوامه ایون موسویق  گاین موسیق  کار 

سوویو موو  باشوود کووه در سووال سووای اخیوور تووا شووااان س ووتاد و از والث تووازه وارد موسوویق  کا

 رسیده است  

 

اسوت کوه دارای « دف سواز»از ج له قااهر موسیق  سوور و خوشو  موسویق  فولکلوور 

قااهوور موسوویقیت و شوویوه اجوورای ویووژه میباشوود  اجوورای دف سوواز هوورف بووا ولووه دف 

رفوووت  از قووراین و شووواسد قابوووه دیوود معلووووس موو  شووود کوووه ایوون موسووویق  گهووورث موو  

ازدستاوردسای قدی   سرزمین وریانا بووده کوه میوران ون توا قاور حاضور رسویده اسوت  

اشکاشم م  باشدر با این تهواوث « دف ب س» پاجشیر و « قرهک»دف ساز شااان س ان 
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ورت  کووه دف سوواز ردد  در هووگووکووه قرهووک و دف بوو س هوورفاک در یووک مقوواس اجوورا موو  

اس یا مرحله به مرحله بوه اوج و وجود و گاس به گدارای مقاس سای زیادی است  این مقاس سا 

جان س ان مقام  است که قرهک و دف ب س سوروده مو  سیسیجان م  رسد  اوج وجد و 

 ویاد گم  «یک باده»شود که در دف ساز ون را مقاس 

 

مطالعه م  باشد کوه مو  تووان طوور  یوه  موسیق  دف ساز از چاد نطقه نظر قابه دقت و

 به ون دقت را معطوف داشت: 

 

ردد  گودف سواز بوا انتظواس و ترتیوب خواب اجورا مو   هاا  دف سااز  گنظام خاص آهن 

ون نظر به زمان محهه قروس  و محوه موجودیوت شوه مورد  گطوری که اجرای سر وسا

ر بوه چشوم ن و  گویرد که ایون شویوه کوار در سویف محهوه قروسو  ماواطق دیگهورث م  

خورد  نظر به زمان محهه قروس  مقاس سا و پرده سای خاه  با مضو ون خواب اجورا 

 م  شود  به این ترتیب:

 

سرتراشان با دمیودن شوهق سوروده میشوود  طووری کوه  گوسا  « سرتراشان» گآهن  -* 

تشوکیه « تراشوان»و « سور»از مههوس این کل ه بر میآیدر سرتراشان کل وه ترکیبو  کوه از 

میباشوود  اهووطال  سرتراشووان نوواس مراسووم و نوواس « تووراش سوور»یافتووه اسووت  کووه معاووای ون 

جا بحث ما بوه   است در محهه قروس  که در خانه شه مرد اجرا م  شود  در این گوسا

در  گسرتراشان هحبت خواسیم داشت  این وساو گمراسم سرتراشان نبودهر بلکه از وسا

وغاز مراسم سرتراشان سروده میشود  شخا  که برای پوشانیدن لباس شه مرد توظیوف 

است  در قدمه اول موی سر شه مرد را م  تراشد  با پیش کوردن تیوب بور مووی شوه مورد 

 -امووروز چووه روز  » گسوورودن موو  پردازنوود کووه مطلوو  وساووسارماوودان وواز خوووان بووه 

 است  « سرتراشان ای

 

را دسته ای از ووازخوانان اجرا م  ن ایاد که سر یوک ون سوا دف را در دسوت  گاین وسا

ران او گوطوری است که یک سارماد مطلو  را وغواز ن ووده و دی گدارند  اجرای این وسا

و سارماوودان « فراورخوووان»موو  کاوودر او را را تعقیووب موو  ن ایاوود  سارماوودی کووه وغوواز 

یوواد موو  شوووند  « ویگقاشووق»را تکوورار موو  خواناوود  بووه نوواس  گری کووه مطلوو  وساووگوودی

فراورخوان شه مورد را بوه شوکل  معرفو  میودارد کوه از سور شوروا ن ووده و توا پوا او را 

ویان مطلو  را تکورار مو  کااود  بوه ایون گوید  بعود از سور چوار ماورا قاشوقگوهف م  

 :  شکه
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 تــربوز غلـیــان ای -شه   (۱) سرتراشان ای        سِرک -امـروز چه روز  

 تخـــت سلیـــــ ان ای -شب شبــ تــــــان ای        پیشان  شه   -مویِک شه  

 شه ســوار ما ســـــواران ایر شه برومـــــد از خــــــراسان ای

 اشان ایسه هد سوار نی ه ګردان ایر امروز چه روز  سرتر

 

 خ ــــار م تـــان ای -کـ ــــان ملـتــــان ای        چش ان شه   -ابروی شه  

 وشوار اوی ان ایگ -وش شه  گتیــــــب لـــــــــرزان ای        در  -بیا  شه  

 شه ســوار ما ســـــواران ایر شه برومـــــد از خــــــراسان ای

 ه روز  سرتراشان ایسه هد سوار نی ه ګردان ایر امروز چ

 

 یاقـــــوث و مرجان ای -پ تــــه خاـــــدان ای        دندان شه   -لـبــــان شه  

 چون مـــاه تابــان ای -بلبه خــوشخـــــوان ای        رویِک شه   -زبان شه  

 شه ســوار ما ســـــواران ایر شه برومـــــد از خــــــراسان ای

 ردان ایر امروز چه روز  سرتراشان ایگسه هد سوار نی ه 

 

 برف زم تــــان ای -بیــــار افـاـــــان ای        سیاِه ک شه   -ردن شه  گ

 روشــان ای (۴) پلتـــه -شت شه  گخ یـــــه لـــــرزان ای        ان -قِدک شه  

 شه ســوار ما ســـــواران ایر شه برومـــــد از خــــــراسان ای

 ردان ایر امروز چه روز  سرتراشان ایگسه هد سوار نی ه 

 

 بدخشان ای (۹)کهـش -کبـــــک خـــرامان ای        در پای شه   -رفتار شه  

 بــــاالی دیکــــــدان ای -ای        مادر شه   (۲)بـــاالی دوکان -پـدر شـــه  

 خــــــراسان ایشه ســوار ما ســـــواران ایر شه برومـــــد از 

 ردان ایر امروز چه روز  سرتراشان ایگسه هد سوار نی ه 

 
 رفته شده اند:گچاد نکته قابه توضیح اند که به ش اره  گدر این وسا

 
بوا ک وره مو  خوانود  پ ووند « ک»را سارماود بوا پ ووند « سور»سرِک مراد از سر است کوه کل وه  -۱
ر بوا فتحوه ادا گورا افواده مو  کاود و ا« محبوت»معاوای ر بوا ک وره ادا شوود  گودر زبان شااان  ا« ک»

 ووازخوان ون را با ک ره ادا م  ن اید  گګردد  معاای تاایر را م  دسد که در این وسا
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ون است که در ری یدن تار اوال پابه را به شکل  م  وورند کوه بورای رشوتن « پلته»مراد از کل ه  -۴
ردیودهر از ایون کوه در روشوان گشوت شوه بوه ون تشوبیه گه انویاود کوگردد  ون شوکه پابوه را پلتوه گوسان 

 شت شه به پلته ون سا تشبیه شده است گان ماسری استاد  انگدخترانر ری اده 

  
کهش ناس پاپوش  است که قبال در بدخشان از چورس سواخته مو  شود کوه اموروز بووث ون را قوور  -۹

هور بود که در قروس  سا برای شوه کرده است  کهش بدخشان از نظر جا یت و ساخت ان ب یار مش
 ردید گمرد و قروس خریداری م  

 
کل ووه دوکووان مووراد از یووک بخووش سوواخت ان درونوو  چیوود )خانووه سووای پووامیری( میباشوود  در برخوو   -۲

ویاود کوه س ووه مه انوان مردانووه محهوه قروسوو  در گ« نهوو »ماواطق بدخشوان و از ج لووه شوااان ون را 
 دیکدان خانه جای دارند دوکان خانه و زنان در باالی 

 

مراسووم اجوورای سرتراشووان دارای قااهوور خوواب و ویووژه اسووت  ایوون مراسووم بوورای لبوواس 

سرتراشوان توا ملوبس سواختن کاموه شوه مورد  گپوشاندن شه مرد انجاس داده م  شوند  وساو

 دواس م  کاد  

 

بووه پایووان موو  رسوود  « سرتراشووان» گزمووان  وساوو  « یااد دانااه رااروار » گآهناا  -* 

فولکلوور اسوت  ایون  گرا م  خواناود کوه یوک وساو« یک دانه مرواری» گسارمادان وسا

با جذبه و شور زیادی اجرا م  شود که با وغاز ون سارمادی که مهوارث رقوص را  گوسا

ر ه مراد از ق  ت  از چید است کوه پوائیاتر از نهو  قوراگه م  رود  پایگداشته باشد به پای

داشته و محه اجرای رقص م  باشد که به این ارتباط ساوز ضور  ال هلو  در بوین موردس 

ساور «  اسوت گه تاگوید که پایگک پیر رقص ن   تواند اما می»ویاد: گرایج است که م  

در تلهیوق مو  « یوک دانوه مورواری» گ  سوای خوود را دارد کوه بوا وساوگرقص نی  ویژه 

سرتراشوان خوانوده ا م  خواندر س وه ون ابیوات  کوه در متذکره ر گباشد  سارمادی که وسا

 ری اجرا میدارد  به این هورث:گشدندر به طرز دی

 

 سه هد دانه مــرواری –یک دانه مرواری 

 تربوز غلیان واری ای –من باده به سـِرکم 

 شب شب ـتان واری ای –من باده به مِویکم 

 تخت سلی ان واری ای –من باده به پیشانیم 

 گرا با س ه ابیاث به شکه باالی  م  خواند و قاشق خوانان مطل  وساو گاین وسا سارماد

ری به توهویف شوه مورد مو  پردازنود و در گرا تکرار م  کااد که در حقیقت به شکه دی

وغاز  گاین مقط  ت رک  بیشتر محهه بر اجرای رقص فلکلوریک م  باشد که با این وسا
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اوج موو  رود کووه ساوور رقووص نیوو  بووا ون بووه بعوودی بووه سوووی  گموو  شووود و سووپس بووا وساوو

اح اساث بیشتر م  رود تا ون جا که سر بیااده مجذو  دیدن حرکاث موزون سارماود در 

پرجذبوه ای بوه جووش مو   گرقص م  شود و به تح ین وی مو  پوردازد  رقوص را وساو

 با هدای دف م  خواند:  گی  س آساگیرا و دالنگوورد که سارماد با وواز 

 

 دردا که وای بر من خواسد شد وشکارا  ز دستم هاحبدالن خدا را   دل م  رود

 

خوانده م  شود س ه را به جوش م  وورد که سر بیااده بوه  گغ ل زیبای  که در این وسا

در مقواس یوا پورده  گشکل  ابوراز اح اسواث میودارد و بوه کوف زدن مو  پردازنود  ایون وساو

خوانوده مو  شوود کوه اوج موسویق  شواد قروسو  دف سواز را بوه ن وایش مو  « یک باوده»

ذارد  فروورخوان تک بیت سای غ ل را خوانده و قاشق خوانوان مطلو  غو ل را تکورار گ

 م  کااد 

   

اسش که تعیوین شودهر قورار گپس از ون که شه مرد در جای  « شاه ربارک باد» گآهن  -*

  شوروا گویرندر این تبریک  را با وساگ  ووازخوانان شه مرد را به تبریک  م  یردگم  

 گم  باشد  این وسا« شاه مبارک باد ای    پادشاه سالمت باد ای»م  کااد که مطل  ون : 

را فراور خوان  با وواز رسا و وجود زیوادی وغواز کورده کوه قاشوق خوانوان قاشوق را اجورا 

تاویر اساس  قروس  است که خوش  و سرور را « بادشاه مبارک » گم  ن ایاد  وسا

 خوانده میشوند  به این هورث: گی د  ابیات  که در این وساگدر سر فرد خانواده بر میان

 

 شــاه مبارک باد ای

 پاتشا سالمت باد ای

 شاه مبارک باد ای   -بیا برویم سیـه چ ن  

 شاه مبارک باد ای   -سیه کایم چ ن چ ن  

 شاه مبارک باد ای   -ه است  گدر ســـر چ ن ســه هد 

 شاه مبارک باد ای   -ه است  گسه هدو شات و شش 

 شاه مبارک باد ای   -اسپ سیــاه زاغت ای  

 شاه مبارک باد ای   -مــادر نبیاد داغت ای  

 شاه مبارک باد ای   -مـــادر بیــــاد بیــــــاد  

 مبارک باد ای شاه   -قاشق نبیاد داغت ای  
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 گوساوو« شوواه مبووارک بوواد» گوواز خوووان بووا اختتوواس وساوو  « شاااهز زیبااان » گآهناا  -* 

نیو  ون  گردد  در ایون وساوگویواد مو  « شاسم زیبان »ری را وغاز م  ن اید که به ناس گدی

 سا به تعریف و توهیف شه مرد پرداخته و چاین دواس میدساد:

  

 شاســــم زیـبــان  ای

 ـــریبان  ایگنـقـــره 

 دنـــــــدان هــــــــدف داری ای    شاســــم زیـبــان  ای

 خالهای هف به هف داری ای    شاســــم زیـبــان  ای

 از خـــوبـــان شـــرف داری ای    شاســــم زیـبــان  ای

 ومدس به مهـ ــان  ای    شاســــم زیـبــان  ای

 زیـبــان  اییا اله تو میـــدان  ای    شاســــم 

 وی  چـــه نیای  چـــه    شاســــم زیـبــان  ای

 در حجره در وی  چه    شاســــم زیـبــان  ای

 در حجــره رقیب ومد    شاســــم زیـبــان  ای

 شاســــم زیـبــان  ای

 ـــریبان  ایگنـقـــره 

 

شه مرد را وماده برومدن از خانه م  سازد که در حوویل  او را بوا اسوپ   گخات ه این وسا

ر وسایه سواری انتظار دارند  زمان  که شه مرد از خانه برومد و سوار بر گبا زین و دی

را بوا « شواه مبوارک بواد»یرنود کوه ووازخوانوان گاسپ شدر راه خانوه قوروس را پویش مو  

یو  ون سوا توا سور کجوا گان از خانوه هودای دل یرند کوه بیورونگهدای رسا به خواندن م  

رد و نوا  قشوال  سوا از حرکوت شوه مورد بواخبر شوده و نویود قروسو  بوه گمیرود و س ه 

وش س وه کوس گونه تاها که رس یت قروس  را بوه  گوش سا میرسد  در حقیقت این وساگ

میرساندر بلکه خانه سای م یر راه را از حرکت شه مرد واقف م  سازد  زیرا: یکو  از 

ذرنودر از خانوه گرواجهای این ماطقه است که شاه و قروس از م یر سر قشالق  که مو  

سا برای ون سا شویرروغن بیورون مو  وورنود  بیورون کشویدن شویرروغن رسو   اسوت از 

ه با رسیدن قروس و شه مرد ون سا را با شیرروغن پیشواز رسوس قدیم است که در ماطق

 یرند گم  

 

پووس از طوو  م ووافت  بووا ن دیووک شوودن بووه قشووالق    شاااه رااا در ساا ر ا  » گآهناا  -* 

ردد گویواد مو  « شاه موا در سوهر ای»  را م  خواناد که به ناس گووازخوانان دف ساز وسا
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جرا م  شود که فراورخووان مطلو  در وسط راه یا خط ال یر شه مرد ا گاجرای این وسا

 را خوانده و قاشق خوانان به دواس او چاین م  خواناد:

 

 شــــاه ما در سهـــر ای

 یاتشای ماه در سهر ای

 کشت  به دریا م  رود        یارس به ســودا م  رود

 سودا ســـودای ما شود        روی رقیــب سیاه شود

 شــــاه ما در سهـــر ای

 ماه در سهر اییاتشای 

 

با پی ودن راه تا خانه قروس و ن دیک شدن به خانه قروس   « شاه را آرد» گآهن  -* 

  ورود شوه گوووازخوانان دف ساز که پیشاپیش شوه مورد روان مو  باشواد  بوا اجورای وسا

ذاشوته انود کوه فراورخووان وغواز گنواس « شواه موا ومود»را  گمرد را ابالغ میدارند  این وساو

را تکورار مو  ن ایاود  « پاتشای موا ومود ای  -شاه ما ومد ای »شق خوانان مطل  ن وده و قا

 چاین خوانده م  شود: گابیاث این وسا

 

 پاتشای ما ومد ای  -شـــــاه ما ومد ای  

 شـــــاه ما ومد ای   -یــــار ومد یـــار ومد ای  

 شـــــاه ما ومد ای   -یــار از ره دور ومد ای  

 شـــــاه ما ومد ای   -یر  گـــارش برخیــ  کـاـ

 شـــــاه ما ومد ای   -از کوته غـبــار ومد ای  

 شـــــاه ما ومد ای   -سه جـوره سوار ومد ای  

 شـــــاه ما ومد ای   -یارس رفت و باز ومد ای  

 پاتشای ما ومد ای  -شـــــاه ما ومد ای  

 

را سارمادان ادامه میدساد توا زموان  کوه شوه مورد بوه خانوه داخوه مو  « شاه ما ومد» گوسا

 شود 

  

ذاشت  فراورخوان دف گوقت  شه مرد به خانه قدس   « شاه در آرد خانه ا » گآهن  -* 

شوروا مو  « چشو ان شواه م وتانه ای  -شواه در ومود خانوه ای  »   را به مطلو  گساز وسا
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توا وقتو  دواس مو  ن ایود کوه شوه  گرا س راس  م  کااد  ایون وساون اید و قاشق خوانان او 

 اسش که در نه  )دوکان( است  قرار م  ګیرد  گمرد به جای

 

ردیودر گزمان  شه مورد جابرجوا شود و چوای هورف   « شاه را خوش آرد » گآهن  -* 

م  سرایاد  فراورخوان مطلو  را مو  خوانود و « شاه ما خوش ومدی»  گووازخوانان وسا

 قاشق خوانان او را تعقیب ن وده و دواس م  دساد  به این هورث:

 

 شـــاه ما خــوش ومدی   پاتشای ما خوش ومدی

 شـــاه ما خــوش ومدی -بر مـــا نظر ن   کا  

 شـــاه ما خــوش ومدی -ــر گچش ان خود باال ن

 شـــاه ما خــوش ومدی -زاغـــان سرب ر ماناد 

 شـــاه ما خــوش ومدی    پاتشای ما خوش ومدی

 

رفوت  قوروس پیشواپیش شوه مورد از گزمان  مراسم نکا  اختتواس مییابود و نکوا  هوورث 

اه ووازخوانان با کوبیدن بر رخ دف سای شوان گخانه م  بروید و شه مرد از ققب اور ون 

شووت شووه موورد س ووراه بووا قووروس گرا موو  خواناوود  در بر« شوواه بروموود خانووه ای» گوساوو

سا را تکرار م  سرایاد که تا ون وقت دواس م  یابد که شوه مورد و  گسارمادان س ان وسا

 قروس  بر تخت قروس  م  نشیااد 

  

سای دف ساز در یک نظاس انتظاس یافته و بوه ترتیوب  گبه این هورث دیده میشود که وسا

سوای ون از  گمحهر زمان و موقعیت شه مرد و قروس اجرا م  شوند که ایون نظواس وساو

 دوران باستان خبر م  دساد  

 

 ادامه دارد


