سوژه هایی از ادب شفاهی در شغنان

نوشتۀ :دکتور خوش نظر پامیرزاد
 ۴جون ۱۱۲۲

شغنان منطقه یی است در شمال والیتت دخخشتان کته در دو ستاری دریتای رمتو مردمتانی
در رن منطقه زنخه گی دارنخ که ده زدان خاص خود ده نام زدان شغنانی تکلم متی کننتخ
این زدان یکی از قخیمی ترین زدان های اقوام رریایی می داشخ که در گذشته های دستیار
دور خط و کتادتت دته ایتن زدتان وجتود داشتته وهتی دنتخها ایتن زدتان ختط و کتادتت را از
دست داده و رثار نوشتار ده رن در دستتر نمتی داشتخ تر در ستال هتای اخیتر نتخ
اثر محخود دستنویس ایجاد شخه است
دا رن که رثار نوشتاری در دستت نیستت وهتی ادب شتااهی نیرومنتخی میتان متردم مترو
است ادب شااهی در ژانرهتای متتلاتی وجتود دارد کته گویتای یتن پتس منظتر توانمنتخ
اددی می داشخ این ژانرها در قاهب های اددی متتلای میان مردم دود و هنوز هتم وجتود
دارد هر نخ ده درخی از این قاهب ها در سال های اخیر دتا تترویب دیشتتر نوشتتارها و
رسانه ها پایان داده شخه است ،دا رن هم تنخاد دیگر قاهبها هنتوز وویتی قتویتر از ختود
را نیافته و ده طور دوامخار میان مردم وجود دارنخ
افسانه های شااهی مردم از این شمار انخ که دا مقادی شخن در درادتر افستانه هتای کتتادی
جای خود را تنویض کردنتخ رن ته در الدتای ایتن افستانه هتا دودنتخ  ،از دستت رفتنتخ
همین اکنون که رسانه های اپ شخه در تبانی دا رادیو و تلویزیتون و کمییتوتر و دیگتر
دستتت روردهتتای ولتتم و تتنیتتن در دستتتر متتردم قتترار گرفتتته  ،شتتکی و هتتر ادب
شااهی را دگرگون ساخته است
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نووی از اشنار مردم که سال های متمادی از سینه ده ستینه و از زدتان دته زدتان تتا ایتن
وصتر رستیخ در رتتال تغییتر ستتیما و ماهیتت ختتوی در دستت و پتتازدن در دحتر نتتادودی
ثاینه شماری دارد و ده ا طاح رخرین ناس های را می کشخ
در مراسم وروسی اشناری کته دترای ختوش رمتخ کتردن شتهمرد از ستاهیان دراز درستر
زدان هتای هنرمنتخان استت و همتراه دتا د ستروده متی شتونخ دته محاتی هتای وروستی
سرور دیشتر می دتشنخ ایتن اشتنار در موقنیتت هتای شتهمرد کته در خانته استت یتا در
ررکت  ،دارای مضمون ویژ خود هستنخ نتان ته از مراستم هبتا پوشتانخن شتهمرد
رغاز می یادخ و تا ده رسیخن او ده خانۀ ورو و دازگشت ده خانۀ خود دارای محتتوای
شتتنری خا تتی متتی داشتتنخ وقتتتی دتترای شتتهمرد در ستتییخه دم هبتتا پوشتتانخه متتی شتتود و
متتتوی ستتترش را ا تتتاح متتتی کننتتتخ ،رهنتتتگ خا تتتی زمزمتتته متتتی گتتتردد کتتته رن را
«سرتراشان » گوینخ این رهنگ دا گرمی و هیجتان زیتادی ستروده متی شتود مضتمون
شنر رن نیز قادی دقت است هنرمنخان ده زدان موسیقی خای شتان را درادتر ستاخته و
می سراینخ:
امروز ی روز سرتراشانی
امروز ی روز سرتراشانی
شــهسوار مــا ســوارانـــی
امروز ی روز سرتراشانی
هبـــان شه پستـــۀ خنخانــی
امروز ی روز سرتراشانی
دنخان شه در و مرجانـــــی
امروز ی روز سرتراشانی
ادروی شه کمـان ملتانــــی
امروز ی روز سرتراشانی
سرک شه تردوز غــیانــی
امروز ی روز سرتراشانی
شـــهسوار ما سوارانـــــی
امروز ی روز سرتراشانی
سه خ سوار نیزه گردانی
امروز ی روز سرتراشانی
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ده این ترتیب اشنار خوش رمخ کردن شهمرد نیز قادی دقت انخ پتس از دررمتخن از خانته
رهنگ « شاه دررمخ » را می خواننخ ده این مطلع:
شاه دررمـخ خــانه یــــی
و وقتتتی در راه دتته ستتوی خانتته وتترو
مضمون هنرمنخان زمزمه می کننخ:

شمان شاه مستانه یی

داشتتخ ،رهنتتگ « شتتاه متتا در ستتاری » را دتته ایتتن

شــاه مـــا در ساـــری
پادشاه مــا در ساــری
شــاه مـــا در ساـــری
کشتی ده دریا می رود
شــاه مـــا در ساـــری
یارم ده سودا مـی رود
شــاه مـــا در ساـــری
و رن گتتاه کتته دتته خانتتۀ وتترو نزدیتتن متتی شتتود  ،تتخای د دلنتتخ متتی شتتود و رواز
هنرمنخان رن را همراهی کرده و شنری را ده این مطلع می سراینخ:
شــاه مــا رمخ ـ ای

پادشاه ما رمخ ـ ای

و زمتانی شتتهمرد دتته خانتۀ وتترو متتی درریتخ و دتته خانتته متی نشتتینخ ،هنرمنتتخان او را دتتا
رهنگی خوش رمخ می گوینخ و می سراینخ:
شــاه ما خــوش رمخی

پادشاه ما خوش رمخی

این نوع اشنار نه تنها در زدان دری دلکه دیشتر از رن در زدان شغنانی نیز خوانتخه متی
شتتونخ اشتتنار رهنتتگ هتتای فلکلتتوری در ستتینه هتتای هنرمنتتخان جتتای دارد و روی کاغتتذ
نیستتتنخ گذشتتت زمتتان و رمتتخن رستتانه هتتا و تکنتتاهوژی جخیتتخ گذاشتتتن نقطتتۀ پایتتان دتته ایتتن
اشنار را شروع کرده است در مناطق مرکتزی ایتن اشتنار شتنیخه نمتی شتونخ جتای رن
ها را اشناری که در احات کتاب ها وجود دارد  ،اشغال نموده است
در دتت دیگتتر کتته شتتنر جلتتب دقتتت متتی کنتتخ ،موجودیتتت قصتتایخ شتتاوران استتت کتته در
مراستتم متتذهبی متتردم شتتنیخه متتی شتتونخ ایتتن قصتتایخ مخریتته هتتایی هستتتنخ کتته در و ت
اات و خصایی درجستته رضترت ولتی و در و ت امامتان
پیامبر اسام ،در و
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اسماویلی ستروده متی شتونخ میتان هنرمنتخان متخاح ختوان رن هتا از ستینه دته ستینه و از
زدان ده زدان تا این وصر رسیخه انخ تنخادی از رن ها در احات دیاض هتا ثبتت شتخه
و داقی مانخه وهتی تنتخاد دیگتر کته در اوراا کتتاب هتا ثبتت نگردیتخه از دستت رفتته انتخ
شاوران شناخته شخه محی که اشنار شان را در شکی منظومه هتا ،قصتایخ و قاهتب هتای
دیگتتر شتتنری ایجتتاد نمتتوده ،دتته یادگتتار گذاشتتته و در ستتینه هتتای هنرمنتتخان متتخاح ختتوان
محاوظ داقی مانخه انخ ون ماال تین وا تی ،شتاه یتیایی ،غتام ولتی شتاه نصتیری،
ستتیخدهرام ،رتتاجی گتتوهر ویتتری ،ستتیخزمان اهتتخین وتتخیم شتتغنانی ( خوشتتبتتانه مجمووتتۀ
اشنارش اقبال اپ یافت) و دیگران انخ تنخادی از رن ها ده زدان شتغنانی نیتز ستروده
هایی را ده یادگار گذاشته و از زدان ده زدان تا این زمان رسیخه است قصایخ ماال ین
و شنرهای شغنانی او زدانزد خاص ووام می داشخ که در قاهب مثنوی سروده شتخه انتخ
غزهیات غام ولی شتاه نصتیری دته زدتان دری در روزنامته هتا و مجتات کشتور اقبتال
اپ یافته مگر سروده های شغنانی او فقط ورد زدان است و دس
اواختر وصتتر دیستتت در ایتتن منطقتته زمینتته ستتاز شتتنر شتتغنانی شتتخ تنتتخاد زیتتادی از قلتتم
دخستتتان در ایتتن زدتتان قریحتته رزمتتایی نمودنتتخ و اشتتنار شتتان را در قاهتتب هتتای غتتزل،
قصیخه ،رداوی ،ترجیح دنخ و ترکیب دنخ پیشک کردنخ و روی تاحات کاغتذ روردنتخ
سررمخ و مشوا این گروه از جوانان هنرمنخ ،شاور و مطرب یره دست ولی دان شتاه
دود کته دتا نتام متات « هتخوش » دته موستیقی ایتن منطقته ارزش هتایی را در مقتام هتای
ویتتتژه پتتتامیری ایجتتتاد نمتتتود کتتته در هتتتر دو ستتتاری دریتتتای پتتتنب از محبودیتتتت خا تتتی
درخوردار شخ هر نخ اجی فر ت دیشتر دترای نتخاد و نیتز نقت شتنرهای شتیرین و
طنزرمیز مذهب شاه ظهوری ده زدان شغنانی تأثیر خا تی در ایتن زمینته دتشتیخ زیترا
او شاور توانا در زدان دری نیز است
در زمینۀ شنر ده زدان شغنانی رن ه قادی گاتن و یادروری می داشخ قاهتب ختاص شتنر
در این زدان است که رن را « رداوی درک » گوینخ این قاهب شتنر در هتار دنتخ استت
که سه دنخ اول رن هم قافیته و دنتخ هتارم رن دارای قافیته دیگتر متی داشتخ کته در هتر دنتخ
هارم رن قافیه تکترار متی شتود وتام تترین شتکی شتنر در میتان متردم ایتن قاهتب شتنر
است که اکثرا هنرمنخان رن را رتین اجترای رهنتگ هتا ایجتاد متی نماینتخ زیترا ایتن نتوع
شتتنر دتتا مقتتام هتتای « د ستتاز» نتتووی از موستتیقی ویتتژ ایتتن دیتتار ستتازگار متتی داشتتخ
نمونه یی از رن ده زدان شغنانی:
خــشرو یـــارت جــونـــونه
زارذ یېخت ڤـــڅ یــــی دونه
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( یار زیبا و جانانه استی وشقت مرا زوالنه کرده استت در دتردن دل یتن دانته استتی
دل را می دری نین نکن ) اکثرا ایتن نتوع شتنر را در محافتی خوشتی و وروستی هتا
هنرمنخان فی اهبخیهه می سراینخ
در اددیات شااهی این دیار رن ه دیشتر رایب است و ده طور دایتم استتنمال متی گتردد،
سوژه های طنتز و دذهته و گتاهی هتم ستوژه هتای فتانتزی گونته انتخ کته دتا ظرافتت گتویی
شور زیادی را در محافی و نشست های مردم ده وجود متی رورنتخ پار ته هتای طنتزی
زیادی ده طور دایم در گات و شنودها شامی انخ نمونه هایی از رن ( :ترجمۀ دری)
« رن روز خخر دا وجله ده خانۀ کاکا شری دررمخ فضای خانته را در ستکوت وجیبتی
یافت کاکا شری و خانم داهم تنها دودنخ او در وسط خانته و ختانم دته کنجتی ررام
و دیصتخا نشستته دودنتخ تین هتای پیشتتانی هتر دو وامتت خشتم را وایتح متی ستتاخت
ستتکوت ستتنگینی درپتتا دتتود و نشتتان متتی داد قبتتی دتترین یکتتی دو قاتتس جنتتگ میتتان زن و
شوهر تتورت گرفتتته استتت ختتخر دنتتخ از ستتام دادن دتته ستتوی راستتت دروازه نشستتت
دیشتر از یتن ستاوت ستیری شتخ ختخر از جتای درخاستت و قصتخ دررمتخن کترد ختانم
کاکا شری که از این ویع دسیار نارارت شخ ،خای را دلنخ کرد و پرسیخ:
ـ خخر دیادر ! دنشینیخ را وجله داریخ؟
خخرجواب داد :خواهر کار دسیار یتروری دارم دایتخ زودتتر متی رفتتم امتا از ایتن کته
ق ق های ( شوخی و قصه) کاکا شری دسیار شتیرین دتود ،یتن ستاوت را ستیری
کردم »
نمونۀ دیگر:
« در وسط راه دازار دا قریه دره یی ده پهلوی دریای پنب پایان می یافت کته رب زیتادی
در زمستتان هتا دارد و دتر دتاالی رن پلتتی دتزر ستاخته شتخه استت رب دره در تادستتتان
کشتزارها را سیراب می کنخ و قطره یی ده دریا نمی ریزد
پیشین های روز در گرمای تادستان دچه های جوان و پتا دته ستن جتوانی در کرانته هتای
دریا مصرو ردبازی می شونخ رن روز پس از پیشین که خخر دازار را دته قصتخ خانته
ترک گات ،از دتاالی پتی دتر فتراز رن در خشتن متی گذشتت متوجته شتخ قطتر رب در
زیر پی دیخه نمی شود وهی پی ده رن دزرگی ساخته شخه استت زیتر پتی رفتت و ختود را
از گوشۀ پی رویزان کرد و داد و فریاد سر داد:
 از درای خخا نجاتم دخهیخ که در رب غرا می شومدکتور خوش نظر پامیرزاد
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دا شنیخن خا مردم از هر طر ده وجله و وارخطایی جمع شخنخ و دیخنتخ کته ختخر از
گوشه یی خود را رویزان کرده و فریاد می کشخ همه ده خنخه افتادنخ
میرولی دین ریت ستایخ قریته دتا وصتبانیت ستنگ هتا را دتر داشتت و قصتخ زدن ختخر
کرد دیگران مانع اش می شخنخ و خیرخواهی می کردنخ مگتر ادروهتا را دیشتتر درهتم
کشیخ و داد زد:
 -دگذاریخ که جزای

را دخهم وقتی که گذر را نمی دانخ ،را در رب می درریخ؟ »

این گونه پار ه های طنزی زیادی میان مردم رایب است ایجتاد متی شتونخ و دته خزینتۀ
فراموشی می رونخ
نشست ها و محافی خوشی ماالمال از دذهه ها می شونخ ساوت هتا افتراد دته دذهته گتویی
هستنخ تشبیهات وجیبی در ایتن دذهته هتا گنجانیتخه متی شتود افترادی از میتان متردم ستر
می کشنخ و نام در می رورنخ خخر یکی از ایتن نتام هتا استت دتا رن کته ستال هتا ستت از
این دنیا رخت دردسته ،وهی هنوز نام در سر زدان ها ستت یکتی از نمونته هتای دذهته
از ستن :
« پسر خخر که تازه ده سودا گام گذاشته دتود کتاالیی را از شتهر دترای فتروش رورده و
در کنب خانه جادجا کرد رن روز خخر ده جمع دیگران پیوستت کته هتب جویبتار دتاهم دته
دذهه گویی مصرو دودنخ رمخن خخر دیگران را تشویق کرد تا او را سر ستن رورنخ
یکی پرسیخ :کار و دار قردان طور است؟
قردان پسر خخر دود که جواب داد :خوب است
دیگری دا تمستر سوال کرد :یزی دارد؟
خخر جواب داد :داشتن و نخاشتن را نمی دانم ،همین قخر می دانم که کنب خانه قنخز شخه
است
فردای رن شتص درای خریخن درنب ده خانۀ خخر رفت پستر ختخر کته در خانته نبتود،
رن شتص پرسیخ:
 قردان کجا است؟دکتور خوش نظر پامیرزاد
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خخر جواب داد :دیرون رفته ،ی کار داری؟
رن کس جواب داد :درنب کار دارم
خخر پرسیخ :پول روردی؟
او جواب داد :نه و را؟
خخر گات :درای رن که اگر پول روردی ،درایت تول کنم و اگر نیاوردی ،دترنب را دتوی
کن و درو »
نمونۀ دیگری از ین دذهه:
تاک دتود ،تتا جتوانی هتا دتا ایتن مشتکی د تار
« ستی داد که از دطن مادر هب راستت
دتتود کتته متتخام مضتتمون دذهتته هتتا متتی شتتخ رن روز در محاتتی وروستتی یکتتی متتی گاتتت و
دیگران می خنخیخنخ مهمتان منتبتری کته در وروستی رضتور یافتته دتود ،ر دته ستتی
داد کرد و پرسیخ :دچیم هبت را ی شخه؟
قبی از رن که او جواب دگویخ ،رریا
-

پیشخستی کرد و گات:

ارب ،او را در خوردی جنگ انخاختنخ ،نوه

شکست »

یکی از سوژه های دیگری که میان مردم این دیتار ومومیتت دارد پار ته هتای فتانتزی
گونه انخ این نوع سوژه ها را گاهی دروغ گویی متی گوینتخ مگتر محتتوای تنجتب رور
این سوژه ها فانتزی هایی انخ که گوینخه شنونخه های را دته تنجبتات متی دترد « دروغ
های سارین » هنوز در هر گوشه یی از منطقته زدتانزد ختاص و وتام استت ستارین دته
دیار وخم پیوسته ،وهی گاته های سال ها ست که در هر جایی مضتمون قصته دزرگتان
درای اطاال و نوجوانان می داشخ یکی از نمونه های رن:
« سارین گات :رفتاب ده هب کوه رسیخه دود که دته خانتۀ خاهته ام در ورجونتخ ( ورجونتخ
نام محلی است در شغنان ) رسیخم رش تیار دتود و دتر دتاالی تاه تبقتی دزرگتی رش را
گذاشتنخ خاهه ام پی از رن که ما دتوریم ،از دی نمکتی گلته ستر داد از جتایم درخاستتم
و ده وقاب که در داالی سر متا دور متی زد اشتاره کتردم وقتاب پتا ین شتخ و متن ستوار
شخم و ای ک گاتم ده طر فیض رداد دته رن جتا رستیخم و فتورا یکتی دو خشتت نمتن
را خریخم و دوداره پا گشتانخم دتر دتاالی وقتاب ای کت گاتتم و او دته پترواز رمتخ و در
دکتور خوش نظر پامیرزاد

اداره نشرات سیمای شغنان

ین شم دهم زدن ده ورجونخ رسیخ و خشت های نمتن را دچته هتا پتا ین کردنتخ وقتتی
رش را نمن زدنخ هنوز داغ دود و خاهه ام دا خوشتی نمتن را دته همستایه هتا نیتز تقستیم
کرد »
نین پار ه ها از گاته های سارین میان مردم زیاد است نوشته یی در دستت استت کته
هشت پار ه فانتزی سارین ده زدان شغنانی منظوم گردیخه است
این گونه سوژه ها در دین ووام منمتول استت کته گتاهی فصتی هتای ستال را نتان دتاهم
می پییچنخ که شنونخه گاهی از قصۀ سردی ده هرزه می ریخ و همزمتان از قصتۀ تادستتان
ورا می کنخ
خا ۀ ستن رن که ادب شااهی دتشی دزرگی از داشته های مردم دتوده کته در شتغنان
در نبود زدان نوشتاری این دت ایجاد می شود و ده فراموشی سیرده می شود
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