
 ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(
 4علمی

 59 شماره پیاپی-4344اسفند  -شماره دوازدهم–سال سیزدهم 

 

 در ادبیات داستانی معاصر شیراز عامه های ادبیات مؤلفهبازتاب 

 )مطالعه موردی: پانزده مجموعه داستان كوتاه و پنج رمان(

 (123-114)ص 

 3، مصطفی ندیم6علی قنواتی

 44مرداد  تاریخ پذیرش قطعی مقاله: 44فروردین  تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

عامه شیراز در دوره فرهنگ  های مؤلفهعناصر و به ای  ادبیات داستانی معاصر نگاه ویژه

های فرهنگ عامه،  پهلوی داشته است. در پژوهش حاضر با توجه به گستردگی مؤلفه

اثر داستانی شامل پانزده مجموعه  بیستبازتاب ادبیات عامه شیراز از دریچه واكاوی 

 صورت ها به شیوه گردآوری دادهداستان كوتاه و پنج رمان مورد بررسی قرار گرفته است. 

ای و روش تحقیق، توصیفی ال تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان میدهد  كتابخانه

ها و  المثلهای شیرازی و غیر شیرازی، ترانه گیری از ضرباستفاده از لهجه شیرازی، بهره

ها حضور  تصنیفهای شیرازی در ادبیات داستانی معاصر فراوان بوده اما متلها و قصه

برخی تصنیفها و متلهای شیرازی به كار رفته، بیانگر برخی حوادث اند.  كمرنگی داشته

القلم، متحدالشکل شدن  اجتماعی و تاریخی شیراز در دوران پهلوی از جمله ماجرای سیف

لباسها و نیز وضعیت دستمزد كاركنان اولین كارخانه نساجی شیراز بوده است. به طور كلی 

نویسندگان ادبیات داستانی، بازتاب ادبیات عامه با توجه به سبک نویسندگی و عالیق بومی 

خونه، سنگ  دار، شهری چون بهشت، كوچه زنبورک شیراز در سووشون، شلوارهای وصله

 صبور، چراغ آخر، اجاق كور و بارونی نسبت به دیگر آثار ادبی پررنگتر بوده است.
 شیراز، ادبیات عامه، لهجه، ترانه، ادبیات داستانی: های كلیدی واژه
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Reflection of the components of Shiraz popular literature in 

contemporary fictional literature 

 (Case study: Fifteen collections of short stories and five novels) 

 
Ali Ghanavati4, Mostafa Nadim1 

 

Abstract 

Contemporary fictional literature has had a special look at the 

elements and components of Shiraz folklore in the period of Pahlavi. In 

the present study, considering the extent of the components of folklore, 

the reflection of Shiraz has been studied popular literature through of 

analysis of 20 fictional works including fifteen collections of short 

stories and five novels. The collected data in this article based on library 

resources have been analyzed in a descriptive-analytical method. The 

results show that the use of Shirazi dialect, Shirazi and non-Shirazi 

proverbs and Shirazi songs and chansons have been abundant in 

Contemporary fictional literature, but fictions(Matal) and stories have 

had a small presence. Some of the used Shirazi chansons and fictions 

indicate some of the social and historical events of Shiraz during the 

period of pahlavi, such as the story of Saif al-Qalam, the uniformity of 

clothes, and the situation of the wage of employees of the first textile 

factory of shiraz. generally, according to the style of writing and 

indigenous interests of fiction writers, the reflection of Shiraz popular 

literature in Sou va shoun, patchy pants, a city like Behesht, the Alley of 

Zanboorakkhooneh, The Patient Stone, the last light, The extinguished 

oven and Barooni has been more considerable compared to other 

Literary works. 
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 مقدمه و بیان مسئله

، در بسیاری مهمعنوان یکی از مضامین  عامه بهفرهنگ پس از عصر مشروطه در ایران،

-عامه اصطالحی كلی است برای جنبهفرهنگ. شدكار گرفته از رمانها و داستانهای كوتاه به

هایی از فرهنگ بشری كه از طریق شفاهی، مشاهده، تجربه و تقلید به زندگی مردم منتقل 

 4بار ویلیام جان تامساین اصطالح را اولین (.44داری: صتمیمفرهنگ عامه، . )میشود

تارها و همچنین كار برد كه به نحوه زندگی انسانها در طبیعت، رفباستانشناس انگلیسی به

به معانی مشتركی گفته میشود كه عامه مردم جامعه در زندگی روزمره با آن سروكار دارند. 

 (.41استوری: صمطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، )

  folkاند. فولکلور مركب از دو كلمه التینیعامه را معادل واژه فولکلور دانستهفرهنگ

دانش، ادب و »به معنای   lore)در مقابل خواص( و« توده مردم و عامه»به معنای 

عامه، است. فولکلور در فارسی به فرهنگ« ای از معارف و دانستنیهای غیر تخصصیمجموعه

توده دانسته است. هدایت آن را معادل فرهنگعوام ترجمه شده و صادقعوام و دانشفرهنگ

شناسان، فرهنگ البته اخیرا برخی جامعه(. 35محجوب، صووالفقاریذ ادبیات عامه ایران،)

ها عوام را با توجه به وسعت قلمرو فرهنگ و وجود باورهای گوناگون در تمامی گروهیا دانش

 زمینه) .معادل مناسب و دقیقی برای اصطالح فولکلور نمیدانند ،اعم از خواص و عوام

میتوان گفت مقصود نهایی از این كلمه كلیه (. 91ال92: صاالمینیروح ،شناسیفرهنگ

مفاهیمی است كه زندگی واقعی توده مردم یک كشور را در برمیگیرد. هر كشوری كه 

یازده مقاله تری است. )روشن تاریخ در آن زیادتر به چشم بخورد، دارای فولکلور پرمایهسایه

 (.91ال96همایونی: ص در زمینه فرهنگ عامه،

آیینها و آداب و ال 4: بخش تقسیم كردفرهنگ مردم را میتوان به سهطبق نظر هدایت 

مثلها،  عامه: شاملادبیاتال 1.  ...و رسوم: شامل برگزاری نوروز، ازدواج، عزاداری، مناسبتها

نقالی، ) عامه: شامل هنرهای نمایشیهنرهایال 3و... .  هاقصه ها،الالییها، ترانه ،متلها

كاری، میناكاری، بافی، خاتمفرش) دستیو صنایع (...و بازیشبخوانی، تعزیه، خیمهپرده

 (.151ال133هدایت: ص ،مردم ایران هفرهنگ عامیان) .(...و كاریمنبت

 های فرهنگ عامه یک شهردر باب مؤلفه یابی به تحلیلهایی عمیقتربرای دست

اجتماعی است و از كرد. ادبیات نهادی ای عمل رشتهدر پژوهشها به صورت میان میبایست

زبان، به عنوان وسیله بیان مطالب خود استفاده كرده و زندگی را كه یک واقعیت اجتماعی 

(. بنیاد بسیاری 44ال49اندازی از ادبیات و هنر، ولک: صاست، به نمایش درمیآورد. )چشم

                                                      
4- William John Thames 
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آنها های فرهنگ عامه به روزگاران كهن میرسد و بسیاری از متون ادبی سرشار از از مؤلفه

عامه آن نشان میدهد. است و این امر پیوند عمیق و دیرینه ادبیات این مرزوبوم را با فرهنگ

ق( انعکاس یافته 5سوران در قابوسنامه كیکاووس بن وشمگیر زیاری)قرن مثالً مراسم ختنه

و سعدی به كشتن مرغی كه اذان میگوید باور دارد! شاهنامه نیز منبع عظیمی از فرهنگ 

(. با توجه 11ال9همایونی: ص یازده مقاله در زمینه فرهنگ عامه،ایران زمین است. ) عامیانه

عامه، میتوان از طریق واكاوی ادبیات داستانی معاصر به به پیوند عمیق ادبیات و فرهنگ

 عامه یک ناحیه یا منطقه خاص دست یافت.شناخت عمیقی از فرهنگ

از طریق واكاوی بیست اثر  عامهرهنگگستردگی عناصر فدر پژوهش حاضر با توجه به 

های اصلی فرهنگ عامه این یکی از مؤلفهداستانی معاصر به مقوله ادبیات عامه شیراز كه 

-این بیست اثر ادبی شامل پنج رمان سووشون، كوچه زنبورکشهر است، پرداخته میشود. 

اه شامل خونه، سنگ صبور، طبل آتش، درماندگان عشق و پانزده مجموعه داستان كوت

دار، شهری چون بهشت، چراغ آخر، اجاق كور، بارونی، خانه خانه خودمان، شلوارهای وصله

ای كه آتش گرفته بود، دیو، خلق روزگار، سه قطره خون، سگ ولگرد، سیری در جذبه خانه

بازتاب ادبیات عامه شیراز های رسول، كوچه باغهای اضطراب و مدّ و مه میشود. و درد، قصه

یات داستانی معاصر در قالب كاربرد لهجه شیرازی، استفاده از لهجه داشها و لوتیها، در ادب

ها و تصانیف محلی ها و همچنین استفاده از شعرها، ترانهگیری از مثلها، مَت لها و قصهبهره

قابل بحث و بررسی است. در واقع این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤاالتی از این قبیل 

تری داشته امیک از كتب ادبی معاصر ادبیات عامه شیراز بازتاب گستردهال در كد4است: 

ال آیا توجه به ادبیات عامه شیراز در آثار نویسندگانی كه متولد این شهر هستند، 1است؟ 

های مربوط به ادبیات عامه شیراز در ادبیات ال كدامیک از مقوله3بیشتر بوده است؟ 

 ست؟داستانی معاصر بازتاب كمتری داشته ا

 پیشینه و روش تحقیق

نوع خود اثر داستانی در  12های ادبیات عامه شیراز از طریق كنکاش بررسی مؤلفه

برخی مینماید و تاكنون در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است؛ اما در  بدیع و جدید

در این پژوهش، شیوه  شده است. اشاره پژوهشها به صورت موردی به بازتاب ادبیات عامه

ای و روش تحقیق به صورت توصیفی ال تحلیلی بوده ها به صورت كتابخانهگردآوری داده

برداری شد. است. ابتدا منابع مرتبط با موضوع مشخص و سپس اطالعات مورد نیاز فیش

بندی و پس از بررسی موارد استخراج شده، به فیشها بر مبنای موضوعی كدگذاری و دسته

های تحقیق به های موجود پرداخته شد. سرانجام یافتهادهاستنتاج و تجزیه و تحلیل د

 تقریر درآمد. 

 و كاربرد لهجه شیرازی در ادبیات داستانی معاصر9
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ای اطالق میشود كه های تلفظیها یا مشخصهدر اصطالح زبانشناسی، لهجه به مؤلفه

اد: د، فرهنگ اصطالحات ادبیخاص ناحیه جغرافیایی یا طبقه اجتماعی خاص است. )

(. لهجه با وجود تغییراتی كه در طول زمان دچار میشود، به سبب نزدیکی و 149ص

 محل داستانی های مهم ادبیات عامه است. ادبیاتپیوستگی با عامه مردم، یکی از مؤلفه

 آثار. است بومی و محلی عامیانه، زبان از جمله زبانی عناصر از بسیاری حضور برای مناسبی

 پژوهشهای برای مناسبی منبع كه...  و المثلهاضرب تركیبات، اصطالحات، از است پر ادبی

استفاده از لهجه شیرازی در ادبیات داستانی معاصر  است. شناسیزبان و فرهنگی ادبی،

كاربرد زیادی داشته است. البته برخی نویسندگان از این لهجه بیشتر استفاده كرده و 

 اند.برخی نیز بهره كمتری برده

گاسم )شاید( امتحانش خوب »سووشون بهره زیادی از لهجه شیرازی برده است:  رمان

ها گراته )بهانه( میگیرند ... خانم بچه(. »59)سووشون، دانشور: ص«. نشده كه هنوز نیامده

تا تو منع مُو كردی، مو شمردم صد و سی مورچه (. »66)همان: ص« عاجز بی جِزُم كِردند.

از حرفهایشان چیزی دستگیرم نشد. واگوشک (. »14)همان: ص«. كه رفت تو ای سوراخو

زری خواست واسرنگ برود )حمله كردن( تو دل (. »194)همان: ص« )رازگونه( میگفتند.

 داریآرْمِه یک روز هر»(. 36)همان: ص«. ادبیش را كف دستش بگذاردپسرش و حق بی

 الدولهعزت اُتوم )تشریفات( و ما ت  حوصله» (.435ص همان:«. )میکرد فراهم )ویارانه( برایش

باجی )خواهرخوانده( دختر جیاز كی تا حاال اینطور جی» (.325همان: ص«. )را ندارم

 .(111ص همان:) .«میزنند پسرها شافوت )سوت((. »36)همان: ص«. حاكم شده بود

 (.41همان: ص. )«انداخت گل قُپِش. تركانید استخوان ...كه  بود ما خانه تو فردوس»

نیز لهجه و اصطالحات شیرازی مورد استفاده قرار گرفته كه « شهری چون بهشت»در 

دخترم االن میمیره، سه »دهنده توجه زیاد دانشور به ادبیات عامه شیراز میباشد: نشان

قربونت (. »91)شهری چون بهشت، دانشور: ص« روزه مث مار پیچ و تو )تاب( میخوره.

خوب كاكو، (. »91)همان: ص«. بد خو )خواب( میشه بشوم سماور كجو )كجا( بید؟ بچم

-ای، ....چِتو )چگونه( نگهت داشته؟ گاسم )شاید( چی خورش كِردهانگار نجیب شده

ای است كه بو عجب انچوچکهای )یک نوع آجیل، تخمک میوه(. »432همان: ص«.)ای

چشمام( ... بلبل پاتو بذار رو دوتا چشوم )(. »434)همان: ص« میدهند( رِنجی )ریز( یه ها.

. ترش بالو )آبکش( به 4رو به هفت كوه سیاه(. »431همان: ص«)چرو )چرا( حرف نمیزنی؟

آقو )آقا( ... انگار ای كوهه آبستنه. دل (. »434)همان: ص«. كفگیر میگه برو هف سوالخی

شاید و دَلَّشه )ماالماله(، ... ماه یا او ستارئو كه مثه الماس میدرخشه آبستنش كرده. گاسم )
                                                      

 اصطالحی شیرازی است، یعنی رویم به كوه سیاست نه به شما. -0
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زنکه (. »433)همان: ص« هم( این سیاه سوخته اونا رو پنجیر )نیشگون( گرفته ... نه آقو؟

منم رفتم سرمو (. »412)همان: ص«. خرس گنده تو حجله پسرش پلنگک )بشکن( میزد

الهی تول (. »414)همان: ص«. كردم تو خُورَک )بادگیر آشپزخانه( آهها كشیدم كه نگو

(. 411)همان: ص« كجو )كجا( میری؟(. »412)همان: ص«. زنه)تاول( داغ تو گلوشون ب

 آسیا اسبری )بار بار یابو مثل و كردند وباری )عاریه( اولم ارباب زن از جواهر عالمه یه»

 (.412همان: ص«. )كردن آویزون زیمبو زلم خودشون به بری(

 و من»نیز دیده میشود: « جذبه و درد در سیری»كاربرد اصطالحات شیرازی در 

. «میشیم)كمر درد شدید گرفتن( كمر از و میشینیم قالی دار رو سر تموم روز یک دخترم

 همان:).«بروند باخت كفترهایش بود گذاشته». (43ص جذبه و درد، فقیری: در سیری)

 در و باز نمیگشت خود اصلی محل به روزانه پرواز از پس كبوتری . در واقع چنانچه(11ص

 میگفتند آن صاحب اولیه به و كرده باخت میگفتند به اصطالحمیشد،  گرفتار دیگر جایی

ای شکل دو (. جوطی ظرف چوبی استوانه54)همان: ص«. جوطی فالوده» .داده است باخت

 ای بود كه به شیوه سنتی در آن فالوده درست میکردند.جداره

است: نیز كاربرد اصطالحات و لهجه شیرازی پر رنگ بوده « خونهكوچه زنبورک»در 

خونه، ندیم: )آبکش( بود. )كوچه زنبورک« ترشباله»مادر در مطبخ در حال ریختن برنج در 

 جان(. خاله455خرید. )همان: ص 1داناز بازار مسگرها یک سلفه 4(. میزعامو حسن413ص

)همان: «. منم میام 1داچی(. »14نیز آمده بودند. )همان: ص 3قزی سارا زربگم و خال

از هر درختی نمیشد برای (. »13)همان: ص«. یک ایرادی میگرفت 5یخانوم دوس(. »11ص

باریکلو )بارک اهلل( میز حسین هم جوی (. »11)همان: ص«. آبرک )تاب بازی( استفاده كرد

)جای( خوبی بسّی )بستی( و هم خیلی محکمه اما میخواسی جوری گِرِن )گره( بزنی كه 

-اگه بی(. »15)همان: ص«. زحمت( نیفتیمفردو )فردا( ... برای باز كردنش به عتابه )

 چقد(. »19)همان: ص«. 6احتیاطی نکنی وایسو )بمان( اما طولش نده و بی تاشونه نرو

                                                      
 (.14: 4345عمو. )ندیم،  نه میشد،  تلفظ عامو بیشتر شیراز در -0

شد، خلط درد میشده است. وقتی یکی از اعضای خانه دچار سرما خوردگی و سینهدان گرفته از واژه سرفه -2

 انداخت.دان میخود را در سلفه

 قزی. گفتندمی قزی خال خاله، دختر به و بیگم قدیم شیراز در سادات زنان به. است بیگم زربگم، مخفف -3

 .است تركی به معنای دختر ایواژه

گفتند. كاكو اصطالحی بوده كه بیشتر داچی و به برادر كوچکتر كاكو می در شیراز معموالً به برادر بزرگتر -4

 افراد رایج بوده نه بین برادرها.بین 

 شد.، خانم دوسی گفته میبه مادر بزرگ پدری -5

 بی تاشونه كاری كردن یعنی بدون فکر و اندیشه كاری كردن، احتیاط نکردن. -6
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یکیشو (. »496)همان: ص«. تو مث 4الجوندوره دوشت دوس دمپختو خدابیامرز بابات

شیراز(  ماهی جودا )یهودیهای(. »14)همان: ص«. میارم پویین)پایین( تا سیل)نگاه( كنی

 شیرین لیمو دونه یه(. »16)همان: ص«. دووی یکا بسه )تنها دوای مؤثر( حلیمه هست

 (.416)همان: ص«. كنه افاقه كن ... گاسم )شایدم( پیدو )پیدا(

چشمُم كف پاش واسی »نیز به چشم میخورد: « اجاق كور»كاربرد لهجه شیرازی در 

یک و بنده هزار یا جای من توی این  خدا(. »1و3)اجاق كور، فقیری: ص«. خودش یه مرده

)همان: «. به ما طعنه و پولْکه میزد(. »421)همان: ص«. خونه است یا این بچه گربه

كاكو سیل كن )نگاه كن( طفلکی سروكارش به كجا كشیده، دختر مرحوم آقا (. »429ص

)همان: «. چیشُم كف پاش یه جوون بتمام معنیه(. »44)همان: ص«. داچی سقط فروشه

گاسم )شاید( گشنه (. »411)همان: ص«. روبِ كوه سیاه دوره آخرالزمونه(. »445ص

)بی  خورده لُقوم بی آبِ بیا و سِیل كن. روب كوه سیاه. دخترها»(. 59)همان: ص«. باشه

 (.44همان: ص. )«میکنند دو و یک آدم با آدم رو تو میسن وای. ادب و بی تربیت(شدند

کار میکند كه در شیراز برای اسامی اشخاص، لقب رمان طبل آتش این نکته را آش

(، مصطفی ش لو )همان: 11گذاشته میشد. برای مثال: قدیر موشو )طبل آتش، شیرزادی: ص

(. این رمان چند بار نیز از لهجه و اصطالحات شیرازی 55(، لطفعلی كچل )همان: ص54ص

«. د الیاس نجار نگاه كردبه چهره استا 1رشید با خنده ولرم قبا سوختگی»بهره برده است: 

)همان: «. گلوپ )چراغ( ما اگر تا ده و یازده و بیشتر روشن بماند...(. »69)همان: ص

 (.149)همان: ص« با كی كار دارید آقو )آقا(؟(. »95ص

ماشالو چشَّام كفِ پات، تو »نیز از لهجه شیرازی استفاده شده است: « چراغ آخر»در 

... این دختر  كل عباسعلی بقالو واست بگیرم. دختره ... بیا «. »ای هسّیدیگه مرد گنده

)چراغ آخر، چوبک: «. از ُلپّاش خون میچکه. بوواشم )پدرش( دسّش بدهنش میرسه

اگه توسّون )تابستان( بود آدم پس میفتاد. من یه سالی تو توسّون اومدم (. »44و42ص

                                                      
 مقایسه ایشده فوت فرد با را فردی گوینده شود كهانی استفاده میزم. است( جان) جون از دور همان -0

 كند.

آمده است: آقای ناظم صدبار گفته بود كت و شلوار بپوشید، در یکی از داستانها  در خصوص این اصطالح -2

آمدند. ناظم یک خط كش و قیچی و عمامه و كاله قجری به مدرسه میاما شاگردان همچنان با عبا و سرداری 

شد و كت و شلوار و كاله پهلوی نداشت فی الفور سرداری یا م در مدرسه گذاشت. هر كس وارد میو میزی د

ند و قیچی را پشتش، گذاشتندند و بدون توجه به فن خیاطی خط كش را میکعبا، یا قبا، یا ارخالق وی را می

درسه شده و اسباب پوشیدند و با لب آویزان وارد مس بریده را میاگردان با تأسف لبابریدند. شو صاف صاف می

 (.41و44ص: دار، پرویزیشلوارهای وصلهشدند. )خنده دیگران می
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تو روتون، هی قی، هی اشکم، بوشهر كه برم كربال تو همون بوشهر آزار مراق گرفتم. گالب 

 (.44)همان: ص«. تا برگردوندنم شیراز

نیز به چشم « سنگ صبور»و « مد و مه»كاربرد لهجه و اصطالحات شیرازی در 

)مد و مه، «. بیرون باران جِل و جِل )تند تند( میریخت و ناودان صدا میکرد»میخورد: 

(. 434)همان: ص«. ر مورب باال آمدبا بویی چِرزیده )سوخته( از پله نمو(. »11گلستان: ص

تركیب آفتاب  برابر در .(12همان: ص«.)ورچید)غروب كرد( هم آفتاب. شد رفتن وقت»

 .آفتاب بود طلوع به معنی كار میرفت كه به فارس در «شدن پهن آفتاب» ورچیدن، تركیب

گاسَم )شاید( مردک خودش خونه زندگی داشته. گاسم شب بردتش باغ ... اونا كه صیغه »

)سنگ «. میسونن ... همشون میان شاهچراغ زیارت كه ایشالو شاهچراغ كمرشون بزنه

از (. »35)همان: ص«. گاسم )شاید( احمد آقا دلش منو بخواد(. »15و11صبور، چوبک: ص

گاسم تکونم (. »52)همان: ص«. )خیلی خیس( شده بود بس بارون خورده بود، ت رِ تلیس

كاكو ای چَک و چَر ندا چیه كه میگی؟ ... رو (. »54)همان: ص«. داد ... گاسم ... درش بیاره

رو بکوه »(. در این رمان چندین مرتبه دیگر نیز از عبارت 341)همان: ص«. بکوه سیاه

 (.131و133استفاده شده است. )همان: ص« سیاه

نیز دربردارنده عباراتی با لهجه شیرازی میباشند: « خانه خانه خودمان»و « یبارون»

رو به كوه (. »423)بارونی، فقیری: ص«. كم و مدام چیز خوردن( میکنمچِن چِنه )كم»

از كجا معلوم كه دختره مال خودش (. »442)همان: ص« سیاه چه مردهایی پیدا میشوند

م جلوم پِل پِل بکنه )بمیره( اگه بچه(. »444ن: ص)هما«. باشه ... گاسم دزدیده باشدش

)همان: «. برای خودش یه مرده، چشمم كف پاش(. »444)همان: ص«. دروغ گفته باشم

)خانه «. كنند( طرف آن و طرف این) اورو ایر را پدرم كت برادرم برای شد قرار(. »419ص

)همان:  «.ام )برادرم(كاك مثل درست كمرویی هایبچه چه(. »45خانه خودمان، فقیری: ص

دور  از خوب آدم كاكو(. »15)همان: ص«. میذاریم سر ما بیذارید)بگذارید( پا شما(. »12ص

 (.15)همان: ص«. شده مردی خودش برای پاش كف چشمهام میزند ... ماشااهلل جار

عالوه بر داستانهای فوق، در برخی داستانهای دیگر نیز از لهجه شیرازی استفاده شده 

چنار مچد )مسجد( نو و شبسون )شبستون( مچد وكیل برِی )برای( چی چی »است: 

كاكو ... چه چیزا ... دیدنی اموات كه نیومدین (. »19خلق روزگار، همایونی: ص«.)گذوشتن

... یه فنجون چای تلخ چه قابلی دارد! آدم وقتی میخوات حرف بزنه باید یه چکه آب هم 

به به! (. »421ای كه آتش گرفته بود، شاپوریان: ص)خانه«. باشه گوش و گلوش و تر كنه

)شلوارهای « نره خر! مثل قوالها صورتک زدی؟ مگه اینجا دسته هفت صندوقی آوردن؟
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استفاده شده « آقا»به جای كلمه  4«آقو»(. چندین بار نیز از واژه 14دار، پرویزی: صوصله

 (.125ال416های رسول، پرویزی: صاست. )قصه

 شیراز 1ها و لوطیهایو لهجه داش9و9

 مردانی لوطیها. است متفاوت آن مفهوم اما شده گرفته لوطی از الواط اگرچه واژه

 معنای به لوطی كلمه اساساً «.میکردند بسنده بودن روزی گنجشک به» كه بودند سرخوش

محالت  در گاه اگرچه قاجار دوره در واقع در. است شده گرفته همینجا از چیز بی و لخت

 اوباش، و اجامر این كنار در اما میدادند قرار حرمتی بی مورد را زنان الواط برخى شیراز

 آرامش احساس آنها وجود با محل یک اهالی همه كه بودند پهلوانانی و لوطیها همیشه

 گذشته پهلوانان اجتماعی دوره پهلوی، تحوالت و شیراز جدید بافت گیریبا شکل. میکردند

ها مثل ولی حضورشان در محله یافتند، جایی خود برای هازورخانه در ظاهر در تغییری با

 و شاپو كاله و خاص شلوار و كت با جدید هایقیافه در اوباش از طرفی گذشته پررنگ نبود.

(. در ادبیات 141و143زند، ندیم: صخان)خیابان كریم.حضور یافتند یزدی دستمال

؛ سووشون، 449رسول، پرویزی: ص های)قصهداستانی معاصر از لوطیهای شیراز یاد شده 

(، اما به طور كلی به دو شخصیت داش ا كُل و دایی شکری به عنوان 415و144ص دانشور:

دو لوطی معروف شیراز بیشتر پرداخته شده است. در این داستانها میتوان با لهجه خاص 

 این افراد نیز بیشتر آشنا شد.

 كمرنگ هدایت، محصول رمانتیک عشق یهسا زیر در داش اكل بودن لوطی ماجرای

جایگاه و  جمله از و اجتماعی روابط برخی كننده بازگو ا كُل داش داستان. است شده

ق رُرا قُ هكل در همان حال كه محلا. داش است الواط در شیراز لوطیها و تفاوتهای اخالقی

با مردم به مهربانی رفتار میکرد و اگر اجل  .ها نداشتمیکرد، كاری به كار زنها و بچه

از  او. بودكل اداش  سر و كارش باای با زنی شوخی میکرد یا به كسی زور میگفت، برگشته

-. )كوچه زنبورکمیرسانید ه مقصدمردم دستگیری میکرد، بخشش مینمود و بار مردم را ب

 اوباش شیراز( میگفت: وی گاهی به كاكارستم )یکی از الواط و (.13و11خونه، ندیم: ص

 هخدا جلو را ههر شب... میدانی چیه، این بی غیرت بازیها، این دون بازیها را كنار بگذار، »

مردم را میگیری؟ به پوریای ولی قسم اگر دو مرتبه بد مستی كردی سبیلت را دود میدهم، 

عد از (. وقتی ب62ال51)سه قطره خون، هدایت: ص« نم.همین قمه دو نیمت میک هبا برك

                                                      
تهرانی به آخر اسم  سازند. در گویشی هر واژه، اسم نکره را معرفه میها با آوردن پسوند )او( در پشیرازی -0

شیراز از گل ) . theشود. در انگلیسیاضافه می ل( به اول كلمهشود، مانند دختره! در عربی )ا)ه( اضافه می

 (.44ص: بهترو، سمندر

 ها و جوانمردان است و با لوطی در معنای مطرب متفاوت است.جا مترادف با داشها، مشتیلوطی در این -2



 143/ در ادبیات داستانی معاصر شیراز عامه های ادبیاتمؤلفهبازتاب 

مرگ حاجی صمد، داش اكل به عنوان امین او در انجام وصیت حاجی انتخاب شد، از 

كل ادو به دستشان افتاده برای داش »رقیبانش  كناره گرفت. محلهردی و قرق كردن گشب

كاكا رستم «. كل میرفتنداخانه پاچنار اغلب توی كوک داش . در قهوه..لغز میخواندند 

گیری! یارو عاشق دختر حاجی صمد شده! گزلیکش را غال كرد! سر پیری معركه: »میگفت

امالكش را باال  های چو انداخت تا وكیل حاجی شد و همخاک تو چشم مردم پاشید. كتره

 (.13ال61)همان: ص«. كشید. خدا بخت بدهد

سخن به میان آمده و « دایی شکری»از لوطی دیگری به نام « كفترباز»در داستان 

-لهجه او و اطرافیانش نیز جالب و شنیدنی است. در این داستان در قهوهتوصیف ادبیات و 

داشها و لوطیها و داییهای محالت در شازده و لب آب و دروازه »شیراز، « تل عاشقان»خانه 

دایی شکری و دایی «. اهلل، ُگله بگُله رو گلیمها و حصیرها لم داده بودندسعدی و شاه داعی

باز و جوانمرد و دست و دل باز و لوطی دایی شکری رفیق»دند. رحمان هم در میان آنها بو

دایی شکری با لحن «. بود و دایی رحمن گرفته و اخمو و بامبول زن و چاچول باز و نالوطی

هركی یه جوخه ُمفِلق داشت كه با هزار تا شافوت)سوت( و دسّک، »ای به او گفت: گزنده

دایی رحمن اینچنین «. ودشو بکنه تا كفتربازیتنگ بوم بپرونه بهتره بره همون حناسابی خ

ها میرفتی كنج خونت پهلو لچک نالهتو چقده خوب بود كه عوض این چس»جواب داد: 

بی گوزک واست تعریف كنه. تو رو چکار به كفتر پرونی؟ بسر )مادرت( مینشَّسی تا قصه بی

 (.96ال91آخر، چوبک: ص)چراغ«. تو حاال باید بری گردو بازی. تو هنوز دهنت بو شیر میده

در جای دیگری دایی شکری بعد از اینکه اصرار مادرش را در خصوص زن گرفتن 

آخه كیه كه بیاد دخترشو به یه كفترباز شور »میبیند با ادبیات خاص خودش میگوید: 

فرَّ كفترام و ناز و نوزشونو به دنیا  و )شوهر( بده؟ من مرد زن كجا بودم؟ من همین قَّرَّ

نه چادر میخوان، نه چاقچور میخوان، نه «. ها توقع هیچم از آدم ندارنون بسّهنمیدم. زب

به همین یه موچ )ماچ( خشک و خالی كه »روبنده میخوان، نه النگو و سینه ریز میخوان. 

این »من اصال اهل «. واسشون بکشی دلشون خوشه ... یه نه میگم و نه ماه به دل نمیکشم

های دروازه خودم دردسر ُدُرس كنم. میخوای فردا برو بچهحرفا نیسّم كه بیام واسیه 

سعدی و زیر بازارچه فیل، به پروپای زنمون نگاه كنن و واسش دسّک و شافوت )سوت( 

 (.43ال44همان: ص«)بزنن؟

 هاو مثلها، متلها و قصه6

 و مثلها9و6

ی فرهنگ هاالمثلها معانی فراوانی را در لفظی اندک جمع میکنند و یکی از مؤلفهضرب

-و به ویژه ادبیات عامه محسوب میشوند. در ادبیات داستانی معاصر مورد مطالعه ضرب

المثلهای زیادی به كار رفته است. برخی از این مثلها خاص شیراز بوده و برخی در 
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المثلهایی از شهرهای دیگر ایران نیز مورد استفاده قرار میگرفته است. در سووشون ضرب

)سووشون، دانشور: «. بچه یکی یکدانه یا خل میشه یا دیوانه»فته است: این قبیل به كار ر

تو كه الالیی (. »439)همان: ص«. امروز مهمانتان هستم و صد ساله دعاگو(. »465ص

«. آن وقت خر بیار و معركه بار كن(. »63)همان: ص« بلدی چرا خودت خوابت نمیبرد؟

(. 164)همان: ص«. چینها بیایدوشهشلخته درو كنید تا چیزی گیر خ(. »49)همان: ص

كفش بده، كاله بده، دو قاز و نیم هم باال »المثل تبدیل شد. البته این جمله بعدها به ضرب

كوه به كوه (. »414)همان: ص«. مادر را دل بسوزد، دایه را دامان(. »39)همان: ص«. بده

)همان: «. ادا؟! آدم گدا و این همه(. »144)همان: ص«. نمیرسد، آدم به آدم میرسد

سید اشرف (. »111)همان: ص«. ال اله اال اهلل، مرد پیش از چوب شاهلل نزن(. »411ص

به پیرسوک )پرستو( گفتند چرا زمستان (. »144)همان: ص«. اش هم عزااش عزا، زندهمرده

به آقا عرض كن از (. »156)همان: ص« نمیآیی؟ گفت: مگر تابستان چه گلی به سرم زدید؟

 (.152)همان: ص« ان بیاید پایین.خر شیط

یه نونی براتون بپزم كه »المثلهای فراوانی به كار رفته است: نیز ضرب« اجاق كور»در 

صاحب دیون خرت برون، (. »421و426كور، فقیری: ص)اجاق«. دست خوش بهم بگید

«. شانس كه برمیگرده پالوده هم دندون میشکنه(. »46)همان: ص«. چکار داری به نرخ نون

الهی كه نون (. »44)همان: ص«. بپا چرمت سگ نبره، وقتی كه برد، برد(. »49)همان: ص

هر كوری (. »12)همان: ص«. بدوه آب بدوه، بچه من هم عقبشون باشه و بهشون نرسه

اگه هوسه همین هم (. »11)همان: ص«. پیش پای خودش رو بهتر از دیگرون میبینه

«. ندیما گفتن مالی كه رو صاحب نره دزدیه از قدیم(. »439و431)همان: ص«. بسه

 (.1و3)همان: ص

نیز مثلهای چندی را در خود گنجانده است كه اكثر آنها با لهجه « شهری چون بهشت»

)شهری چون بهشت، «. از العالجیه كه به گربه میگن خانوم باجی»اند: شیرازی بیان شده

(. 434)همان: ص«. و هف سوالخیترش بالو )آبکش( به كفگیر میگه بر(. »432دانشور: ص

یعنی فردی كه خود دارای كلی ایراد است، از فرد دیگری كه ایرادهای كمتری نسبت به او 

مگه من (. »431)همان: ص« ات بلبل، درخت زردآلو تلخه!ها جون ننه»دارد، انتقاد میکند. 

دیده بودم  اگه نخورده بودم نون گندم(. »13)همان: ص« گیسامو تو آسیاب سفید كردم؟

 (.431)همان: ص«. دست مردم

این چیزا برای »المثلهای چندی را مورد استفاده قرار داده است: هم ضرب« بارونی»

ازونایی (. »445)بارونی، فقیری: ص«. فاطی تنبون نمیشه ... من و تو بارمون ببارمونه

اگر (. »445ن: ص)هما«. قابلیت گرمیت میشه و با یه غوره سردیتهستی كه با یه مویز بی

حاال كه نمیتونم یار شاطر باشم (. »413)همان: ص«. حور بهشتی، بی ساخته پاخته زشتی
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)همان: «. سرم را بشکنید ولی نرخم را نشکنید(. »411)همان: ص«. بار خاطر باشم

)همان: «. اگه بپوشی رختی، بشینی تختی، نگاهت میکنم همون وقتی(. »411ص

 (.411ص

با « چی كم بود كه از میمنو )میمند( آمدنقاره»المثل رمست ضربدر داستان لولی س

های رسول، پرویزی: لهجه شیرازی گفته شده است كه معنی قوز باال قوز میدهد. )قصه

هزار تا مثل من و تو را میبرند لب رودخانه و تشنه »(. در جای دیگری آمده است 495ص

ها نان بدبختی خودتان را ا صاف و سادهشم(. »12)طبل آتش، شیرزادی: ص«. برمیگردانند

میگویند به مرده كه زیاد رو (. »34)همان: ص«. میخورید و هلیم حاج عباس را هم میزنید

)همان: « ای كه میگویند ول كن بابا اسداهلل؟شنیده(. »19)همان: ص«. بدهی ... واویال

 (.66ص

اند: ثل بودهالمرمانهای درماندگان عشق و سنگ صبور نیز حاوی چند ضرب

از قدیم گفتن (. »14پور: ص)درماندگان عشق، كریم« نمیدونست به چه ساز او برقصه!»

«. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد(. »13)همان: ص«. همجنس با همجنس كند پرواز

(. 345)همان: ص«. چرا گلیم بخت من باید از كودكی سیاه بافته شود(. »116)همان: ص

طالقم بده برم یه (. »41)سنگ صبور، چوبک: ص«! خوره نوكش كجهمرغی كه انجیر می»

آش كشکه خالته، بخوری (. »14)همان: ص«. گورسونی. مهره سوالخ دار رو زمین نمیمونه

)همان: «. این شتریه كه دم خونیه هممون خوابیده(. »419)همان: ص«. پاته نخوری پاته

)همان: . «نهمه گرو هشتم یشههم(. »11)همان: ص «.ریزه چه نبین فلفل(. »114ص

(. اكثر مثلهای 163)همان: ص. «بخوابانم كجا را شتر میدانم كه ساربانم من اگر(. »19ص

بیان شده در دو رمان اخیر هم در شیراز و هم در سایر نقاط ایران به صورت مشترک به 

 كار میرفته و میرود.

معاصر میتوان به این موارد اشاره المثلهای به كار رفته در ادبیات داستانی از دیگر ضرب

چای را محض (. »421)كوچه باغهای اضطراب، فقیری: ص«. بادمجان بم آفت ندارد»كرد: 

بخت كه برگردد پالوده هم دندان (. »31)دیو، فقیری: ص«. ریش سفید قند میخورند

(. 61)درماندگان عشق، شیرزادی: ص«. میشکند. پول سگ مصب میدود و ما هم دنبالش

آدم خوش معامله شریک مال (. »11)دیو، فقیری: ص«. ست تنها صدا نداردد»

)دیو، «. شما هم خدا را میخواهید و هم خرما را(. »91خلق روزگار، همایونی: ص«.)مردمه

دیگر » (.94)چراغ آخر، چوبک: ص«. بازی اشکنک داره سرشکسّنک داره(. »13فقیری: ص

)سه قطره  .«ش تره هم خورد نمیکردندكل پیش كسی رنگ نداشت و برایاحنای داش 

 .«نمیکنند نگاه هم را سرشان پشت دیگر گذشت پل از كه خرشان(. »12خون، هدایت: ص

 (.12)همان: ص .«بکار نبرش كار نکرده(. »66)خانه خانه خودمان، فقیری: ص
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 های عامیانهو متلها و قصه6و6

ود. هرچند شیرازیها متل سخنی است كه از روی شوخی و طعنه به كسی گفته میش

، )باغ «ای برای حرف زدن بیابندمنتظرند بهانه»گویی هستند و اساساً آدمهای متلک

(، اما به طور كلی متلهای زیادی در خصوص شیراز در ادبیات 41پور: صمارشال،كریم

بازتاب داده « دارشلوارهای وصله»داستانی معاصر به كار نرفته است. بیشترین متلها در 

ای كه بودند. بگونه« دروازه سعدی»های های شیراز بچهاست. در واقع شیطانترین بچهشده 

برای مثال «. پدر صاحب عابر بدبختی كه گذارش از آن نقطه باشد، در میآوردند»

كه یکی از آژانهای قدیمی و گردنکش فارس بود و زمانه به كلی موی او را « خانگرگعلی»

وان تبدیل شده بود، وقتی عصا زنان دم دروازه سعدی سپید كرده و به یک مشت استخ

ها از كمین در میآمدند و به وی دهان كجی میکردند، ریگش میزدند و پیدایش میشد، بچه

دار، پرویزی: )شلوارهای وصله«. آی پیره پیره پیره، دستش نزن میمیره»برایش میخواندند: 

 (.91ال94ص

اختیار به بوده است. صاحب 4«اختیارصاحب دختران»بارزترین متل ذكر شده مرتبط با 

در دوره قاجار چند ستون سنگی بدشکل و تیره « حکام گردن كلفت فارس»عنوان یکی از 

-میگفتند. بدشکلی ستونها و بی« میل»و عبوس ساخت. این ستونهای سنگی را در شیراز 

متلکها ساختند و اختیار ذوقی سازنده آنها شیرازیان را به شوخی واداشته و برای صاحب

 (. در سووشون هم15و11گذاشتند. )همان: ص« دختران صاحب اختیار»اسم ستونها را 
ستونهای سنگی جلو قنسولخانه انگلیس است « دخترهای قنسول»مقصود از  اشاره شده كه

مینامیدند. )سووشون، دانشور: « دخترهای قنسول»كه اهل شهر به تعریض آن را 

 (.16و65ص

های عامیانه شیراز بایست دانست در گذشته معموالً مادربزرگها و مادرها پیرامون قصه

های هایشان قصه میگفتند. در دوره پهلوی اول، برخی شیرازیها شبها و بچهبرای نوه

خونه، ها قصه میگفتند. )كوچه زنبورکتابستان بر پشت بام میخوابیدند و مادرها برای بچه

سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشد. گاهی ها معموالً (. قصه465ندیم: ص

مگه من كم واست قصه گفتم؟ میخوام تو هم یه روزی كه »مادری به فرزندش میگفت: 

(. 42)چراغ آخر، چوبک: ص«. هات تعریف كنیها رو واسیه بچهدار شدی همون قصهبچه

را گرفت و یا حداقل از  های مادربزرگهاكم صدای رادیو جای قصهاما با آمدن رادیو كم

 (.52ها كاسته شد. )دیو، فقیری: صمیزان قصه

                                                      
دیم تو پیاده زدم دخترای صاحب اختیار، با پای »اختیار اشاره كرده است: چوبک نیز به دختران صاحب -0

 (.15)سنگ صبور، چوبک: ص «.رودخونه. رودخونه آب داشت
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هر كس قصه گوش كند آواره »كه برخی باورهای عامیانه نیز وجود داشت مبنی بر این

قصه »های عامیانه شیراز در یکجا به (. با وجود این پیرامون قصه54)همان: ص«. میشود

ننه بچه خمیره، ننه خدا »دیگر نیز به قصه ( و در جای 12)همان: ص« نارنج و ترنج

ها بیان نشده است. یکی از ( ولی خود قصه415اشاره شده، )بارونی، فقیری: ص« كریمه

است كه با لهجه شیرازی « قوری قور»هایی كه به صورت دقیق بازتاب داده شده، قصه قصه

میخورد. در این قصه، بیان شده و در خالل آن برخی ابیات و اشعار عامیانه نیز به چشم 

پسری به نام احمد به واسطه دوستی با یک قورباغه و دادن كلوچه و مسقطی به او، از 

سوی مادر خود مورد شماتت قرار میگیرد و در نهایت به جای دوستی با قورباغه از او 

 (.96ال93خونه، ندیم: صمیخواهد زنی برای خود اختیار كند. )كوچه زنبورک

 رها و تصنیفهاها، شعو ترانه3

های مهم ادبیات عامه به شمار میروند كه در ها، شعرها و تصانیف یکی از مؤلفهترانه

به پیرزن كازرونی « قصه عینکم»ادبیات داستانی معاصر بازتاب زیادی داشته است. در 

، «عید عمر»سرایی برای زنان شیراز بود و در خوانی و نوحهاشاره شده كه كارش روضه

دختران صاحب »(. از 31دار، پرویزی: صمیخواند.)شلوارهای وصله« ی بند تنبانیتصنیفها»

پالتو »)همان ستونهای بدقواره( به جای متر و اندازه نیز استفاده میشد. در داستان « اختیار

« شیرازیان شوخ و چکه»ش شیراز اشاره شده كه 4351برف سنگین زمستان  به« حنائیم

اختیار انداخت و برای آنکه میزان آن برف نمایان گردد این شعر را به یاد برف زمان صاحب

)همان: «. به سال هفتاد، چه برفی افتاد، به حق این پیر، به قد این میل»را ساختند: 

 (.15ص

های دروازه سعدی برای هر اتفاقی كه در شیراز میافتاد شعر میساختند. مثالً وقتی بچه

گناه را با سیانور مسموم كرد و نظمیه نتوانست زن بی ایدر دوره رضاشاه عده 4القلمسیف

القلم فرار و ماجرا را علنی كند و قاتل را پیدا كند و سرانجام زنی موفق شد از دست سیف

های دروازه سعدی نظمیه را مسخره كرده و این تصنیف را در هجو قاتل را گیر اندازد، بچه

لقلم زن خفه كرده، سرپست آژان سگ اآقای سیف»تشکیالت نظمیه مملکتی ساختند: 

 طنز به تصنیفهای با زنها قتل ماجرای زودی (. در واقع به15)همان: ص«. بچه كرده

 اجاره، دیده پی رفته اجاره، داده خونشو بیچاره، شفیع مَم میز»شد:  تبدیل ساده ماجرایی

 بوسون، )اجاره بها(غله  برو بدو اجاره، داده خونشو بیچاره، شفیع جنازه؛ آ مَم میارن در

كُری،  تو سیصد و دارم خر تا سه لری، آواز به گفته القلمسیف» ؛«قبرسون شده خونت

                                                      
زن را در شیراز با سیانور  44االصل تحصیل كرده در هندوستان كه در دوره رضاشاه حدود دكتری ایرانی -0

 به قتل رساند.
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 كلمم آش من، القلممسیف»؛ «كرده خفه زن خوشمزگی بروی نکرده، كه كاری القلمسیف

(. همچنین وقتی كارخانه 44و49خونه، ندیم: ص)كوچه زنبورک« من لگنم گُه بی من،

یراز دائر شد، به كارگرها مزد قلیلی میدادند و چون غالب این كارگران ساكن نساجی در ش

بیل و كلنگ و تیشه، نساجی »دروازه سعدی بودند، تصنیفی در هجو نساجی ساخته شد: 

 (.91دار، پرویزی: صشلوارهای وصله«.)نون نمیشه

 را« آوردنش آوردنش، دست عروس سپردنش»كودكان در یکی از رمانها ترانه 

(. یک 151میخواندند كه مخصوص مراسم عروسی در شیراز بود. )سووشون، دانشور: ص

وِل )محبوب( شیرازیم، »آمیزی این ترانه شیرازی را میخواند: مرد نقاش نیز موقع رنگ

خوابی و نالی، بیا قسمت كنیم دردی كه داری، بیا قسمت كنیم نیمش به من ده، كه تو 

« سه یار دبستانی»(. در داستان 63آتش، شیرزادی: ص )طبل«. كوچکتری، طاقت نداری

« لب بون اومدی گهواره داری، هنوز من عاشقم تو بچه داری»این تصنیف ذكر شده است: 

چای را محض ریش سفید قند »(. از آنجا كه 436ال431دار، پرویزی: ص)شلوارهای وصله

تو قند داری و من خرمای »های محلی هم ردپای قند پیدا بود: ، لذا در ترانه«میخوردند

 (.495)بارونی، فقیری: ص«. جهرم، بیا سودا كنیم خرما به قندت
كه در دوره رضاشاه اتفاق افتاد نیز برخی تصانیف محلی در  4پیرامون قانون اتحاد شکل

شیراز ساخته شد. در واقع به دنبال اجرای قانون اتحاد شکل، در شیراز جنجال شکل 

یک علی درازی بود »های محلی راه افتاد. یر بار آن نرفتند. دستهگرفت و محافل مختلف ز

بود. چوبی « نه نه بچا»علی دراز معروف به « طلب و اخاللگر بود.كه به قول امروزیها آشوب

درازتر از قد خود به دست میگرفت، سر كوچه میایستاد، شعری یا تصنیفی میخواند. در 

اش حركت میکرد و این ز كف زنان جلوی دستهماجرای قانون اتحاد شکل نیز علی درا

«. دسمال آبی نمیخوایم، حاكم بابی نمیخوایم، كاله فرنگی نمیخوایم»تصنیف را میخواند: 

 (.43و41دار، پرویزی: ص)شلوارهای وصله
م رفته سر الال الال گل فندق، ننه»الالیی محلی نیز در داستانها كاربرد داشته است: 

الالالالالالالال ای كبک مستم، میون (. »414بهشت، دانشور: ص)شهری چون «. صندوق

كبکها دل بر تو بستم، تموم كبکها رفتند به بازی، من بیچاره پا بست تو هستم، الالئیت 

میکنم تا زنده باشی، كنیز حضرت معصومه باشی، كنیز حضرت معصومه قم، كه تا صبح 

 (.13و11)اجاق كور، فقیری: ص«. قیامت زنده باشی

                                                      
جایگزین « فرنگی»ی را با كاله دار اجباری شد. این قانون، كاله پهلوكاله لبه 4341در هفدهم تیرماه  -0

د. اجرای این فرمان، شز سجده مؤمنین به هنگام عبادت میاش مانع اکرد؛ كالهی كه به واسطه لبهمی

 (.413ری شد. )تاریخ ایران مدرن، آبراهامیان: صگیسرسختانه پی
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معروف بودند. از قبیل: « واسونک»هایی خوانده میشد كه به در عروسیهای شیراز ترانه

كی بحجله كی بحجله؟ شازده دوماد با زنش، كی بگرده دور حجله، خواهر كوچیکترش ... »

كوچه پیچه، بله، عروس (. »15و11)همان: ص«. ک..ل...ل...ل..ل.. ک..ل...ل...ل....ل

 روی عروس خانم(. »14)همان: ص«. نزنین، مرواری پیچه، بلهكوچیکه بله، دس به زلفش 

 شنیدم زنید ... من رختش بر قیچی مبارک، بیگید تونهمه زنید، گل تختش دور تخته،

 سر مخمل یل میبرید، رودم رخت قبله به رو مغازه این میخرید، مخمل یل دوسی خانم

 رو كاكام رخت میبوسمش، گل مثل كاكام زن شد كه هر میدوزمش، خودوم من میخه

خونه، )كوچه زنبورک«. بود بچه كاكام زن و بود غنچه پر نو باغ نو، باغ كنار تا بود سرم

سر  ساله بچه ما عروس میاد، آبش چاروچل و منی چل برنجوی این(. »411و416ندیم: ص

 تا بخونه بلبل خوشه چه برار، عیش خوشه چه و بهار فصل خوشه چه«. »میاد خوابش شب

كه  تا سماور بنداز آتیشو بکنیم، سیل نیمدیم ببندیم حجله اومدیم«. »را حجله ببندیم

یه دری و دو دری و سه (. »419؛ بارونی، فقیری: ص419)همان: ص«. بکنیم میل چویی

دری و پنج دری، شازده دوماد توش نشسته میکنه كلونتری، شازده دوماد توی حجله بوسه 

توی حجله بانگ بلبل میزنه، ابر اومد بارون گرفت و آب اومد  بر گل میزنه، خانم عروس

كوچه تنگه بله، عروس قشنگه «. »دالون گرفت، سوریا گویین مبارک كار ما انجوم گرفت

ای كه آتش گرفته بود، شاپوریان: )خانه«. بله، دست به زلفش نزنین مرواری بنده بله

 (. 12ال41ص

را « عزیزُم برگ بیدی، برگ بیدی...»و « گالبتون گُلُم، گُلُم، یار»در عروسیها گاهی 

، كه در عروسیها انجام 4(. در نمایش خاله مومو44ال1میخواندند. )سووشون، دانشور: ص

میداد و خود را به شکل  جا شکمش روی و لباس زیر را كوچک میشد، یکی از زنان متکایی

 یکی دیگر از زنان نقش این زن حامله در واقع همان خاله مومو بود. .درمیآورد ایحامله زن

 بخور پلو، عدس مومو، خال» میکرد. در این نمایش ابیات چندی تکرار میشد: بازی را ماما

 نمیزایی جون چرو قلیونتم؛ خاله سر آتیش حیرونتم قربونتم جون خاله» «.نو باغ تو بدو، و

 بر ای«. »نمیزایه چرو خاله داره، ماهه چهار عروس اههم سه» «.داری ماهه چن جون خاله

 رو بچه پیر مامای«. »ندارم رختک اوفینا، خاله كمرم وای اوفینا، دلوم بر او اوفینا، دلوم

)كوچه «. نباشه بچه فکر باشه یاغی كه ترسیم نیومد، باباش اومد در بچه بگیر،

                                                      
 و،پل عدس رو، رو رو مو، مو مو خاله»اشاره شده است: « موخاله مو»یکی دیگر از داستانها نیز به در  -0

 كرمونتم، راه رفیق حیرونتم، قربونتم، جون خاله زائی؟نمی چرا جون خاله داری، ماه چن نو، باغ تو پلو،ماش

 عروس ماهه شش باباتم، زن میای خونه تو پاتم، كفش میری كوچه تو قلیونتم، سر آتیش گردونتم، بال صدقه

 (.143ص: صبور، چوبکسنگ«.)ندارم جون حالی خاله دارم، ماهه شش
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نیز این ابیات خوانده « دارکهوو  هوو»(. در نمایش 412ال431خونه، ندیم: صزنبورک

 چه نداشتم هوو كه روزی خودوم، به 4چارَک سه سنگ خودوم، به دارک هوو هوو» :میشد

همان: «.)اقزه كردش هوو اِق زِه )این اندازه(، دوشتم چیشی یه«. »داشتم خوبی روز

 (.411و414ص

داره شیراز، پسین عجب آب و هوایی »ها میتوان به این موارد اشاره كرد: از دیگر ترانه

دلگشایی داره شیراز، پسین دلگشا و صبح سعدی، عجب شاهچراغی داره شیراز، بدردم 

السون و بلسون، (. »449و441كور، فقیری: ص)اجاق«. بدردم، چو نارنگی میون برگ زردم

دعای اكبرو رو برسون، اگه نشسه پاشونش، اگه وایساده بدوونش، قندش كن و راجونه، 

بلندی سیل (. »95)همان: ص«. هدونه، بحق شاه مردون، بیاندازش تو این خونهفلفل با سیا

یکیم شب دیگه ؛ جونی و دشمن میکنم من، یار نظر بر دوس؛ جونی نم من، یارکعالم می

بقربونت میرم  مهربونی؛ ؛جونی دردسر كم میکنم من، یارا كه فرد؛ جونی ر، یارادمارو نگه

 صدای نی مییاد، نالیه جوونی، یار؛ خونیه فلونی، یارجونی سر دو دو میرم؛ تو كه نمیدونی

)سگ ولگرد، هدایت: «. ...!من منزل كن لبات هازین گوش عزیز من، دلبر من، ؛جونی

قربون خدا و رحم بنده، كلنجار اومده ترمه ببنده، حاال دیگه خاک تو سرم شد، (. »421ص

همه چیم قربون تو غیر از (. »411)بارونی، فقیری: ص«. خجیجه كهنه جیم بزرگترم شد

تفنگم، مو سرباز دولتم میخوام بجنگم؛ مستم، مستم، مستم، برنو كوتاه تو دستم، بیا بریم 

شاهچراغ عهدی ببندیم، هر كدوم عهد بشکنیم كمر نبندیم؛ مستم، مستم، مستم، برنو 

و وردار؛ كوتاه تو دستم، دخترون گلون گلون میرن او انبار، دل میگه راشو ببند كوزش

(. 41و43باغهای اضطراب، فقیری: ص)كوچه«. مستم، مستم، مستم، برنو كوتاه تو دستم

 و وردار من دست از گلی. میفروشه گل عربون گود توی پوشه، سبزه یارم كه و سبز خودم»

باغ بودم  زمیعز(. »145)سنگ صبور، چوبک: ص .«كن فرو زلفونت دو هر میون كن، بو

تو  زمیعز، همه در باغ بودند زونیعز ی،تو خال یدل مشتاق بودم جا بهی، تو خال یجا

شم، انار دونه یم انار؛ برگ زردم ونیم ینارنگ چو، به دردم، به دردم ی،تو خال یجا ینبود

تركش  چطور، برو ترک ولت كن نیگهمه م ،شمیچار شونه م )محبوب( لوِ بقربون، شمیم

)بارونی، فقیری: «. برگ زردم ونیم یچو نارنگ ،به دردم، به دردم ،شمیم نهوویكنم، د

 (.419ص

 

 

                                                      
شیراز از گل بهترو، گفتند. )می« چارک»ه است. یک چهارم من را یکی از اوزان شیراز در قدیم بود« مَن» -0

 (.451صسمندر: 
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 گیرینتیجه

های مرتبط با ادبیات عامیانه شیراز مانند لهجه شیرازی، لهجه داشها و انعکاس مقوله

ها، تصانیف محلی و ... در ادبیات داستانی معاصر ها، قصهالمثلها، ترانهلوتیها، متلها، ضرب

 عناصر از بسیاری حضور برای مناسبی محل داستانی دبیاتفراگیر بوده است. در واقع ا

استفاده از لهجه شیرازی  بومی بوده كه در این میان و محلی عامیانه، زبان از جمله زبانی

خونه و سنگ صبور نسبت به در سووشون، شهری چون بهشت، اجاق كور، كوچه زنبورک

فراوانی را در لفظی اندک جمع  المثلها نیز كه معانیدیگر آثار بیشتر بوده است. ضرب

-های دانشور، فقیری، چوبک و شیرزادی حضور پررنگتری داشتهمیکنند به ویژه در نوشته

اند. برخی از این مثلها خاص شیراز بوده و برخی در شهرهای دیگر ایران نیز مورد استفاده 

یات داستانی قرار میگرفته است. اما به طور كلی متلهای زیادی در خصوص شیراز در ادب

-دار و پیرامون دختران صاحبمعاصر به كار نرفته است. بیشترین متلها در شلوارهای وصله

اختیار، كارخانه نساجی و ماجرای متحدالشکل شدن لباسها در شیراز دوره پهلوی اول بوده 

هر »ها هرچند برخی باورهای عامیانه وجود داشت مبنی بر اینکه است. در خصوص قصه

اشاره و « قصه نارنج و ترنج»، با وجود این در دو جا به «گوش كند، آواره میشودكس قصه 

خونه روایت شده است. به طور نیز با لهجه شیرازی در كوچه زنبورک« قوری قور»قصه 

های مادربزرگها را گرفت و یا حداقل از كلی با آمدن رادیو به تدریج صدای رادیو جای قصه

ها، شعرها و تصانیف محلی باید گفت به طور سته شد. پیرامون ترانهها كامیزان اینگونه قصه

ها و دار، سووشون، اجاق كور و بارونی استفاده بیشتری از این ترانهكلی در شلوارهای وصله

 تصانیف شده است.
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