
 

 
 085 -051، ص 0011پاييز و زمستان ، 33، شماره هجدهمشناسی، سال نامه انسان

 مقاله علمی

 های رايج استان فارس المثل در ضرب ها خوراک بازتاب
  2، زهرا ریاحی زمین1میثم زارع

 (01/00/0033، تاریخ تأیید: 22/30/0033)تاریخ دریافت: 

 چکیده
آیندکهبیشتربرگرفتهاززندگیمردمهستند.هایمهمفرهنگعامهبهشمارمیهاازبخشالمثلضرب
هلاالمثللترینعناصریهستندکهدرضرببسزاییدارند،ازمهمهاکهدرزندگیمردمنقشخوراک

هایمختلفوباموضوعاتمتنوعدراینشاخهازادبیاتعاملهبلهبازتابفراوانییافتهوبهصورت
تحلیللی،ازنلوعتحلیللمحتلوای-اند.درایننوشتارتالشبرایناستتاباروشتوصیفیکاررفته

هللادرای،اززوایللایمختلللفبللهبررسللیبازتللابخللوراکعللاتکتابخانللهکیفللیوگللردآوریا ال
گیلریهادرشکلهایاینپژوهش،خوراکهایاستانفارسپرداختهشود.براساسیافتهالمثلضرب

هادرایناسلتاننقلشمهملیدارنلد.محلی المثلهویتفرهنگیمردماستانفارسوساختضرب
هلابلرپایلهخلوراکنقلشاساسلیدارد.ینیواجتماعیدرساختمثللجغرافیایی،نگاهفرهنگی،د

هلاییعناصریمانندوسایلپخت،محتویات،وسایلخوردنخوراک،مراسلمیکلهدرآنهلاخلوراک
هلاملوردتوجلههادرمثلشود،سختبودنپختخوراک،شکلنوشتاریخوراکخاصخوردهمی

جادرکاردیگلران،ها،مسائلیهمچوندخالتبیبزارهاومؤلفهقرارگرفتهاستتابااستفادهازاینا
ارزشبودنهدیهواشخاص،گللهازبخلتونوازی،بیتربیتدرست،فراموشکردنگذشته،مهمان

خوری،قناعتوازهمهمهمترتالشاقبال،تحمیلکردنچیزیبرکسی،فقروناداری،پرهیزازحرام
هااینبودهاستکهمسائلالمثلد.به ورکلیهدفازبهکاربردنضربکردنبهتصویرکشیدهشو

اخالقیدرجامعهنهادینهشود.
 المثل،استانفارس،خوراک،بازتاب:ضربها کلیدواژه
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 meysamzare3750@yahoo.com،دانشجویدکتریادبیاتغنایی،دانشگاهشیراز1
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 مقدمه -1
دهلد.فرهنگوادبیاتعامهبخشمهمیازفرهنگوتمدنهلرمللتوقلومیراتشلکیلملی

هلا،عقایلد،آدابوهلا،ترانلهآید،سخنازافسانهفرهنگعامهبهمیانمیهنگامیکهسخناز»
هاوهزارانپدیدهآشکارونهاندیگلرها،بازیها،چیستانالمثلها،ضربرسوم،مذهب،گویش

دهنلد.هاتشلکیلملی(.بخشمهمیازفرهنگعامهرامثل2352:2)همایونی،«اجتماعیاست
تصرمشتملبرتشبیهیامضمونحکیمانهکلهبلهواسلرهروانلیالفلا ،ایاستمخمثلجمله»

روشنیمعنیولرافتترکیببینعامهمشهورشلدهوآنرابلدونتغییلریلاتغییلرجزئلیدر
دانلدکلهبلرای:یو(.دهخدامثلراتعبیریرایجمی1521)بهمنیار،«محاوراتخودبهکاربرند

(.1521:21برند)دهخدا،رمیمحسوسکردنحالتیمعقولبهکا
مثلل،داسلتان،یلانیوشله»ترینتعاریفازمثل،تعریلفووالفقلاریاسلت.یکیازکامل

ایاستکوتاه،مشهوروگاهآهنگین،حاویانلدرزها،مضلامینحکیمانلهوتجربیلاتجمله
معنا،سادگی،شمولقومی،مشتملبرتشبیه،استعارهیاکنایهکهبهدلیلروانیالفا ،روشنی

«برندوکلیتدربینمردمشهرتورواجیافتهاستوباتغییریابدونتغییر،آنرابهکارمی
(.1511:255)ووالفقاری،

فرهنگوادبیاتعامهبازندگیتودهمردمعجینشدهاستوباامورروزمرهوعادیآنلان
ایلنقسلمترا»ستکهنسبتبهادبرسلمیپیوندیناگسستنیداشتهودارد؛بههمیندلیلا

برایشناختمردموپیبردنبهوضل روحلیواجتملاعیوسلوابدزنلدگیبشلرمفیلدترو
(.بهایناعتبارمرالعاتادبیلاتعاملهایلنیرفیلترا1531:15)محجوب،«اندبهاتریافتهگران

هلاییماننلدهلایحلوزههاجتماعییکمللتملرتب شلودوازیافتل-داردکهباحیاتتاریخی
هانیزبلهعنلوانشناسیو...بهرهگیرد.مثلشناسی،مردمشناسی،فلسفه،زبانشناسی،روانجامعه

هایفرهنگوادبیاتعامهازاینامرمستثنینیستند.یکیازبخش
اینبخشازفرهنگعامهمتشکلازعناصرمختلفیاستکههریکدرزندگیمردمنقلش

اند.سلازندگانهابهکاررفتههاازجملهعناصریهستندکهدرساختمثلرند.خوراکمهمیدا
المثللهایخودومسائلاخالقلیرادرقاللبضلربها،اندیشههابااستفادهازاینخوراکمثل

تلوانهلاراملیتلرنشلاندهنلد.خلوراکاندتاازاین ریدامورانتزاعیراململوسبیانکرده
هایفرهنگییکسرزمینبهشلمارآورد.سلاکناناسلتانفلارسدرهندهاندیشهوریشهدنشان
اندکهدرسایرنواحیکشلوروجلودداردوهلمبلههاییتوجهداشتههایشانهمبهخوراکمثل
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تلرینغلذایکلیازمهلم»هاییکهمربوطبهقومومنرقهزندگیخودشاناسلت.زیلراخوراک
(.مرالعله1531:201)فکلوهی،«هلایجملاعتیوقلومیاسلتهویلتاشکالبروزوتقویت

توانلددرشلناختمنرقلهاززوایلایمختللفاعتقلادی،فرهنگلی،هایهرمنرقلهملیخوراک
 اجتماعی،اقتصادی،جغرافیاییو...بسیارمؤثرباشد.

هایاستانفلارستلالشهایپختهدرمثلدرپژوهشحاضربرایبررسیغذاهاوخوراک
هلایهلادرمثللشدهاست.هدفازپژوهشحاضرایناستکهنشاندادهشودکدامخلوراک

هلاچیسلت؟ابلزارپخلتنوخلوردناستانفارسبیشتربازتابیافتهاست؟کلاربردایلنمثلل
هلابلهکلاررفتلهاسلت؟نقلشعوامللفرهنگلیواجتملاعیو...درهاچگونهدرمثلخوراک
شدهاست؟هاچگونهبازنماییخوراک

 . روش پژوهش2
ایانجامشدهاست.برایایلنمنولوراینپژوهشباروشتوصیفیومراجعهبهمناب کتابخانه

هادرهایفارسکهخوراکهاومثلها،خوراکالمثلپسازمرالعهمناب وآثارمربوطبهضرب
هلابلاروشینیاداشلتبندیوتحلیلاآنبرجستهبود،انتخابویادداشتشد.سپسبا بقه

مندیارائهگردید.تحلیلمحتوایکیفی،چارچوبنوام

 . پیشینه پژوهش3
هایاستانفلارسانجلامالمثلتاکنونپژوهشیباموضوعبررسیکارکردهایخوراکدرضرب

هابهبررسیموضوعخلوراک،آشلپزی،نامههاوپایانها،مقالهنشدهاست،امادربرخیازکتاب
 شود:هابیانمیترینآنشناسیو...پرداختهشدهاستکهمهممردم

«هایمنرقهشلمالفلارسشناسیخوراکیمردم»نامهخودباعنوان(درپایان1510کایمی)
هلاو...هایشمالفارس،وسایلپختن،ادبیلاتعاملهملرتب بلاایلنخلوراکیدربارهخوراکی

توضیحاتیبیانکردهاست.
هلا، لرزتهیلهانواعخوراک«آشپزیدرفرهنگمردمکازرون»(درکتاب1535زاده)مولوم

هاراشرحدادهاست.اومعتقداستکهبیشترغلذاهاوهایمربوطبهخوراکالمثلآنهاوضرب
هزینلهبلودنازفقلروخرجبلودهاسلت.ایلنکلمهایسنتیمردمکازرون،سادهوکمخوراکی

هلا،وبلا،هجلومیاغیلانو...هلاوخشکسلالیمبهدلیلبروزقحریتنگدستیودرآمدکممرد
گویدکارهایخانهدرکازرونبرعهدهکدبانویخانهبودهکند.نویسندههمچنینمیحکایتمی

 اند.ومردانازنورخوراکتاب همسرانخودبوده
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بله«نرقلهررسلتانهلایمشناسیخوراکیمردم»نامهخودباعنوان(درپایان1511عزیزی)
ها،ادبیلاتخوراکمنرقه،شیوهپختخوراکانواعبررسیابزارمربوطبهپختخوراکبومی،

هاپرداختهاست.باخوراکمرتب شفاهیوباورهای
آدابخوراکدرادبیاتوصلوفیانایلرانتلا»ایباعنوان(درمقاله1510نودهیووکیلی)
هلایصلوفیان،آدابسلفرهآدابغذاخوردنصوفیان،خلوراکدرباره«پایانقرنهفتمهجری

اندکهصوفیانوعارفانبهدلیلزندگیونتیجهگرفتهانداختنصوفیانو...توضیحاتیبیانکرده
هلادرهایمربوطبهخلوراکگیرندوآگاهیاند،در بقهپایینجامعهجایمیایکهداشتهساده

سیمنحوهزندگیمردمعادیوآشناییبافرهنگآناندارد.کتبعرفانینقشمهمیدرتر

 های پژوهش یافته -4
هلایگونلاگونفرهنگلیاسلتودرمرالعلاتدرواق خوراکیکیازاشلکالتبللورهویلت

هلاوترینمسائلانسلانشناسیبسیاراهمیتدارد؛زیراتأمینوخوردنخوراکازاساسیمردم
هایپنهلانیایهمچونغذاچناندرخود،ریهمفهومبهیاهرساده».کلموجوداتهستیاست

هلایازمنورهایگوناگونجایدادهاستکهبرایفهمودستیافتنبهآننیازمندایجادحلقه
بلهنقللاز)زوبلل«اتصالمیانسروحمختلفمحیری،فرهنگی،اجتماعی،سیاسیو...هسلتیم

شناسی،درفرهنگنیلزملورد(.خوراکعالوهبرانسان1512:123،عسکریخانقاهوهمکاران
تلوانبلهدرکدرسلتیازنولامهایغذاییمختلفمیتوجهاست.بههمیندلیلبامرالعهنوام

ایاستکهاجتماعیوفرهنگیهرجامعهدستیافت.اهمیتاینبُعداززندگیانسانبهاندازه
کنلد.خلوراکبلرایانسلانبیشلترازاصرفرهنگلیملیآنراسزاواربررسیدرجهتتبیینعن

خوراکصرفکهعاملرف گرسنگیوموجبتقویلتبلدناسلت،معنلیدارد.هملینجنبله
دراینپژوهشبهترتیبالفباییبلهبررسلیهابهشکلبارزینمودیافتهاست.معنایی،درمثل

بهکاربردهشدهاست.هایفارسشودکهدرمثلهاییپرداختهمیترینخوراکمهم

 آش -1-4
شناسلیریشله»هایفلارسدارد.المثلهاییاستکهبیشترینکاربردرادرضربآشازخوراک

«گویدکهاینواژهاصالًبایدبهمعنایهرگونهخوردنیوخوردنیپختهباشدواژهآشبهمامی
بهغلذاهاینلرموآبکلی»هابیشترالمثلرسدآشدرضرب(.امابهنورمی1531:11)مزداپور،
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«پزندونیازیبهدمکشیدنوصلافکلردنآننیسلتشودکهازبرنج،گندمیاجومیگفتهمی
هلاییمرلرح(.آشانلواعگونلاگونیداردونخسلتتعلدادیازمثلل1535:111زاده،)مولوم

گرددکههاییبیانمیآششودکهواژهآشدرآنبه ورعامبهکاررفتهاستوسپسانواعمی
شود.دراستانفارسپختمی

هابازتابهنگامیکهبخواهنددخالتبیجایکسیرابهاوگوشزدکنند،اینخوراکدرمثل
شودتامفهلومملوردهاهممحتویاتآشوهموسایلخوردنآشوکرمییابد.دراینمثلمی

شود.نقومترکقشقاییبهکاربردهمینوررابهمخا بالقاءکنند.مثلزیردربی
کهنیست. (نمکآشِکم1513:11)مردانی،1آزآشُینگدوزوکیدهیَل

(1532:130زادهپاسارگادی،شود)صفاییمثلقاشدنشستهداخلهرآشیمی
ترازآشاست.(کاسهداغ1512:151تَرازآش)حسنیونعمتاللهی،کاسهداغ

 (.هرجاآشاست،کچلکآنجاست.1530:211زاده،)ملک2کَچَلِهپاشَنهرجاآشن

کنلد.چرانلیملیالبتهبهغیرازدخالتبیجا،اینمثلدربارهکسینیزکاربردداردکهشلکم
هایفوقدرهمهمنا داستانفارسرایجاست.گاهینیزبرایاینکهبگوینددرکلاریکلهمثل

کنندکهدرآنآشبهکاررفتهاست.کنم،ازمثلیاستفادهمیتنمیبهمنمربوطنیست،دخال
پزندبله(.خانههمسایهآشمی1512:11)روییناهلی،5خونَیهمسایه،آشاَپَزَناَموچه

منچه.
شلودبدیلیدرزندگیایرانیانداشتهودارد.خوراکیاستکههمزودتهیهمیآشنقشبی

هلایآش،داغآیلد.یکلیازویژگلیکندوبهوائقهایرانیاننیزخوشمییوهمرف گرسنگیم
اندکهبهچیلزیملتهمشلوندیلااینکلهبودنآناست.هنگامیکهبخواهندبگویندکارینکرده

شود.بگویندوایبرکسیکهبهبدنامیمشهورشود،اینویژگیآشوکرمی
(.1511:112لهی،الآشِنخوردهوُدهنسوخته)حسنیونعمت

(.همهآشیداغاست،1533:215)اسکندریواسکندری،1همهآشیداغِه،بَدنومشیربرنجِه
 اماشیربرنجبدناماست.
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کنندکلهویژگلیآشاگربخواهندنشاندهندکهچیزییاشخصیباارزشنیست،تأکیدمی
یعنیداغبودنراندارد.

سوزینیست.(.آنچنانآشدهن1533:32هَمچیآشدهَنسوزینیس)ندیم،
هاییاستکهازگذشتهتلاکنوندرایلرانرواجداشلتهاسلت.درفروشیازشغلآشوآش

هابودند؛چراکلهآشجلزوغلذاهایارزانبلهحسلابتریندکانهاازشلوغایندکان»گذشته
نلدبگوینلدانلدازه(.بلرایلناسلاسهنگلامیکلهبخواه1511:11)نودهیووکیللی،«آمدمی

کنند.بری،مثلزیررابیانمیاتسودمیسرمایه
(.هرچی)اندازه(کهپول1533:1221خوری)رحیمیوهاشمی،هرچیپولبِدیآشمی

خوری.بدهی،آشمی
خیالباشدوتوق وانتواربیهودهداشتهباشد،دربارهاومثلزیرمصداقاگرکسیخوش

 کند.پیدامی

(.دوریالبرایخریدآش1531:130زاربدهآشبههمِی)همین(خیالباش)رضایی،دو
بدهوبههمینخیالبا لبمان.

هایمهمآش،سیالیّتآناست.بههمیندلیلبایددرکاسهریختهشود.باتوجهازویژگی
یبهاصالحآنبهاینویژگی،هنگامیکهبخواهندبگویندوضعیتهیچتغییرینکردهوامید

کنند:نیست،ازاینمثلاستفادهمی
(.آشهمانآشوکاسههمانکاسه.1531:10آشهَموآشِوُکاسَهموکاسَه)انصاری،

رود.هاییکهگفتهشد،عالوهبرهمهمنا داستانفارس،درنواحیدیگرکشورنیزبهکارمیمثل
راگوشزدکنندکههدیهیاخوراکیکهدادیلد،خواهندبهمخا باینمرلبهنگامیکهمی

کنند.مناسبودرخورنیست،ازویژگیآشودریرفبزرگقرارگرفتنآنصحبتمی
(.شلکم1511:111)داورپنلاهوترکملان،1کُمِخالهخانبیگیکُجو،آشِتونعلبکلیکُجلو

بزرگخالهخانبیگیکجاوقدریآشدرنعلبکیکجا.
یاتآش،حبوباتاستواگلرحبوبلاتکلمباشلد،بلهاصلرالحآشآبکلییکیازمحتو

المثلترکیقشقاییساختهشدهاستتاتأکیدکننلدشود.بااستفادهازاینویژگی،اینضربمی
کهفردازسرناچاریاینگونهشدهاست.

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1kome xale xan beygi kojo āše tu nalbaki kojo 
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خللآشکلهکلم(.حبوباتدا1513:21)مردانی،1آشُینگدُورولوغ،دَنینگُیوخلوغونداندئِر
المثلدربیناقوامقشقاییدراستانفارسرایجاست.شود.اینضربباشد،آشرقیدوآبکیمی

خواهندبگویندبایدهمهچیزمتعادلومیزانباشدوونبایدفرعراجایگزینهنگامیکهمی
کند:اصلکرد،مثلزیرنمودپیدامی

(.هلرچلهآبریختلی1533:215)اسکندریواسکندری،2هرچیکهاُرِختیآشنیست
آشنیست.

شودواینسیرشدنبههملراهآشخودیکوعدهغذاییاستکهباعثسیرشدنفردمی
کنندهثمریآورد.هنگامیکهبخواهندبگویندتالشبایدبرایفردتالشخودلذتیبهوجودمی

برند.میداشتهباشدنهدیگری،مثلزیررابهکار
اشخلوری،پنبله(.آششراتومی1512:21)روییناهلی،5آششتوخوری،پنبَشمُریسُم

ریسم.رامنمی
نوازیبسیارسفارششدهاسلت،میزبلانالبتهباتوجهبهاینکهدرفرهنگمردمفارسبهمهمان

اینموضوعاست:کندمهمانراازخودراضیوخشنودنگهدارد.مثلزیربیانگرتالشمی
(.اگلر1533:131)عملادی،1پلزُمآشآرُمملیآگهمهمونماییتازهدلباشبرنجکللوارملی

پزم.آورموبرایتآشمیمهمانماهستیشادوخوشحالباش،برنجازنوعکُلواری)کُربال(می
هشیرازیدراینالدولآمدهاست.فرصتبرنجکُلوار)کُربال(آربهتریننوعبرنجبهشمارمی

کُربالبلوکیاستوسی وسردسیرمشتملبردهاتکثیر،واق درسمتشرقی»نویسد:بارهمی
شیرازبهمسافتدوازدهفرسنگ.تقریباًآبشازرودخانه.حاصلشغلهوبرنج.هلوایشچنلدان

(.1522:230الدوله،)فرصت«نیکونیست،ولیبرنجشدرنهایتخوبیاست
هابازتابیافتهاست:انواعگوناگونیداردکهانواعمختلفآندرمثلآش

 آش آخورک -1-1-4
کنند،بهاضافهبرنجیاگندموآب.همچنینشکرکلهآشآخورکراازبادامکوهیتلخدرستمی

(.تهیهایلنآشبله1535:150زاده،خورند)مولومپاشندیاخرماکههمراهباآشمیرویآشمی

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1āšoing doroloγe daning yoxloγondān der 
2har či ow rexti āš nist 
3ašeš to xori panbaš mo risom 
4age mehmun māie taze del bāš. Berenj kolvār miyarom mipazom āš 
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آید.برهمیناساسهرگاهازهایخوشمزهنیزبهشمارنمیتالشفراواننیازدارد.اینآشازآش
دانند.شود،آنراهمانندآشآخورکمیایسخنگفتهمیارزشوغیرقابلعرضهچیزبی

(.آشبادامکوهیرانله21شودبیرونشآوردونهعزا)همان،آشآخورَک،نهدرعیشمی
ددرعیشوشادمانیعرضهکردونهدرعزاوسوگواریشومی

 آش دانگاره -2-1-4
شودوگندمدراینآشدانهدانهونپختلهاسلت.خلوراکینپختلهودانگارهباگندمدرستمی

ناخوشاینداست.هنگامیکهبخواهندبگویندچیلزیناخوشلاینداسلت،آنرابلهآشدانگلاره
کنند.تشبیهمی

(.همانندآشدانگارهاست.1530:22زاده،دانگارِه)ملکاِنگارآش

آش شلغم 3-1-4

شود.هنگامیپزند.اگرشلغماینآشبیشازحدباشد،آشتلخمیآششلغمرادرزمستانمی
کنندتلانشلاندهنلدکلهکلاربایلدکهکسیکارشاصولیودرستنیست،اینمثلرابیانمی

درستپیشبرود.
آشپزیکهمریمباشلد،(.1535:21زاده،مریمباشد،آشِشپرشلغمباشد)مولومآشپزیکه

آششپرازشلغمباشد.

 کار قلم آش شُله -4-1-4
برنلد.هرگلاههلارابلهکلارملیهاوگوشلتکار،آشیاستکهدرآنانواعسبزیقلمآششله

کنند.کارتشبیهمیمقلریختگیچیزیرانشاندهند،آنرابهآششلهبخواهنددرهم
(1531:232پور،کار)قلیقلمآششله

 آش کارده 5-1-4
روید؛بنلابراینآشهایفارسبینزمستانتابهارمیکاردهگیاهیخودرواستکهدرکوهستان

شلودونبایلدپلسازکنند.اینکهاینآشباعلثسلیرینملیکاردهرامعمورًدربهارپختمی
سنگینانجامدهند،درمثلزیربهخوبینشاندادهشدهاست.خوردنآنکارهای

(.آشکاردهبخوروکوهمرو.1531:31)انصاری،1کاردَحَرِبِخَرِشوکُمَرَ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1kārde har bexareš va ko mara 



 

 

 

 



 های رایج استان فارس المثل ها در ضرب مقاله علمی/ بازتاب خوراک

 

815 

رودکلهدرآنجلاگیلاهکلاردهالمثلبیشتردرمنا قیازاستانفارسبلهکلارملیاینضرب
 روید؛ازجملهدرممسنیوتواب آن.می

 آش کشک-6 - 1 – 4
هایفارسبهکاررفته،آشکشکاست.کشکازجملهمواداولیلههاییکهدرمثلیکیازآش

مهمبرایپختآشاست.هرگاهبخواهندکاریرابرکسی،چهبخواهدچلهنخواهلد،تحمیلل
گویند:کنند،مثلزیررابهاومی

(.آشکشلک1532:111آشکشکخالته،بخوریپاتهنخوریپاته)جعفلریوجعفلری،
اتهست،چهبخوریوچهنخوریپایتاست.خاله

 آش ماست -7-1-4
شود.هنگامیکلهبخواهنلدبگوینلدچیلزیهاییاستکهدرفارسپختمیآشماستازآش

کنند؛زیراباتوجهبهرنگآشماست،همهچیلزدربیشازحدپیداست،ازاینمثلاستفادهمی
آنپیداست.

(.توی)داخل(آشماستپیداو1533:112ماستپیدابودن)رحیمیوهاشمی،تویآش
آشکاراست.

آش ماشَک -8-1-4

گاهیباتوجلهبلهشلباهتواجلیو. ماشکدربینمواداولیهایننوعآشنقشپررنگیدارد
 برندتاشکاکبودنکسیرانشاندهند.المثلیرابهکارمیضرب«ماشکوشک»لفوی

(.اینآشماشاستوبهخودششکدارد.1531:130)رضایی،1ماشکهاِخودششَکهآش

 با )آش دوغ( دوغ- 9-1-4
باهمانآشیاستکهدراستانفارسیاسایرنواحیایرانبهآشدوغمعروفاسلتوبلادوغ

د.شود.پختاینآشبادوغباعثشدهاستکهمثلزیرسلاختهشلواستفادهازدوغپختمی
رودکهبخواهندپیشنرفتنکاریراباامکاناتاندکنشاندهند.اینمثلزمانیبهکارمی

                                                                                                                                           
 
1āš māšake e xodeš šake 
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شود.ایندوغ،آشدوغنمی(.1533:123شه)عمادی،بانمیایدوغ،دوغ

 رشته-11 - 1 -4
هلایفلارس،آشرشلتهاسلت.آشرشلتهراشلبیهبلهشدهدرمثللهایبیانیکیازانواعآش

ریزندکهمعمورًازخمیرگندمبهدستپزند؛بااینتفاوتکهدرآن،رشتهمیهایدیگرمیآش
شوند.آید.برایاینغذاارزشغذاییخاصیقائلنمیمی

(.ارزش1530:230)اسلکندریواسلکندری،1رشتهتُپویآسلونه،کلاچیتُخراسلونه
غذاییرشته،کمترازارزشغذاییکاچیاست.

هابارمعناییمنفیدارد.وقتیبخواهندبدمزگیهرنوعغذاییرانشلاندهنلدرشتهدرمثل
برند.بامجازجزبهکلازرشتهناممی

(.رشتهخوشبود،گربله1511:111)داورپناهوترکمان،2متوشریدرشتهخَشبید،گربه
همدرآنمدفوعکرد.
خلودگللهکننلد،آش اقبلالیوسرنوشلتاقبالیخودرانشاندهندوازبیاگربخواهندبی

کند.رشتهدرمثلنمودپیدامی
(.هلرکجلا1531:1131)رحیمیوهاشمی،5هرجورفتمرشتهبیدخداپیشونیمنوشتهبید

ام)سرنوشتم(نوشتهبود.بهپیشانیرفتمآشرشتهبود،خدا

 زرد شله -11-1-4
ازجملهآششله مثلزیربرایبیانتعجبهاییاستکهدرمثلزرد بهکاررفتهاست. ها

شودوهمینویژگیدراینمثلبیانشدهاست.زردازگوشتاستفادهنمیاست؛زیرادرتهیهشله
زردگوشتداخلشله(.1513:311زرد)بهروزی،گوشتِتوشله

 شوربا -12-1-4
هاباکنندومانندسایرآششورباآشیاستکهمعمورًآنراهنگامسرماخوردگیتجویزمی

شلودوملزهچنلدانخوشلایندیپزتهیهملیبرنج،نخودیالپه،سبزی،ادویهو...بهصورتآب
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1rešte pode āsune kāči to xorāsune 
2rešte xaš bid. gorbe ham tus rid 
3har jo raftam rešte bid xodā pišonim nevešte bid 
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ا رافیانبرایاینکلهفلردراآرامکند،ندارد.از رفدیگرهنگامیکهکسیبادیگریجدالمی
کنند.ازانساندیوانهنیزنبایددلگیلرکنندوبهاوآرامشدهند، رفمقابلرادیوانهخرابمی

شد؛زیرابردیوانگانعقوبتینیستوکسیازآنانتوقعیندارد.
چلهملزه؛از(.ازشوربا1533:1112)رحیمیوهاشمی،1اَشوربُچهمَزه،اَدونهچهتَوقا

دیوانهچهتوق .

 شیربرنج -13-1-4
هلایایرانلینقلشمهملیشود.شیردرخوراکشیربرنجازغذاهاییاستکهباشیرتهیهمی

شیردرغذایچینییافرانسوینقشیندارد،امادرمیانمردمایرانچهفقیروچهغنی»دارد.
هلابلارمنفلی(.شیربرنجدرمثلل1535:235)میراحسان،«شودانواعغذاهاباشیردرستمی

دارد.هنگامیکهبخواهندبگویندکسیازهمهچیزا العداردوفضولاست،مثلزیررابله
برند.کارمی

دانلدکله(.ملی1512:531)رشیدی،2بئلور)بئلیر(شیراننئرهشیربرنجبیشِریر)بیشیدئر(
کند.مثلفوقدرمنرقهسیوندوا رافآنکاربردداشتهاست.شیرانکجاشیربرنجدرستمی

رود.اگربخواهنددربارهبدنامیصحبتکنند،مثلزیربهکارمی
ا(.همهآشیداغاست،امل1531:1221همهآشیداغِهبدُنومشیربِرنجِه)رحیمیوهاشمی،

بدنامشیربرنجاست.

 هلیم-14-4-1
هلایبلزرگهااست.باتوجهبهاینکههلیمرادردیلگهایبهکاررفتهدرمثلهلیمنیزازآش

کنند،باشتابوعجلهبرسردیگرفتنبهقصدبرداشتنهلیم،احتمالافتادندردیگپختمی
رانیزبههمراهدارد.

(.ازهولهلیمداخلدیگنیفتی.1533:11یم،ازهولهلیمتودیگنیوفتی)ند
هلاراخلوردهو(.هللیم1531:211)بلذرافکن،5خوردهاَاییهلیمایادشرفتلهاَاوقَلدیما

 هارافراموشکردهاست.قدیم

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1a šorbo če maze a dune če tavaqā 
2belur šeytān nerah šīrberenj bišerir (bišīider) 
3xorde a ie halimā yādeš rafte a u qadimā 
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ترجامعهاسلتشودکهبیشترمورداستفاده بقاتمرفهدرپختهلیمازگوشتاستفادهمی
توانندازهلیمپرگوشتاستفادهکنند.مثلفوقدرجایگلاهیبلهکلارمیدرآمدکمترومردمکم

تواندزندگیبهتریداشتهباشلدورسد.اینفردمیرودکهکسیازمقامیبهمقامبارتریمیمی
تریبرخوردارشود؛املامندگردد.بهعنوانمثالازتغذیهمناسبازامکاناترفاهیبیشتریبهره

ضعیتنبایدباعثشودکهگذشتهخودرافراموشکندودچارغروروتکبرگردد.اینتغییرو

 اِشکِنِه -2-4
ایبلهپزنلدوخلوراکفقیرانلهمرغ،پیاز،آرد،نمک،فلفلوشنبلیلهمیزمینی،تخماشکنهراباسیب

زدارنلد.درایلنکندکهبخواهندفلردیراازتکبّلربلاآید.اینمثلهنگامیکاربردپیدامیشمارمی
موردونابجاست.کنندکههنگامیکهفرد،نانندارد،دیگرتکبّروغروراوبیصورتبهاوتأکیدمی

(.نانشبدوناشکنه)خلالی(1533:133)آزاده،1شکنهنونشندارهاشکنهفوتشدرختومی
خواهددرخترابشکند.است.)ناننداردبخورد(امابافوتکردنمی

 اوکَلَمَک -3-4
اینخوراکازغذاهایخوشمزهزرقاناستوبهمعنیآبگوشتکللماسلت.ایلنخلوراکبلا

شلود.زرقلانازجمللهشلهرهاییاستفادهازکلم،گوشت،استخوانقلم،حبوباتو...پختمی
هلایاسلتانتلرینسلبزیهایزرقانازمرغلوبکاریدرآنرواجداردوسبزیاستکهسبزی

هایزرقان،اینخوراکاست.هرگلاهانسلانتلالشاست.بههمیندلیلیکیازخوراکفارس
کندودیگراننیزکوششاوراببینند،اگرنیازبهکمکداشت،بهاوکمکخواهندکرد.امااگلر
اوازخودهیچتالشینشانندهد،دیگراننیزبهاوتوجهینخواهندکردوفردبهنتیجهدلخواه

رسید.مثلزیرمصداقهمینامراست.نخواهد
(.نانبیاورتابهتوآبکلمکبدهم.1535:220زاده،)ملک2نونبیارتااوکَلَمَکِتبِدَم

 پلو -4-4
برنجدرقدیمبهدلیللگلرانوکلمبلودنآن»هایموردعالقهایرانیاناست،اماپلوازخوراک

(.1510:35)کلایمی،«کردنلدکمترازآناستفادهمیغذاییبودهاشرافیواعیانیکهمردمعامه

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1nuneš nadāre eškene futeš deraxto miškane 
2 nun biyār tā owkalaket bedam 
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دهدپلودیربلهدیلربلههاییساختهشدهاستکهنشانمیبههمیندلیلدرسرتاسرایرانمثل
هایفلارسهرگلاهبخواهنلدبگوینلدبلهآید،مانندازاینعیدتااونعیدپلو.درمثلدستمی

گویند.قناعتودباش،ازتقابلپلوبادیگرغذاهامیاتخشنداراییخودقناعتکنوبهداشته
درآمدجامعهمعملورًهایکمتواندیهورپیداکند؛امادرمیانریههایزندگیمیدرهمهعرصه

هانمودبیشتریدارد.درمصرفخوراکی
:1533گرنباشدمرغبریانوپُلوخوشبوددوغوپیلازونلونجلو)رحیملیوهاشلمی،

(.اگرپلوومرغبریاننباشد،دوغوپیازونانجوخوشاست.1113
هاضمنِتالشبایدبهآنچهدارند،قان باشندومنتورکمکدیگراننمانند.ایلننلوعانسان

شمارآید؛حتیاگرایندارایینسبتبلهشودکهآنچهدارندبرایشانارزشمندبهنگاهباعثمی
ناچیزبهنوربرسد.داراییدیگرانبسیار

(.نلانکللکملادر1510:32پوروجباره،)حسام1نونِکَلکِدییبِهتراَپُلُوهَفرَنگمردم
رنگمردماست.بهترازپلوهفت

هایبلوطدررشتهکلوهزاگلرسقلراردارنلد،شودکهجنگلنانکلکدرمنا قیپختمی
آید.برایتهیهنانبلوط،پلسازآنکلههدستمیهمانندسپیدان،ممسنیو...ایننانازبلوطب

کنند.بلوطبه لورکامللمیوهبلوطخشکشدوجفتآننیزجداگردید،بلوطراآسیابمی
آید.پسازتهیهآردبلوط،مرحلهتهیهخمیرآغلازهایریزدرمیشودوبهصورتدانهآردنمی

زننلد.یزندتاخیسبخوردوآنرابههممیرشود.مقداریآبگرمرویبلوطخردشدهمیمی
اندازندتاشیرهتللخازآنجلداگذارندوپتورویآنمیخمیرآمادهرادریرفیبهنامگیرهمی

آورند.یکروزازصبحتاعصلرآنرادرمسلیرشود.پسازدوروزآنرااززیرپتوبیرونمی
شلودتلاازشیرینشدنخمیلردوبلارهآسلیابملیدهندتاشیرینشود.پسآبروانقرارمی

هایبلوطکامالًخردشودوبهصورتخمیردرآید.اکنونخمیربلوطبرایپختنانآمادهدانه
(.23-1535:21است)ازکیاویوسفی،

سلالمتیبهتلرازخلوردنپللوومرغلیاسلتکلههابراینپایهاستوارندکهبرخیازمثل
شودتاعامه،فقرخلودهاتالشمیرسدباایننوعمثلاست.بهنورمیداریهسرمایایازنشانه

رابپذیرندودرجامعهفقررابهنوعینهادینهکنند.
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1nune kalke deie behtar a polow haf rang mardom 
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(.نلانخلالیوتلن1535:31زاده،نانپَتیوتنِخوش،بهلزِپللووملرغاسلت)موللوم
تندرست،ازپلوومرغبهتراست.

آیلد.ایلنخلوراک،خلوراکی بقهباریجامعهبهحسلابملیهایخوراکپلوازخوراک
تواندهرکلاریخوشمزهاست؛بهویژهاینکهچربونرمهمباشد.ایننوعنگاهکهسرمایهمی

شودکهبهسادگیحدازبینبرودوبا لحدجلوهکندودرنهایتایلنانجامدهد،باعثمی
داراستکهپیروزاست.سرمایه

حدباامامحسیناسلت،املا(.1533:121امامحسینَن،پلویزیدچربَن)عمادی،حد،حد
تراست.پلویزیدچرب

چربوخوشمزگیپلودرمثلدیگرینیزبهکاررفتهاستتانشلانویلادیازخلا رات
خوبگذشتهباشد.

(.علروس1515:233)حکمت،1کُنهعاروسهروَختگشنَشمیشَهیادِپلوپَسحجَلیمی
افتد.اشمیشود،یادپلوبعدحجلههروقتگرسنهمی

دهند،بلهپلوچربونرموپرگوشتیکهپسازخاتمهامورحجله،بهعروسودامادمی
پلوپسحجلیمعروفاست.اینرسمورسومازدیربارموردتوجهبلودهاسلت.غزاللیبلا

کاح،احترامبهعلاداتورسلوماجتملاعیتوجهبهسنناسالمیمعتقداستکهپسازعقدن
نویرولیمهدادن،شادیکردن،دفزدنوسماعبسیارمرللوبوپسلندیدهاسلت)راونلدی،

1511:213.)
هرگاهبخواهندبگویندکهاگرکسیلیاقتداشتهباشدوتالشکند،خلدانیلزبلهاوکملک

ربودناسبخوبوپلوخوربلودنکند،ازجوخوااشرافراهممیخواهدکردواسباببزرگی
شود:افرادصحبتمی

:1510)عسکریچلاوداریوخلدادای،2سازهاَسپجوخوار،مَروِپُلوخوار،خذاوَسیلَشمی
سازد.اشرامی(.اسبجوخور،مردپلوخورخداوسیله11

نیزدرستاستکهاستفادهازخوراکبرایتأمیننیازبدناست؛امامحی فرهنگیودینی
هایفارسحاللیاحلرامبلودنهادرمثلهایخوراکدرخوردنخوراکتأثیردارد.ازویژگی

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1arus har vaxt goŝnaŝ miŝe yāde polow pase hejley mikone 
2aspe jow xār marze polow xār xozā vasilaŝ misāze 
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آیلد،هاست.باتوجهبهاینویژگی،کارنادرستیاآدمیکهشخصدرستکاریبهشمارنمیآن
شود.بهخوراکیحرامتشبیهمی

(.آیاسگکهچاق1511:313)اقتداریررستانی،1سگکهچاقبُوئِس،شَهلویِهپُلواَنسِن؟
گذارند؟شدآنرارویپلومی

هایدیگرینیزبهکاررفتهاست:ایننوعنگاهبهحاللوحرامبودنخوراکدرمثل
(.1533:115)عملادی،2ماکهازاِیگوشتندِریمبَهره،چهگوشتسگچهگوشتکَهرِه

صیبینداریم،چهگوشتسگباشد،چهگوشتبزغاله.ماکهازاینگوشتبهرهون
(.اگرصلد1511:135آگهصدسالاَبیگوشتیبمیرم،کالغدورقبرستوننگیرم)مقدسی،

گیرم.معمورًدرموردعلوِّ بل گوشتیبمیرم،کالغدورقبرستانرانمیسالشودوبهخا ربی
رود.بهکارمی

 عدس پلو -1-4-4
هلایعلدسترینویژگیهابیانشدهاست.ازمهمیازانواعپلوهاستکهدرمثلعدسپلویک

شود.ترمیپلوچرببودنآناست؛زیراباچربشدنعدسپلو،اینخوراکخوشمزه
(.کسیکهاز1533:1112عدسپلوچَربنِمیشهیتیمغورهمردنَمیشه)رحیمیوهاشمی،

شود.گاهینیزجایعدسپللو،شلوتشدهمردِزندگینمیکوچکیبایتیمییاخواریبزرگ
آید.پلومی

(.غورهبهمعنیخردسال1533:11شِوِتپلوچربنمیشه/یتیمغورهمردنمیشه)هدایتی،
(.1511وکوچکآمدهاست)دهخدا،
ایرابهبرخیازمسائلبهتصویرکشیدهکهاغلبنگلاهمثبلتواینمثلنگاهحاکمجامعه

تواندازنقرهمقابلمضمونمثلدیدهشودوبادیلدیها،میموردپذیرشینیست.اینقبیلمثل
توانلدبُعلدانسلانیگاهنمیگرایانهبهکاررود.مثلفوقبراینباوراستکهفردیتیمهیچمثبت

هتعالیشودکهیتیمنتوانددرجامعهرشدکندوبشخصیتشراپرورشدهد.ایننگاهباعثمی
گویندهمچنانکهروغنبههرمیزاندرشِوِدپلو)درمثللیدیگلرعلدسبرسد.دراینمثلمی

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1sag ke čāq boes ŝa loye polow ansen 
2mā ke az ei guŝt nadarim bahre če guŝt sag če guŝt kahre 
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نلوازنیسلت،انسلانخشکاستومانندچلوسفیدچشمآیدویاهرغذاهمپلو(بهچشمنمی
تواندبهکمالمرلوبدستپیداکند.یتیمنیزهرچهدرارتقایاوسعیشود،نمی

 تیلیت -5-4
خورند،همراهباناناست.بههمینخا راحترامبلهنلاننلزدهاییکهایرانیانمیبیشترخوراک

دارنلدودرشود.نلانراازسلرراهبرملیمردماستانفارسهمانندسایرنواحیکشوردیدهمی
تکهاحترامبلهتربایدگفگذارندتازیرپایعابرانلهنشود.البتهبانگاهیگستردهایمیگوشه

دیلنوکلافرهلمنانونمکدرفارستاجاییاستکهاگرنانکسیراخوردی،حتیاگربی
باشدبایدازاوحمایتکنی.

(.نان)خوراک(کافررابخور1515:110نونکافربخوربرایکافرشمشیربزن)آلابراهیم،
وبهخا راوشمشیربزن)بجنگ(.

شود،تیلیتاست،زیلراباعلثسلیرشلدنافلرادکهبانانخوردهمیهاییازجملهخوراک
اینسیرشدگیدرمثلیموردتوجهقرارگرفتهاست.شود.بسیاریمی

(.دوتاتیلیتخوردنبهترازیک1533:11پزه)هدایتی،دوتاتیلیت)تریت(بهترهازیهدم
است(.پزمعادلدمپختیادمپختکپزخوردناست)دمباردم

آساناست.بههمینخا رهرگاهبخواهندبلهوارونگلیدنیلااشلارهکننلدوتیلیتخوردن
کنلد،مثللبگویندکهخداوندبرایآدمدستوپاچلفتیهمهچیزراخوبوراحتفراهممی

برند:زیررابهکارمی
ابلرایآدمکلور،(.خد1511:12کنه)داورپناهوترکمان،خداواسِیآدمکور،تیلیتهممی

کند.تریدهممی
رسلد،املااگلرکسلینقصلیداشلتهباشلد،درستاستکهخوردنتیلیتسهلبهنورمی

عیلبازخلوراکتواندمانندافلرادبلیوفردنمیخوردنهرنوعخوراکیبرایاوسختاست
کهفردمقابل،فلردیزنندبهرهببرد.بههمیندلیلدرمقابلایهارزرنگیدیگرانبهاوکنایهمی

دستوپانیست.بی
خورد.کند(باکورهاتریدمی(.انگار)خیالمی1533:30خُوره)ندیم،اِنگارباکوراتیلیتمی

زنندکهوقتیبخواهنددربارهکثیفونامرتببودنفردیاغراقکنند،بهاوکنایهو عنهمی
کنلد(.سلگجلرأتنملی1511:32جهرملی،)قزلکنههمراهشتیلیتبخورهسگجرأتنمی

همراهشتیلیتبخورد.
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 حلوا -6-4
هایفارسدارد.ازجملهکاربردهایحلواایناستبعدازآش،حلوابیشترینکاربردرادرمثل

کنند.اینکاربردبسلیارملوردتوجلهقلرارگرفتلهکهدرمراسمعزاباآنازمهمانانپذیراییمی
هامعموًرمعلرففخصوصلیاتاخالقلی،دینلیوفرهنگلیملردمهسلتندوراکاست؛زیراخو

کنند.برایاینکهتالشراموردتأکیدقراردهند،بلالحواتشادیاغمگینرابرایماروشنمی
خواهندکهتالشکند.استفادهازسنتحلواخیراتدادن،ازمخا بمی

خواهدومردهحلوا.(.زندهنانمی1512:151خواه،مُردهحلوا)رشیدی،زندهنونمی
گاهینیزبرایاینکهنشاندهندشخصبهخلا رسلودبلردنفلراوان،هملراهبلاجماعلت

کنند.شود،ازحلوادادندرمراسمعزاصحبتمیمی
(.هلر1511:115هرکهبیشترازصاحبعزاگریهکنهبَرَینونوحللواهسلت)مقلدس،

کند،براینانوحلوااست.عزاگریهمیکسیبیشترازصاحب
هاموردتوجلهقلرارگرفتلهاسلت.وللیالبتهتوجهبهمردگانوخیراتدادننیزدرمثل

احتراموتکریممردگان،ازروزگارانقدیمتاکنونادامهداشتهودارد.بازماندگانمتوفیبادعا
رونلدوبلاشنبهبهمزاراوملییپنجکنندودرتماممدتسال،روزهاوصدقهازوییادمی

کنند.اینانفاقمعمورًبادادنحلواهمراهاستخواندندعاوانفاقمحبتخودراآشکارمی
(.1511:523)راوندی،
ایکهحلوادارد،نور(.مرده1511:230باره)خدیش،ایکهحلوادارهنورازقبرشمیمرده

بارد.ازقبرشمی
آید.این عمحلواباعثشدهاستکهنشاندهندبایدهابهشمارمیقسامشیرینیحلوا،ازا

کوششکردتابهنتیجهرسیدوازثمرهکارهابهرهبرد.
(.باحللواحللواگفلتندهلانشلیرین1531:121)انصاری،1وَحلواحلوادَنشِرینوانیبِو

شود.نمی
تراست.خشکتنهاازحلواهمشیرینیااینکهمعتقدندبرایآدمگرسنه،نان

(.برایآدمگرسنه،نانخشکحلوااست.1512:102)استوار،2آجآدماچورَگحالوادئر

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1 va halvā halvā dan ŝirin vānibu 
2āj ādmā čorag hālvā der 
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درمثلزیربراینموضوعتأکیدشدهاستکههنگامدعواهراتفاقیممکناستبیفتدومانند
خیراتکنند،بلکهبرعکسهملهمراسمیهمچونمراسمعزانیستکههمهساکتباشندوحلوا

درجنبوجوشوحرکتهستندونبایددراینحالتازبدگوییکسیدلگیروناراحتشد.
کنند.(.هنگامدعواحلواخیرنمی1531:231توجَرحلواخیرنَمشه)بهروزی،

برند.کارمییاهنگامیکهکسیرابسیاردوستدارندوبرایشانشیریناست،حلوارادرمثلبه
گویدگذاردومی(.رویسرشمی1535:211زاده،میذارهروسرشمیگِهقندیحلوا)ملک

حلوایقند.
کنند.گردد.اینامررابامثلزیربیانمیانسانتابهامریدچارنشود،ازحقایدآنمرل نمی

تنلانیاسلتوتلا(.حللوایتلن1513:251تانخوریندانی)بهروزی،-حلوایتنتنانی
دانی.نخورینمی

کاچی-1-6-4

هاییاستکهارزشیشدهاست.کاچیازخوراکهانمادبیکاچیازانواعحلوااستکهدرمثل
شودوملزهدلپلذیرینلدارد.رودوصرفاًبرایرف گرسنگیخوردهمیبسیارارزانبهشمارمی

دهندهارزشاینخوراکاست.مثلزیرنشان
(.کاچیبهترازهیچیاست.1531:113کاچیَبعضِهیچیه)رضایی،

ارزشیاست،ازخوراکهرگاهبخواهندبگویندکهاینهمهسروصداوغوغابرایچیزبی
برند.کاچیناممی

(.یککاسهخوراککاچیوصدنفلر1512:113یهکاسهکاچی،صدتاسُرناچی)رشیدی،
ناچیهمانسرنازناست(ساز)سرنا(زننده.)سر

دهند؛حتیارزشبودنچیزیراحتیدرتعارفکردنخوراک،باکاچینشانمینهایتبی
اگرخوراک،خوراکیبهغیرازکاچیباشد.

اهلل)تعارفکردن(راندارد.(.کاچیارزشبسم151اهللنداره)همان،کاچیکراشتِبسم

 دمپخت سیر و نرگسی-7-4
استکهدرزمستانبااستفادهازسیر،زردک)هویج/نرگسی(،سبزیجات،ادویهیهایخوراکاز

شخصیصاحبچندینفرزندبزرگباشدودرسنینپیلریشود.هرگاهو...درشیرازپختهمی
گویند.نیزصاحبفرزندیشود،مثلزیررابه عنهبهاومی
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(.دمپختسیرو1511:101ناهوترکمان،)داورپ1دَمپختسیرونَرگِسی،نوبرِبعدهرگِسی
نرگس)زردک(نوبربعدازهرگزی.

 دیزی )آب گوشت( -8-4
هاییاستکهباتوجهبهداشتنگوشت،موردعالقلهوتوجلهاسلت.درایلندیزیازخوراک

کنندتابلهآسلایشورفلاهبرسلند.ازنتلایجهاکارمیخوراک،گوشتنقشمهمیدارد.انسان
بهرفاه،تغذیهمناسبومصرفغذاهاییبامواداولیهمرغوبازجملهگوشتاست.بهرسیدن

 شود.هاییبامضمونغذاهایگوشتیدیدهمیالمثلهمیندلیلتوصیهبهتالشبیشتردرضرب
آدمیبایدبراینتیجهگرفتنازکارهایخودتالشکندومقدماتیرافراهمآوردتلابتوانلد

توانثمرخلوبیراانتولارداشلت.گمانبدونکوششنمیودلخواهبرسد.بیخوبایبهنتیجه
المثلزیرنمودیافتهاست.ایننکتهبدیهیدرضرب

(.اولنخلودرابکلار)کشلت1531:111)رضایی،2اوّلنخودبکار،بعدخوابیَخنیببین
کن(بعدخوابآبگوشتراببین.

آبگوشت/یخنینیازاستمحتویاتآن،مثالًنخودآمادهشلودتلاکهبرایپخت ورهمان
بتواناینخوراکراپختومصرفکرد،براینیلبهاهدافبلندومتعالینیزبایدبه ورویژه

شود؛بههمیندلیلخوراکیخنینخلوددراهتماموافرداشت.دراستانفارسنخودکشتمی
شودعالوهبردستیابیبهرفاهفلردی،هاباعثمیتالشانسانهابازتابیافتهاست.حاصلمثل

بتوانندبهدیگراننیزکمککنند.
(.ازکلارکلرمخیلزدو1511:11ازکارکرمخیزدودیزیپرگوشت)داورپناهوترکملان،

دیزی)یرفآبگوشت(پرازگوشت.
 کردند.گاهینیزبرایتهدیدکردنکسیازخوراکآبگوشتاستفادهمی

(.ازتوخواهمگرفتبایخنیوترشی.1513:12)آزاده،5اَوینیتمِسانیبهیَخنیوتُرِشی
نوازیوپذیراییازمهمان،نزدایرانیانجایگاهویژهومهمیداشتهودارد.اینمهمان،مهمان

تتمثیلل،ایاسلتکلهآدابپیراملونآنبلهصلورجایگاهبهویژهدرادبیاتشفاهیبهاندازه
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1dampoxte sir o nargesi nobare baade har gesi 
2aval noxod bekār bad xāb yaxni bebin 
3a vinit mesāni ba yaxni o toreŝi 
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(.توجلهبلهمهملاندر1533:13المثل،لریفه،قصهو...درآمدهاست)خلعتبریلیملاکی،ضرب
ایکهبهتریناتاقخانهبرایپلذیراییازمهملاناسلتگونهشود؛بههانیزدیدهمیمعماریخانه
خانهنامدارد.کهمیهمان

بهتکلففدرتیماروپذیرایی«نامهقابوس»هایاخالقوتربیتکهنازجملهگرچهدرکتاب
(؛امادرادبیلاتعاملهوجامعلهسلفارش1512:30ازمهمانتوصیهشدهاست)عنصرالمعالی،

شودکهمیزبانبرایتهیهخوراکمهمان،خودرابهسختیومشقتنیفکند.مهماننیلزاگلرمی
ینرومعمورًاگرمحتویاتدرونترخواهدبود.ازاخیالاینصمیمتوسادگیراببیند،آسوده

کنندتاافرادبیشلتریبتواننلدآبراتریلدیرفغذاازگوشتو...کمباشد،آبآنرازیادمی
کند:)تلیت(کنندوسیرشوند.مثلزیرازاینمرلبحکایتمی

د،(.مهملانکلهازراهرسلی1513:202مهمانکهازراهرسیدآبدیزیرابِچَربون)برزگر،
آبآبگوشترااضافهکن.

دهنلدههانشانایخاصیموردنوراست.دریکیازمثلگاهینیزازآبگوشت،معنایکنایه
بهتسلیمشدندربرابرکسیاستکهاهلرفوگزافوادعااست.تواهرتسلیمشدنیا

یرزا.(.برایشماخیرباشد،آبگوشتم1533:103خیرِشماآبگوشتمیرزا)آزاده،
گاهیهمبیانگررندیکسیاستبرایپیداکردنچیزیکهگمکردهاست.

بریلده(.ایلندم1511:32خوادغیرآبگوشت)داورپنلاهوترکملان،بریدههیچینمیاییدُم
خواهد.چیزیبهغیرازآبگوشتنمی

هلارانسانگاهیعالوهبرخودآبگوشت،دیزینیزموردتوجهقرارگرفتهاستتایرفیتا
همانندیرفیتِیرفآبگوشتیبسنجند.

وقهگوشتاستوزود(.دیزینیم1535:111زاده،)ملک1دیزینیوقِّیَنزودسَرمیره
رود.دیزیسرمی

نیلزتأکیلدمسلئلهپختآبگوشتبهیرفدیزینیازدارد.البتهدرکناراینموضوعبراین
زرنگباشد.داریشودکهزنبایددرخانهمی

نلیم(.1513:312نسب،)قاسمیان2خوادداریپیزیمیخواد،خونهوقهگوشتدیزیمینیم
خواهد.داریتالشمیخواهدوخانهدیزیمییرفوقهگوشت

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1dizi ni vaqe ei yan zud sar mire 
2nim vaqe guŝt dizi mixād xone dāri pizi mixād 
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 توضیحآنکهوقهوزنیاستبرابر

 
وقهنصفاینوزناستبرابلربلامثقالونیم10منو

 

  
(.1531:531مثقال)رضایی،13منو
دارنیسلت،اورابله ورکهبیانشد،گوشتازمحتویاتدیزیاست.وقتیکسیامانتهمان
خواهندکهانسانخوبوامانتداریباشد.خواهدگوشترابرداردیامیکنندکهمیایتشبیهمیگربه

(133گربهکردندنایرگوشت)دیزی()همان،
(111دیزیبازهحیایگربهکجارفته؟)همان،در

 دردیزیبازاست،حیاوشرمگربهکجارفتهاست.

شودبلاآوردنکند.دراینمثلتالشمیفردحیاداشتهباشد،ازاینکارپرهیزمیاگریعنی
شود،داشتنحیارادرفردوبلهنامیرفغذاکهمعمورًگوشتوحبوباتو...درآن بخمی

هاتبلدیلشلود،هایانسانتب آندرجامعهنهادینهکنند.هرگاهحیادرجامعهبهیکیازویژگی
.رفتاریکمترخواهدشدآنجامعهکجدر

 عدسی -9-4
شد؛ماننلدآشسلبزی،هایشیرازبودهاستکهدرکوچهوبازارفروختهمیعدسیازخوراکی

هلیمیاهلیمبادمجانو...خوراکعدسیبهدالعلدسنیلزمعلروفاسلت.ازآنجلاکلهایلن
یملتبلودوبیشلتر بقلاتپلایینقشد،ارزانهایمرغوبنیزپختهنمیخوراکحتیباعدس

اهمیلت،مقلدمات(.هرگاهکسیبرایکاریکم1533:35کردند)ندیم،اجتماعازآناستفادهمی
برند.زیادیفراهمکردهباشد،اینمثلرابهکارمی
(.صنارسهشلاهیعدسلیسلفره35خواد)همان،صنارسهشویعدسیسفرهقلمکارنمی

خواهد.قلمکارنمی
شود،پُربهابهابودنعدسی،سفرهقلمکارکهازپارچهرنگارنگمرغوبتهیهمیمقابلکمدر
قیمتاستودربرابرصنار)سکهمسیصددیناریمعادلدوشاهییایکدهلمریلال(وگران

وسهشاهیقیمتعدسی،ارزشریالیبسیاربیشتریدارد.

 قلیه-11-4
شلود،ملزهترشلیوجهبهموادیکهدرداخلآناستفادهمیشودوباتباگوشتماهیپختهمی

گیری،حُسنهلرچیلزیرودکهبرایبهانهدارد.معمورًدرموردافرادمستبدویالمیبهکارمی
.کنندگیرندوبراینموضوعپافشاریمیجهتخردهمیشمرندوبیراعیبمی

ترش.(.سگسیروقلیهماهی1511:121سگسیر،قلیهتُرُش)داورپناهوترکمان،
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 کباب -11-4
توانندکباببخورندوآید.بنابراینافرادمتمکنمیهایگرانواشرافیبهحسابمیازخوراک

باعثشدهتابااستفادهازمثلزیلرمسئلهآیند.همینلذتببرندوفقراازعهدهخریدآنبرنمی
توانند عمیبچشند.ذتبردنصرفنمیایننکتهرایادآورشوندکهفقرابال

دار(.پلول1532:111زادهپاسلارگادی،پولدودکبلاب)صلفاییخورد،بیدارکبابمیپول
خورد(.پولدودکباب)میخوردوبیکبابمی

(.نهسیخبسوزدونهکباببسوزد.1513:203نهسیخبسوزدونهکباب)بهروزی،
کردنلد.بلرایلناسلاسبایلدهایچوبیتهیهمیشتهرویسیختوضیحآنکهکبابرادرگذ

بودندکهگوشتخوببپزدونسوزد،سیخنیزآتشنگیردودرنتیجهگوشلتخلامموایبمی
روباشلد،ایلنمثللرابلهکلاربماند.هرگاهبخواهندبهکسیگوشزدکنندکهبایددرکارمیانله

وتفری دوریکرد.برندتانشاندهندکهبایدازافراطمی
خوریدرادبیاترسمیوعامهبهشلدتملوردنکلوهشبهدستآوردنمالحراموحرام

رود.قرارگرفتهاست.اعتقادداشتندکهپولحرامبرکتنداردودرامریغیرضروریبربادملی
ایناعتقاددرساختمثلزیرمؤثربودهاست:
:1533)رحیملیوهاشلمی،1میرهبویجنلدهکلورپولحرومیومیرهبویکبابشور،یو

رودبهایجندهکور.(.پولحرامیاکبابشوریامی1110
آیدوقیمتبارییدارد،هایگرانبهحسابمیگاهینیزباتوجهبهاینکهکبابازخوراک

نکبلابآورندتاسختیبهدسلتآوردکند،مثلزیررامیزنیمیدلیلچانههنگامیکهکسیبی
رانشاندهند.

(.کباباصفهانسیخییکقِراناست.1533:111)آزاده،2کباباِسپُوهونسیخییِهقِرون

 کوفته-12-4
پزندوبایلدبلرایپخلتآن،ملوادآنراخلوبکوفتهانواعمختلفیداردوآنراباگوشتمی

مرلبرابرسانندکلهازایلنکوبیدولهکرد.اینویژگیباعثشدهاستتاهرگاهبخواهنداین
آید،مثلزیررابگویند.موض سودیبهدستنمی

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1pule harum yo mire boy kabāb ŝur yu mire boy jendeye kur 
2kabāb espohun sixi ye qerun 
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(.1511:111اشکهصدوسیتادستهخورده)خدیش،ایبردم،ازکوفتهازآششچهبهره
تادستهخورده)بهرهببرم(.اشکهصدوسیامکهازکوفتهازآششچهبهرهوسودیبرده

کنند.هرگاهبخواهنلدبله عنله،کوفتهراازگوشتپرقیمتتهیهمی ورکهبیانشدهمان
برند.بگویندکسیدنبالجنسارزاناست،مثلزیررابهکارمی

گویلد(.ملی1533:1211)رحیمیوهاشمی،1گهگاسکوفتهگوشتگُوْهیکیسهزارهمی
شایدکوفتهگوشتگاویکیسهریالاست.)فرددرپیبهدستآوردناجناسارزاناست(

 کوکو-13-4
هایفارسبهکاررفتهاستوبرایتهیهآنبهروغنبسیارنیازاسلت.هرگلاهکوکونیزدرمثل

رههمسررانشاندهند،ازتهیهکوکوباروغلنبخواهندتأثیرپذیریاخالقیوتوانشوهردرادا
گویند.سخنمی

(.کوکلوازروغلنبلهدسلت1512:151کوکوازروغنبهدسمیا،زنازشوهر)رشیدی،
آیدوزنازشوهر.می

 پاچه کله-14-4
توانلدآیدکهمیشود.خوراکیسنگینبهشمارمیهاییاستکهسختتهیهمیپاچهازخوراککله
باعثشدهاستتاچیزهایجزئی،مورد عنقراربگیرد.مسئلهدیننفرراسیرکند.اینچن

(.مورچهچههسلتکله1511:213اشچیباشد)خدیش،پاچهمورچهچیهستکهکله
اشچیزیباشد.پاچهکله

هاهاتالشکنندودرراهرسیدنبهایناهدافازدشواری ورکهبیانشد،اگرانسانهمان
هاوآرزوهایخوددسلتیابنلد.توانندبهخواستهروهراسینداشتهباشند،میومشکالتپیش

هلایملوردپاچهازخلوراکاینموضوعدرمثلزیرنشاندادهشدهاست؛بااینتوضیحکهکله
عالقهاکثرایرانیاناست.

راهصابوناترویهماست.پاچهو(.کله1531:133پاچهوراهصابوناتروهمه)رضایی،کله
هایاستانفارساسلتوسلابدبلرایلندرآنشهرسلتاناستهبان)صابونات(ازشهرستان

العبلورداشلتهوشلخصکردند.اماگوییمسیریسختوصلعبپاچهراخوشمزهتهیهمیکله
پاچهبرسد.مجبوربودهاستدشواریراهراتحملکندتابهکله

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1mige gās kufteye guŝt gow heki se zāre 
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 گنجشکی کله-15-4
گنجشکینوعیکوفتهریزاستکههمراهبابرخیموادغذاییدیگرازجمللهسلیبزمینلیکله

شود.اینخوراکفق دریکمثلبهکاررفتهاستوآنهنگامیاستکهکردهخوردهمیسرخ
بهکنایهبخواهندبهکسیبفهمانندکهپُرحرفاست.

گنجشلکی(.انگلارکلله1532:113ی،زادهپاسلارگادگُنجشکیخورده)صلفاییانگارکَله
خوردهاست.

 ماهی-16-4
هاییاستکهباملاهیهایجنوبفارسآمدهاست،ماهیوخوراکهاییکهدرمثلازخوراک
انسانغذایخودرابلاتوجلهبله»شود؛زیراجنوبفارسبهخلیجفارسمتصلاست.تهیهمی

کندودومباتوجهبهاجتماعیکهدرآنزندگیمی-کند.اولامکاناتفرهنگیدوامکانتهیهمی
(.512-1531:1)قبادی،«ایکهدرمحی  بیعیاووجودداردامکانات بیعیوبالقوه

زند،باآوردنخوراکآبملاهیدرمثللکلهازکسیعمداًازانجامکاریسربازمیهرگاه
کنند.نکتهراگوشزدمیشود،بهاواینترکیبآبوماهیخشکونمکدرستمی

)عسللکریچللاوداریو1کللوراُمللاینیاُوماینللاشرِخللت،گفللتنللونخللالیخواشللترِن
تراست.اشریخت،گفتنانخالیخوشمزهخورد،آبماهی(.کورآبماهی1510:11خدادای،

 مهوه -1-16-4
متورابلانملکوآبتهیهآنماهی»شودوبرایمهرهازغذاهاییاستکهدرررستانتهیهمی

گذارندتالهشود.سپسآنراصافکردهباپلودرایجلویآفتابمیکمترازیکماهدرخمره
ریزند.پلسازدوکنندودوبارهآنرادرخمرهمیشدهوزیرهورازیانهمخلوطمیخردلبوداده

)عزیلزی،«کننلدمیللملیهفتهآمادهمصرفاست.مهوهرادروعدهصبحانهوشامباانواعنان
آیلدوبهابهحسابمی(.اینخوراکبااینکهقدمت ورنیدارد،اماگویاغذاییکم1511:55

گویند.ارزشیکسیسخنبگویند،ازمهوهمیهنگامیکهبخواهنددربارهبی
(.بازارمهوهکمدارد.1511:315)اقتداریررستانی،2بزالمَوَهشَزکمِه

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1kure ow mayni ow maynāš rext, goft none xāli xāštaren 
2bazāl maava ŝaz kame 
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کنند.بسحاقا عملهشلیرازیدرمهوهازغذاهایرریاستکهازماهیدرستمیمَیوهیا
دیوانشدربارهتعلداینخوراکبهمنرقهررصحبتکردهاست.

 هردوگفتندکههستاوبهسالمتدررر پرسیدمزایندوقاصدخبرمهیوهمی

(1532:21)بسحاقا عمه،
تلرومردارتلروالمهیلوه:ازآنگنلده»موردشنوشتهاسلت:وازبدمزگیآننیزگفتهودر

(.232)همان،«شویانرردانندماهیاستومهمالتیچندکهمردهاصلشازآب

 سوری -2-16-4
دارکنندونانراباآن عمتهیهسوریبسیاردشواراست.سوریراازماهیکوچکدرستمی

کسیرادرانجامکاریبهرخلشبکشلند،درسلتکلردنکنند.هنگامیکهبخواهندناتوانیمی
 کنند.سوریراپیشچشماوتصویرمی

(.1512:13)روییناهلی،1اتکِه،خُشرشنهممِریاَنِسهتواگراِکاری
کند.تواگراینکارراکردیکهکولیهمسوریدرستمی

 مُتَنجَنا -17-4
خورشیکهازگوشلتوروغلنوآللووقیسلیو»ت.متنجناغذاییاشرافیوشاهانهبودهاس

ویلمتنجن(.3:ج1533ار با،)نایم«سازندگردووخاللباداموپستهوخاللنارنجمی
شودکهدرعینفقروتهیدستی،تکبروافادههمدارند.اینمثلدرموردافرادیبهکاربردهمی

(.انگارمتنجناپختهاست.1513:11)آزاده،2انگارمُتَنجَناشدِرِسکِردان
درجامعهمردسارر،دستمزدِکارزنانبهویژهکاریدیآناننسبتبهمردانکمتراسلت.بلا

آورند،مورداحترامهستند.اعتقادعامهکنندونانحاللبهدستمیوجوداین،زنانیکهکارمی
سیارمرفهیداشت،امااینپولبرکتدارد.مثلزیرتوانزندگیبایناستکهباپولحاللنمی

شود،بهتلرازنیزبیانگراینموضوعاستکهکارِحاللِمادروخوراکیکهازآنکارحاصلمی
هایخوبوگرانیاستکهازدیگرانبهفردبرسدومشخصنباشدکهازراهحاللبهخوراک

دستآمدهاستیاخیر.
(.دستپرزحالل1521:111)سیفایی، 1کَرِننهبهاُزپُلونیهخوومُتَنجَنَهدستپُرزِحَالل

ایکهازدیگریبرسد.کارمادربهترازپلوومتنجنه
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1to agar e kāri ot ke, xo šaršan ham meri anise 
2angār motanjanāŝ deres kerdān 
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 گیری نتیجه
هاتحلتتلأثیرمحلی فرهنگلی،اجتملاعی،هایمهمفرهنگعامههستند.مثلهاازبخشمثل

هلاهاشلدهودرمثللالمثلیکهباعثساختضرباند.یکیازعناصرزیستیو...ساختهشده
هلاروزانلهچنلدینبلاربلاخلوراکسلروکاردارنلد.هااست.انسانبازتابیافته،انواعخوراک

هلایگونلاگونفرهنگلیهسلتندکلهدرمرالعلاتتریناشکالتبللورهویلتهاازمهمخوراک
هابهکاررفتهاست،باعثشلناختلهاکهدرمثشناسیاهمیتشایانیدارند.اینخوراکمردم

هایفارس،عناصریمانندوسایلپختخوراک،محتویاتشود.درمثلهرچهبیشترجامعهمی
هلاییخلاصهاخوراکخورند،مراسمیکهدرآنهاخوراکرامیهاییکهباآنخوراک،وسیله

تتابدینترتیبمسایلیشود،دشواریپختخوراکو...موردتوجهقرارگرفتهاسخوردهمی
نوازی،گِلهازبختواقبال،تحمیللهمچوندخالتبیجادرکاردیگران،تربیتدرست،مهمان

درمسلئلهتلرینکردنچیزیبردیگران،پرهیزازحرام،قناعتوتالشکردنرابیانکنند.مهم
هلابلااشدکلهانسلانهاییکهبررسیشد،توجهبهتالشوکوششبود.شایددلیلشاینبمثل

تلرینهایبهتریبرایخودفراهمکننلد.مهلمتوانندزندگیبهتروبهتب آنخوراکیتالشمی
هابازتابیافته،آشاست؛زیرااینخوراک،خلوراکارزانلیاسلتکلهدرخوراکیکهدرمثل

فتهکهتوجهآنبههاییبازتابیاهایگرانمعمورًدرمثلدسترسعامهمردمقراردارد.خوراک
هاییمانندپلووگوشتکهبسیارکمبه بقهعامهقشرمرفهو بقهباریجامعهاست،خوراک

کنندباقناعتوتوجهبهمسائلیهمچونسالمتیبلهسلادگیازرسد.مردمعادیتالشمیمی
فتهاسلتوبلرپایلهداریراپذیرهابگذرند.عامه،گویاسرمایههاونخوردنآنایننوعخوراک

هلاتواندهرکاریانجامدهد.بسیاریازخلوراکدارمیهامعتقدندکهسرمایههادرمثلخوراک
شود.بههمیندلیل،ایلنموجوددرهرمنرقهپختمیباتوجهبهمحی جغرافیاییومواداولیه

دینی،اجتملاعیوعُرفلیدررود.از رفدیگرنگاههایآنمنرقهبهکارمیهادرمثلخوراک
هابهکاررفتهاست،بهنحوبارزیآشکاراست.همچنینتالشبرهادرآنهاییکهخوراکمثل

ایبهترساختهشودومسائلاخالقیدرجامعلهها،جامعهالمثلایناستتابابهکاربردنضرب
نهادینهگردد.

                                                                                                                                           
1daste por ze halāle kare nane beh oz plow nye xo motanajene 
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 منابع
شناسیوتختجمشید..شیراز:بینادفارسشمال فارسهای  المثل ضرب(.1533آزاده.حسین)

شناسیونشرسیوند.شیراز:بنیادفارس.2جهای سیوندی.  المثل ضرب(.1513)--------------

.استهبان:ستهبان.های سابناتی المثل ضرب(.1515ابراهیم.محمدرضا)آل
ازبللوطدرشهرسلتانممسلنی.نامله(.دانلشبلومیاسلتفاده1535ازکیا.مصلرفیویوسلفی.جلالل)

.51-2.13شناسی.انسان
تخلت-.شلیراز:قشلقاییهای ترکی قشققایی  المثل برگزیده اصطالحات و ضرب(.1512استوار.نوور)
جمشید.

.شیراز:نویدشیراز.نامه ارسنجان (.1533اسکندری.اکبرواسکندری.نسرین)

.تهران:جهانمعاصر.ن کهن و فرهنگ الرستانیالرستا(.1511اقتداریررستانی.احمد)

.ممسنی:فریادکویر.های رایج لری ممسنی المثل ضرب(.1531انصاری.جلیل)

شناسی..شیراز:آوند.بنیادفارسفرهنگ مردم داریون(.1531بذرافکن.جالل)

.شیراز:نامهپارسی.تاریخ و فرهنگ بوانات(.1513برزگر.سبحان)

باتصحیحمنصوررستگارفسلایی.میلراممکتلوبوبنیلاد.کلیات(.1532الدین)ا عمه.جمالبسحاق
شناسی.فارس

.شیراز:ادارهکلفرهنگوهنرفارس.های شیرازی و کازرونی ها و مثل واژه(.1513نقی)بهروزی.علی

.شیراز:دانشنامهفارس.کازرون شهر سبز (.1531بهروزی.محمدجواد)

.بهکوششفریدونبهمن.تهران:دانشگاهتهران.نامه بهمنیاری داستان(.1521یار.محمد)بهمن

.شیراز:ایالف.لپویی ستاره درخشان(.1532جعفری.بهادروجعفری.راضیه)

.شلیراز:بنیلادهای کوهمره سرخی دستور زبان و فرهنگ واژه(.1510پور.سعیدوجباره.عویم)حسام
آونداندیشه.شناسی،فارس

.اصفهان:پارسضیا.آباده دروازه تمدن فارس(.1512محمد)اللهی.علیحسنی.زهراونعمت

تهران:انتشارتشرکتتعاونیکارآفرینانفرهنگوهنر.نامه استهبان. فرهنگ(.1515حکمت.علی)

.شیراز:دانشنامهفارس.فرهنگ مردم شیراز(.1511خدیش.حسین)

.تهلران: لرحنوازی در فرهنگ مردم ایران جایگاه مهمان و مهمان(.1533اکی.مصرفی)خلعتبریلیم
آینده.
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.شیراز:های شیرازی المثل مجموعه اصطالحات و ضرب(.1511داورپناه.جمیلهوترکمان.غالمحسین)
ایالف.

تهران:امیرکبیر..امثال و حکم(.1521دهخدا.علیاکبر)

.تهران:دانشگاهتهران.نامه لغت(.1511)------------------

.تهران:سمت.زبان و ادبیات عامه ایران(.1511ووالفقاری.حسن)

.تهران:نگاه.2ج .تاریخ اجتماعی ایران(.1511راوندی.مرتضی)

.قم:دانشوران.جام ارسنجان نما(.1533رحیمی.حبیبوهاشمی.سهیال)

قشقایی.-.شیراز:تختجمشیدخرم بید و فرهنگ مردم آن شهرستان(.1512رشیدی.خسرو)

.شیراز:نویدشیراز.شهر من فسا از نگاهی دیگر(.1531رضایی.غالمرضا)

.شیراز:نویدشیراز.های شهر اَهِل المثل ضرب(.1512اهلی.پروانه)روئین

لفغارسیفایی..شیراز:نشرعبداهای اوز فارس المثل ضرب(.1521سیفایی.عبدالغفور)

.تهران:خانهوتصویرابریشمی.ها یادی از گذشته(.1532زادهپاسارگادی.عزیز)صفایی

دانشلگاه.ارشلدناملهکارشناسلی.پایانهای منطقه الرستان شناسی خوراک مردم(.1511عزیزی.فرشته)
شیراز.

هقای شقمال    پق  کرانقه   های محلی المثل ضرب(.1510عسکریچاوردی.جوادوخدادای.سلیمان)
.قم:عرش(خلیج فارس )المرد

تأملی بر خوراک بومی وفرهنقگ در  (.1512خانقاه.اصغر.آورشب.عریهوروستاخیز.بهروز)عسکری
.125-3.122هایبومیایران..دانششهرستان ایرانشهر

.شیراز:ایالف.گویش مرودشت (.1533عمادی.نوام)

.تهران:مربعهمجلس.قابوس نامه(.1512عنصرالمعالی.کیکاوس)

.فرهنگسرا.یساولی.آثار العجم(.1522الدولهشیرازی)فرصت

آوین..تهران:گلهمسازی و تعارض در هویت و قومیت(.1531فکوهی.ناصر)

قم:کاریز.خورنگان کیست؟ خورنگان کجاست؟(.1513قاسمیاننسب.منصور)

.مجموعلهمقلارتسلمینارخلوراکویخ فرهنگ در ایران قرن چهارمغذا تار(.1531قبادی.علیرضا)
شناسی.زاده.تهران:مهرنامگ،پژوهشکدهمردمفرهنگ.بهکوششعلیرضاحسن

جهرم:نشربوینز.فرهنگ و آداب و رسوم جهرم. (.1511جهرمی.ایرج)قزلی
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 -مقردم شهرسقتان پاسقارگاد   یقاقوت سقبز/تاریخ و جغرافیقا و فرهنقگ     (.1531اهلل)پور.حجتقلی
.شیراز:نویدشیراز.سعادتشهر

ارشد.دانشلگاهنامهکارشناسی.پایانهای منطقه شمال فارس شناسی خوراک مردم(.1510کایمی.زهره)
شیراز.

.بهکوششحسنووالفقاری.تهران:چشمه.ادبیات عامیانه ایران(.1531محجوب.محمدجعفر)

.های ترکی قشقایی )ترکان جنقوب ایقران    المثل آتاالر سوزو: ضرب(.1513)مردانیرحیمی.اسداهلل
شیراز:کیاننشر.

.مجموعهمقارتسمینارخلوراکنگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان(.1531مزداپور.کتایون)
.51-33شناسی.زاده.تهران:مهرنامگ،پژوهشکدهمردموفرهنگ.بهکوششعلیرضاحسن

 .کازرون:کازرونیه.آشپزی در فرهنگ مردم کازرون(.1535زاده.محمدمهدی)مولوم

.تهران:زبانکدهکالم.آداب و رسوم مردم داراب(.1511مقدسی.اقدس)

.تهران:آثارفرهنگستان.فرهنگ زرقان(.1530زاده.محمدجعفر)ملک

.تهران:نیکآیین.اصطالحات و کنایات عامیانه زرقانیها،  فرهنگ مثل(.1535)-----------------------

.مجموعهمقارتسمینارخوراکوفرهنگ.بهکوشلشغذا و سینمای ایرانی(.1531میراحسان.احمد)
.213-211شناسی.زاده.تهران:مهرنامگ،پژوهشکدهمردمعلیرضاحسن

کتابفروشیخیام..تهران:3جفرهنگ نفیسی. (.1533اکبر)ار با.علینایم

.شیراز:ملکسلیمان.های شیرازی المثل برخی کارکردهای اجتماعی ضرب(.1533ندیم.مصرفی)

.تاریخهای غذایی و غداهای آماده در ایران دوره اسالمی دکان(.1511نودهی.کبریووکیلی.هادی)
.33-13.35وفرهنگ.
.های تر، تعبیرات و اصطالحات پهلقودار فیروزآبقاد   دار مثل های گوشه حرف(.1533هدایتی.مهرداد)

شیراز:نویدشیراز.
.شیراز:انتشارتکلادارهفرهنگوهنریازده مقاله در زمینه فرهنگ عامه(.2352همایونی.صادق)

فارس.



