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چکیده
هایمهمفرهنگعامهبهشمارمیآیندکهبیشتربرگرفتهاززندگیمردمهستند.


هاازبخش
ضرب 
المثل

خوراکهاکهدرزندگیمردمنقشبسزاییدارند،ازمهمترینعناصریهستندکهدرضربالمثللهلا
بازتابفراوانییافتهوبهصورتهایمختلفوباموضوعاتمتنوعدراینشاخهازادبیاتعاملهبله
کاررفتهاند.درایننوشتارتالشبرایناستتاباروشتوصیفی-تحلیللی،ازنلوعتحلیللمحتلوای
کیفللیوگللردآوریا العللاتکتابخانللهای،اززوایللایمختلللفبللهبررسللیبازتللابخللوراکهللادر
هادرشکلگیلری

ضربالمثلهایاستانفارسپرداختهشود.براساسیافتههایاینپژوهش،خوراک
المثلهادرایناسلتاننقلشمهملیدارنلد.محلی 
هویتفرهنگیمردماستانفارسوساختضرب 

جغرافیایی،نگاهفرهنگی،دینیواجتماعیدرساختمثللهلابلرپایلهخلوراکنقلشاساسلیدارد.
عناصریمانندوسایلپخت،محتویات،وسایلخوردنخوراک،مراسلمیکلهدرآنهلاخلوراکهلایی
خاصخوردهمیشود،سختبودنپختخوراک،شکلنوشتاریخوراکهادرمثلهلاملوردتوجله
قرارگرفتهاستتابااستفادهازاینابزارهاومؤلفهها،مسائلیهمچوندخالتبیجادرکاردیگلران،
تربیتدرست،فراموشکردنگذشته،مهماننوازی،بیارزشبودنهدیهواشخاص،گللهازبخلتو
اقبال،تحمیلکردنچیزیبرکسی،فقروناداری،پرهیزازحرامخوری،قناعتوازهمهمهمترتالش

کردنبهتصویرکشیدهشود.به ورکلیهدفازبهکاربردنضربالمثلهااینبودهاستکهمسائل
اخالقیدرجامعهنهادینهشود .
:ضربالمثل،استانفارس،خوراک،بازتاب

کلیدواژهها
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1دانشجویدکتریادبیاتغنایی،دانشگاهشیرازmeysamzare3750@yahoo.com،
2دانشیاربخشزبانوادبیاتفارسیدانشگاهشیراز(نویسندهمسئول)z.riahizamin@shirazu.ac.ir،
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 -1مقدمه
فرهنگوادبیاتعامهبخشمهمیازفرهنگوتمدنهلرمللتوقلومیراتشلکیلملیدهلد.
«هنگامیکهسخنازفرهنگعامهبهمیانمیآید،سخنازافسانههلا،ترانلههلا،عقایلد،آدابو
رسوم،مذهب،گویشها،ضربالمثلها،چیستانها،بازیهاوهزارانپدیدهآشکارونهاندیگلر
اجتماعیاست»(همایونی.)2:2352،بخشمهمیازفرهنگعامهرامثلهاتشلکیلملیدهنلد.
«مثلجملهایاستمختصرمشتملبرتشبیهیامضمونحکیمانهکلهبلهواسلرهروانلیالفلا ،
روشنیمعنیولرافتترکیببینعامهمشهورشلدهوآنرابلدونتغییلریلاتغییلرجزئلیدر
محاوراتخودبهکاربرند»(بهمنیار:1521،یو).دهخدامثلراتعبیریرایجمیدانلدکلهبلرای
رمیبرند(دهخدا .)21:1521،
محسوسکردنحالتیمعقولبهکا 
یکیازکامل ترینتعاریفازمثل،تعریلفووالفقلاریاسلت«.مثلل،داسلتان،یلانیوشله
جمله ایاستکوتاه،مشهوروگاهآهنگین،حاویانلدرزها،مضلامینحکیمانلهوتجربیلات
قومی،مشتملبرتشبیه،استعارهیاکنایهکهبهدلیلروانیالفا ،روشنیمعنا،سادگی،شمول
وکلیتدربینمردمشهرتورواجیافتهاستوباتغییریابدونتغییر،آنرابهکارمیبرند»
(ووالفقاری .)255:1511،
فرهنگوادبیاتعامهبازندگیتودهمردمعجینشدهاستوباامورروزمرهوعادیآنلان
پیوندیناگسستنیداشتهودارد؛بههمیندلیلاستکهنسبتبهادبرسلمی«ایلنقسلمترا
برایشناختمردموپیبردنبهوضل روحلیواجتملاعیوسلوابدزنلدگیبشلرمفیلدترو
بهاتریافتهاند»(محجوب.)15:1531،بهایناعتبارمرالعاتادبیلاتعاملهایلنیرفیلترا

گران
داردکهباحیاتتاریخی-اجتماعییکمللتملرتب شلودوازیافتلههلایحلوزههلاییماننلد
شناسیو...بهرهگیرد.مثلهانیزبلهعنلوان


شناسی،مردم

شناسی،فلسفه،زبان
جامعهشناسی،روان
یکیازبخشهایفرهنگوادبیاتعامهازاینامرمستثنینیستند .

اینبخشازفرهنگعامهمتشکلازعناصرمختلفیاستکههریکدرزندگیمردمنقلش
مهمیدارند.خوراکهاازجملهعناصریهستندکهدرساختمثلهابهکاررفتهاند.سلازندگان
مثلهابااستفادهازاینخوراکها،اندیشههایخودومسائلاخالقلیرادرقاللبضلربالمثلل
بیانکردهاندتاازاین ریدامورانتزاعیراململوستلرنشلاندهنلد.خلوراکهلاراملیتلوان
نشاندهندهاندیشهوریشههایفرهنگییکسرزمینبهشلمارآورد.سلاکناناسلتانفلارسدر
مثلهایشانهمبهخوراکهاییتوجهداشتهاندکهدرسایرنواحیکشلوروجلودداردوهلمبله
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خوراکهاییکهمربوطبهقومومنرقهزندگیخودشاناسلت.زیلرا«غلذایکلیازمهلمتلرین
اشکالبروزوتقویتهویلتهلایجملاعتیوقلومیاسلت»(فکلوهی.)201:1531،مرالعله
خوراکهایهرمنرقلهملی توانلددرشلناختمنرقلهاززوایلایمختللفاعتقلادی،فرهنگلی،
اجتماعی،اقتصادی،جغرافیاییو...بسیارمؤثرباشد.
درپژوهشحاضربرایبررسیغذاهاوخوراکهایپختهدرمثلهایاستانفلارستلالش
شدهاست.هدفازپژوهشحاضرایناستکهنشاندادهشودکدامخلوراکهلادرمثللهلای
استانفارسبیشتربازتابیافتهاست؟کلاربردایلنمثللهلاچیسلت؟ابلزارپخلتنوخلوردن
خوراکهاچگونهدرمثل هلابلهکلاررفتلهاسلت؟نقلشعوامللفرهنگلیواجتملاعیو...در
خوراکهاچگونهبازنماییشدهاست؟ 


 .2روش پژوهش
اینپژوهشباروشتوصیفیومراجعهبهمناب کتابخانهایانجامشدهاست.برایایلنمنولور
پسازمرالعهمناب وآثارمربوطبهضربالمثلها،خوراکهاومثلهایفارسکهخوراکهادر
آنبرجستهبود،انتخابویادداشتشد.سپسبا بقهبندیوتحلیلاینیاداشلتهلابلاروش
تحلیلمحتوایکیفی،چارچوبنواممندیارائهگردید .


 .3پیشینه پژوهش
تاکنونپژوهشیباموضوعبررسیکارکردهایخوراکدرضربالمثلهایاستانفلارسانجلام
نشدهاست،امادربرخیازکتابها،مقالههاوپایاننامههابهبررسیموضوعخلوراک،آشلپزی،
هابیانمیشود:


ترینآن

شناسیو...پرداختهشدهاستکهمهم

مردم
کایمی()1510درپایاننامهخودباعنوان«مردمشناسیخوراکیهایمنرقهشلمالفلارس»
دربارهخوراکیهایشمالفارس،وسایلپختن،ادبیلاتعاملهملرتب بلاایلنخلوراکیهلاو...
توضیحاتیبیانکردهاست .
مولومزاده()1535درکتاب«آشپزیدرفرهنگمردمکازرون»انواعخوراکهلا ،لرزتهیله
آنهاوضربالمثلهایمربوطبهخوراکهاراشرحدادهاست.اومعتقداستکهبیشترغلذاهاو
خوراکیهایسنتیمردمکازرون،سادهوکمخرجبلودهاسلت.ایلنکلمهزینلهبلودنازفقلرو
تنگدستیودرآمدکممردمبهدلیلبروزقحریهلاوخشکسلالیهلا،وبلا،هجلومیاغیلانو...
حکایتمیکند.نویسندههمچنینمیگویدکارهایخانهدرکازرونبرعهدهکدبانویخانهبوده
ومردانازنورخوراکتاب همسرانخودبودهاند.
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عزیزی()1511درپایاننامهخودباعنوان«مردمشناسیخوراکیهلایمنرقلهررسلتان»بله
بررسیابزارمربوطبهپختخوراکبومی،انواعخوراکمنرقه،شیوهپختخوراکها،ادبیلات
باخوراکهاپرداختهاست .

شفاهیوباورهایمرتب 
نودهیووکیلی()1510درمقالهایباعنوان«آدابخوراکدرادبیاتوصلوفیانایلرانتلا
پایانقرنهفتمهجری»دربارهآدابغذاخوردنصوفیان،خلوراکهلایصلوفیان،آدابسلفره
انداختنصوفیانو...توضیحاتیبیانکردهونتیجهگرفتهاندکهصوفیانوعارفانبهدلیلزندگی

گیرندوآگاهیهایمربوطبهخلوراکهلادر

سادهایکهداشتهاند،در بقهپایینجامعهجایمی
کتبعرفانینقشمهمیدرترسیمنحوهزندگیمردمعادیوآشناییبافرهنگآناندارد .

 -4یافتههای پژوهش
درواق خوراکیکیازاشلکالتبللورهویلتهلایگونلاگونفرهنگلیاسلتودرمرالعلات
مردمشناسیبسیاراهمیتدارد؛زیراتأمینوخوردنخوراکازاساسیترینمسائلانسلانهلاو
ایهمچونغذاچناندرخود،ریههایپنهلانی


مفهومبهیاهرساده
کلموجوداتهستیاست«.
ازمنورهایگوناگونجایدادهاستکهبرایفهمودستیافتنبهآننیازمندایجادحلقههلای
اتصالمیانسروحمختلفمحیری،فرهنگی،اجتماعی،سیاسیو...هسلتیم»(زوبللبلهنقللاز
عسکریخانقاهوهمکاران.)123:1512،خوراکعالوهبرانسانشناسی،درفرهنگنیلزملورد
هایغذاییمختلفمیتلوانبلهدرکدرسلتیازنولام

توجهاست.بههمیندلیلبامرالعهنوام
اجتماعیوفرهنگیهرجامعهدستیافت.اهمیتاینبُعداززندگیانسانبهاندازهایاستکه
آنراسزاواربررسیدرجهتتبیینعناصرفرهنگلیملیکنلد.خلوراکبلرایانسلانبیشلتراز
خوراکصرفکهعاملرف گرسنگیوموجبتقویلتبلدناسلت،معنلیدارد.هملینجنبله
معنایی،درمثلهابهشکلبارزینمودیافتهاست.دراینپژوهشبهترتیبالفباییبلهبررسلی
شودکهدرمثلهایفارسبهکاربردهشدهاست .


هاییپرداختهمی

ترینخوراک

مهم
 -4-1آش
المثلهایفلارسدارد«.ریشلهشناسلی
هاییاستکهبیشترینکاربردرادرضرب 

آشازخوراک
واژهآشبهمامیگویدکهاینواژهاصالًبایدبهمعنایهرگونهخوردنیوخوردنیپختهباشد»
المثلهابیشتر«بهغلذاهاینلرموآبکلی
(مزداپور.)11:1531،امابهنورمیرسدآشدرضرب 
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گفتهمیشودکهازبرنج،گندمیاجومیپزندونیازیبهدمکشیدنوصلافکلردنآننیسلت»
(مولومزاده.)111:1535،آشانلواعگونلاگونیداردونخسلتتعلدادیازمثللهلاییمرلرح
هاییبیانمیگرددکه

میشودکهواژهآشدرآنبه ورعامبهکاررفتهاستوسپسانواع 
آش
دراستانفارسپختمیشود .

هنگامیکهبخواهنددخالتبیجایکسیرابهاوگوشزدکنند،اینخوراکدرمثلهابازتاب

مییابد.دراینمثلهاهممحتویاتآشوهموسایلخوردنآشوکرمیشودتامفهلومملورد
نقومترکقشقاییبهکاربردهمیشود .

نوررابهمخا بالقاءکنند.مثلزیردربی
آزآشُینگدوزوکیدهیَل(1مردانی)11:1513،نمکآشِکم کهنیست .

شود(صفاییزادهپاسارگادی )130:1532،


مثلقاشدنشستهداخلهرآشیمی
)کاسهداغترازآشاست .

کاسهداغتَرازآش(حسنیونعمتاللهی151:1512،


(ملکزاده.)211:1530،هرجاآشاست،کچلکآنجاست.
هرجاآشنکَچَلِهپاشَن 2

البتهبهغیرازدخالتبیجا،اینمثلدربارهکسینیزکاربردداردکهشلکمچرانلیملیکنلد.
مثلهایفوقدرهمهمنا داستانفارسرایجاست.گاهینیزبرایاینکهبگوینددرکلاریکله
کنم،ازمثلیاستفادهمیکنندکهدرآنآشبهکاررفتهاست .


تنمی
بهمنمربوطنیست،دخال

خونَیهمسایه،آشاَپَزَناَموچه(5روییناهلی.)11:1512،خانههمسایهآشمیپزندبله

منچه .
آشنقشبیبدیلیدرزندگیایرانیانداشتهودارد.خوراکیاستکههمزودتهیهمیشلود
کندوبهوائقهایرانیاننیزخوشمیآیلد.یکلیازویژگلیهلایآش،داغ

وهمرف گرسنگیم 
ی
بودنآناست.هنگامیکهبخواهندبگویندکارینکردهاندکهبهچیلزیملتهمشلوندیلااینکله
بگویندوایبرکسیکهبهبدنامیمشهورشود،اینویژگیآشوکرمیشود .

آشِنخوردهوُدهنسوخته(حسنیونعمتاللهی .)112:1511،

همهآشیداغِه،بَدنومشیربرنجِه(1اسکندریواسکندری.)215:1533،همهآشیداغاست،
اماشیربرنجبدناماست.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1z āšoing duzo ke dailā
2har jā āšan kačale pāšan
3xonay hamsāye āš a pazan a mo če
4hame āši daγe badnum šir berenje
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اگربخواهندنشاندهندکهچیزییاشخصیباارزشنیست،تأکیدمیکنندکلهویژگلیآش

یعنیداغبودنراندارد .
).آنچنانآشدهنسوزینیست .

هَمچیآشدهَنسوزینیس(ندیم32:1533،
فروشیازشغلهاییاستکهازگذشتهتلاکنوندرایلرانرواجداشلتهاسلت.در


آشوآش
گذشته«ایندکانهاازشلوغتریندکانهابودند؛چراکلهآشجلزوغلذاهایارزانبلهحسلاب
میآمد»(نودهیووکیللی.)11:1511،بلرایلناسلاسهنگلامیکلهبخواهنلدبگوینلدانلدازه
بری،مثلزیررابیانمیکنند .


اتسودمی

سرمایه
هرچیپولبِدیآشمیخوری(رحیمیوهاشمی.)1221:1533،هرچی(اندازه)کهپول
بدهی،آشمیخوری .

اگرکسیخوشخیالباشدوتوق وانتواربیهودهداشتهباشد،دربارهاومثلزیرمصداق

پیدامیکند.

دوزاربدهآشبههمِی(همین)خیالباش(رضایی.)130:1531،دوریالبرایخریدآش
بدهوبههمینخیالبا لبمان .
ازویژگیهایمهمآش،سیالیّتآناست.بههمیندلیلبایددرکاسهریختهشود.باتوجه

بهاینویژگی،هنگامیکهبخواهندبگویندوضعیتهیچتغییرینکردهوامیدیبهاصالحآن
نیست،ازاینمثلاستفادهمیکنند :

آشهَموآشِوُکاسَهموکاسَه(انصاری.)10:1531،آشهمانآشوکاسههمانکاسه .
مثلهاییکهگفتهشد،عالوهبرهمهمنا داستانفارس،درنواحیدیگرکشورنیزبهکارمیرود .

هنگامیکهمیخواهندبهمخا باینمرلبراگوشزدکنندکههدیهیاخوراکیکهدادیلد،
مناسبودرخورنیست،ازویژگیآشودریرفبزرگقرارگرفتنآنصحبتمیکنند .


کُمِخالهخانبیگیکُجو،آشِتونعلبکلیکُجلو(1داورپنلاهوترکملان.)111:1511،شلکم

بزرگخالهخانبیگیکجاوقدریآشدرنعلبکیکجا .
یکیازمحتو یاتآش،حبوباتاستواگلرحبوبلاتکلمباشلد،بلهاصلرالحآشآبکلی
میشود.بااستفادهازاینویژگی،اینضربالمثلترکیقشقاییساختهشدهاستتاتأکیدکننلد
کهفردازسرناچاریاینگونهشدهاست .
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1kome xale xan beygi kojo āše tu nalbaki kojo
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آشُینگدُورولوغ،دَنینگُیوخلوغونداندئِر(1مردانی.)21:1513،حبوباتداخللآشکلهکلم
شود.اینضربالمثلدربیناقوامقشقاییدراستانفارسرایجاست .


باشد،آشرقیدوآبکیمی
هنگامیکهمیخواهندبگویندبایدهمهچیزمتعادلومیزانباشدوونبایدفرعراجایگزین
اصلکرد،مثلزیرنمودپیدامیکند :

2
هرچیکهاُرِختیآشنیست (اسکندریواسکندری.)215:1533،هلرچلهآبریختلی
آشنیست .
آشخودیکوعدهغذاییاستکهباعثسیرشدنفردمیشودواینسیرشدنبههملراه
خودلذتیبهوجودمیآورد.هنگامیکهبخواهندبگویندتالشبایدبرایفردتالشکنندهثمری
میبرند .
داشتهباشدنهدیگری،مثلزیررابهکار 
).آششراتومیخلوری،پنبلهاش

آششتوخوری،پنبَشمُریسُم(5روییناهلی21:1512،
رامنمیریسم .

البتهباتوجهبهاینکهدرفرهنگمردمفارسبهمهماننوازیبسیارسفارششدهاسلت،میزبلان
تالشمیکندمهمانراازخودراضیوخشنودنگهدارد.مثلزیربیانگراینموضوعاست :

1
آگهمهمونماییتازهدلباشبرنجکللوارملیآرُمملیپلزُمآش (عملادی.)131:1533،اگلر
آورموبرایتآشمیپزم .

مهمانماهستیشادوخوشحالباش،برنجازنوعکُلواری(کُربال)می
برنجکُلوار(کُربال)آربهتریننوعبرنجبهشمارمیآمدهاست.فرصتالدولهشیرازیدراین
بارهمینویسد«:کُربالبلوکیاستوسی وسردسیرمشتملبردهاتکثیر،واق درسمتشرقی
شیرازبهمسافتدوازدهفرسنگ.تقریباًآبشازرودخانه.حاصلشغلهوبرنج.هلوایشچنلدان
(فرصتالدوله .)230:1522،

نیکونیست،ولیبرنجشدرنهایتخوبیاست»
انواعگوناگونیداردکهانواعمختلفآندرمثلهابازتابیافتهاست :

آش
 -4-1-1آش آخورک
آشآخورکراازبادامکوهیتلخدرستمیکنند،بهاضافهبرنجیاگندموآب.همچنینشکرکله
رویآشمیپاشندیاخرماکههمراهباآشمیخورند(مولومزاده.)150:1535،تهیهایلنآشبله
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

811


نامۀ انسانشناسی ،سال هجدهم ،شماره  ،33پاييز و زمستان 0011

تالشفراواننیازدارد.اینآشازآشهایخوشمزهنیزبهشمارنمیآید.برهمیناساسهرگاهاز
شود،آنراهمانندآشآخورکمیدانند .


ایسخنگفتهمی

ارزشوغیرقابلعرضه

چیزبی
آشآخورَک،نهدرعیشمیشودبیرونشآوردونهعزا(همان.)21،آشبادامکوهیرانله
میشوددرعیشوشادمانیعرضهکردونهدرعزاوسوگواری 

 -4-1-2آش دانگاره
دانگارهباگندمدرستمیشودوگندمدراینآشدانهدانهونپختلهاسلت.خلوراکینپختلهو
ناخوشاینداست.هنگامیکهبخواهندبگویندچیلزیناخوشلاینداسلت،آنرابلهآشدانگلاره
تشبیهمیکنند .

اِنگارآشدانگارِه(ملکزاده.)22:1530،همانندآشدانگارهاست .
 4-1-3آش شلغم 
پزند.اگرشلغماینآشبیشازحدباشد،آشتلخمیشود.هنگامی

آششلغمرادرزمستانمی
کهکسیکارشاصولیودرستنیست،اینمثلرابیانمیکنندتلانشلاندهنلدکلهکلاربایلد
درستپیشبرود .
آشپزیکهمریمباشد،آشِشپرشلغمباشد(مولومزاده.)21:1535،آشپزیکهمریمباشلد،
آششپرازشلغمباشد .
 -4-1-4آش شُلهقلمکار
آششلهقلمکار،آشیاستکهدرآنانواعسبزیهاوگوشلتهلارابلهکلارملیبرنلد.هرگلاه
کارتشبیهمیکنند .

ریختگیچیزیرانشاندهند،آنرابهآششلهقلم


بخواهنددرهم
کار(قلیپور )232:1531،

آششله 
قلم
 4-1-5آش کارده
کاردهگیاهیخودرواستکهدرکوهستانهایفارسبینزمستانتابهارمیروید؛بنلابراینآش
کاردهرامعمورًدربهارپختمیکنند.اینکهاینآشباعلثسلیرینملیشلودونبایلدپلساز
خوردنآنکارهایسنگینانجامدهند،درمثلزیربهخوبینشاندادهشدهاست .
کاردَحَرِبِخَرِشوکُمَرَ(1انصاری.)31:1531،آشکاردهبخوروکوهمرو .

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1kārde har bexareš va ko mara
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اینضربالمثلبیشتردرمنا قیازاستانفارسبلهکلارملیرودکلهدرآنجلاگیلاهکلارده
میروید؛ازجملهدرممسنیوتواب آن.

-6 - 1 – 4آش کشک
یکیازآشهاییکهدرمثلهایفارسبهکاررفته،آشکشکاست.کشکازجملهمواداولیله
مهمبرایپختآشاست.هرگاهبخواهندکاریرابرکسی،چهبخواهدچلهنخواهلد،تحمیلل
کنند،مثلزیررابهاومیگویند :

آشکشکخالته،بخوریپاتهنخوریپاته(جعفلریوجعفلری.)111:1532،آشکشلک
خالهاتهست،چهبخوریوچهنخوریپایتاست .

 -4-1-7آش ماست
هاییاستکهدرفارسپختمیشود.هنگامیکلهبخواهنلدبگوینلدچیلزی

آشماستازآش
بیشازحدپیداست،ازاینمثلاستفادهمیکنند؛زیراباتوجهبهرنگآشماست،همهچیلزدر

آنپیداست .
تویآشماستپیدابودن(رحیمیوهاشمی.)112:1533،توی(داخل)آشماستپیداو
آشکاراست .
 -4-1-8آش ماشَک 
ماشکدربینمواداولیهایننوعآشنقشپررنگیدارد .گاهیباتوجلهبلهشلباهتواجلیو
المثلیرابهکارمیبرندتاشکاکبودنکسیرانشاندهند.


ضرب
لفوی«ماشکوشک»

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

- 4-1-9دوغبا (آش دوغ)
دوغباهمانآشیاستکهدراستانفارسیاسایرنواحیایرانبهآشدوغمعروفاسلتوبلا
استفادهازدوغپختمیشود.پختاینآشبادوغباعثشدهاستکهمثلزیرسلاختهشلود.
اینمثلزمانیبهکارمیرودکهبخواهندپیشنرفتنکاریراباامکاناتاندکنشاندهند .


1āš māšake e xodeš šake
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ایندوغ،آشدوغنمیشود .

بانمیشه(عمادی.)123:1533،


ایدوغ،دوغ
-11 - 1 -4رشته
یکیازانواعآشهایبیانشدهدرمثلل هلایفلارس،آشرشلتهاسلت.آشرشلتهراشلبیهبله
پزند؛بااینتفاوتکهدرآن،رشتهمیریزندکهمعمورًازخمیرگندمبهدست


هایدیگرمی

آش
آید.برایاینغذاارزشغذاییخاصیقائلنمیشوند .


می

رشتهتُپویآسلونه،کلاچیتُخراسلونه(1اسلکندریواسلکندری.)230:1530،ارزش

غذاییرشته،کمترازارزشغذاییکاچیاست .
رشتهدرمثلهابارمعناییمنفیدارد.وقتیبخواهندبدمزگیهرنوعغذاییرانشلاندهنلد
بامجازجزبهکلازرشتهناممیبرند .


رشتهخَشبید،گربهمتوشرید(2داورپناهوترکمان.)111:1511،رشتهخوشبود،گربله

همدرآنمدفوعکرد .
اقبالیخودرانشاندهندوازبیاقبلالیوسرنوشلت خلودگللهکننلد،آش


اگربخواهندبی
رشتهدرمثلنمودپیدامیکند .


5

هرجورفتمرشتهبیدخداپیشونیمنوشتهبید (رحیمیوهاشمی.)1131:1531،هلرکجلا
بهپیشانیام(سرنوشتم)نوشتهبود .

رفتمآشرشتهبود،خدا
 -4-1-11شلهزرد
هاییاستکهدرمثلهابهکاررفتهاست.مثلزیربرایبیانتعجب


زردازجملهآش

شله
زردازگوشتاستفادهنمیشودوهمینویژگیدراینمثلبیانشدهاست .


است؛زیرادرتهیهشله
گوشتداخلشلهزرد 

گوشتِتوشلهزرد(بهروزی.)311:1513،
 -4-1-12شوربا
کنندومانندسایرآشهابا

شورباآشیاستکهمعمورًآنراهنگامسرماخوردگیتجویزمی
برنج،نخودیالپه،سبزی،ادویهو...بهصورتآبپزتهیهملیشلودوملزهچنلدانخوشلایندی
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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ندارد.از رفدیگرهنگامیکهکسیبادیگریجدالمیکند،ا رافیانبرایاینکلهفلردراآرام
کنندوبهاوآرامشدهند ،رفمقابلرادیوانهخرابمیکنند.ازانساندیوانهنیزنبایددلگیلر
شد؛زیرابردیوانگانعقوبتینیستوکسیازآنانتوقعیندارد .

اَشوربُچهمَزه،اَدونهچهتَوقا(1رحیمیوهاشمی.)1112:1533،ازشورباچلهملزه؛از

دیوانهچهتوق  .
 -4-1-13شیربرنج
شیربرنجازغذاهاییاستکهباشیرتهیهمیشود.شیردرخوراکهلایایرانلینقلشمهملی
دارد «.شیردرغذایچینییافرانسوینقشیندارد،امادرمیانمردمایرانچهفقیروچهغنی
انواعغذاهاباشیردرستمیشود»(میراحسان.)235:1535،شیربرنجدرمثللهلابلارمنفلی
دارد.هنگامیکهبخواهندبگویندکسیازهمهچیزا العداردوفضولاست،مثلزیررابله
کارمیبرند .

بئلور(بئلیر)شیراننئرهشیربرنجبیشِریر(بیشیدئر)(2رشیدی.)531:1512،ملیدانلدکله

شیرانکجاشیربرنجدرستمیکند.مثلفوقدرمنرقهسیوندوا رافآنکاربردداشتهاست .

اگربخواهنددربارهبدنامیصحبتکنند،مثلزیربهکارمیرود .

همهآشیداغِهبدُنومشیربِرنجِه(رحیمیوهاشمی.)1221:1531،همهآشیداغاست،املا
بدنامشیربرنجاست .
-1-4-14هلیم
هلیمنیزازآشهایبهکاررفتهدرمثلهااست.باتوجهبهاینکههلیمرادردیلگهلایبلزرگ
پختمیکنند،باشتابوعجلهبرسردیگرفتنبهقصدبرداشتنهلیم،احتمالافتادندردیگ
رانیزبههمراهدارد .
ازهولهلیمتودیگنیوفتی(ندیم.)11:1533،ازهولهلیمداخلدیگنیفتی .

خوردهاَاییهلیمایادشرفتلهاَاوقَلدیما(5بلذرافکن.)211:1531،هللیمهلاراخلوردهو

قدیمهارافراموشکردهاست.

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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درپختهلیمازگوشتاستفادهمیشودکهبیشترمورداستفاده بقاتمرفهترجامعهاسلت
ومردمکمدرآمدکمترمیتوانندازهلیمپرگوشتاستفادهکنند.مثلفوقدرجایگلاهیبلهکلار
رسد.اینفردمیتواندزندگیبهتریداشتهباشلدو


رودکهکسیازمقامیبهمقامبارتریمی
می
مندگردد.بهعنوانمثالازتغذیهمناسبتریبرخوردارشود؛املا

ازامکاناترفاهیبیشتریبهره
اینتغییروضعیتنبایدباعثشودکهگذشتهخودرافراموشکندودچارغروروتکبرگردد .
 -4-2اِشکِنِه
اشکنهراباسیبزمینی،تخممرغ،پیاز،آرد،نمک،فلفلوشنبلیلهمیپزنلدوخلوراکفقیرانلهایبله
شمارمیآید.اینمثلهنگامیکاربردپیدامیکندکهبخواهندفلردیراازتکبّلربلازدارنلد.درایلن
صورتبهاوتأکیدمیکنندکههنگامیکهفرد،نانندارد،دیگرتکبّروغروراوبیموردونابجاست .

نونشندارهاشکنهفوتشدرختومیشکنه(1آزاده.)133:1533،نانشبدوناشکنه(خلالی)

است(.ناننداردبخورد)امابافوتکردنمیخواهددرخترابشکند .

 -4-3اوکَلَمَک
اینخوراکازغذاهایخوشمزهزرقاناستوبهمعنیآبگوشتکللماسلت.ایلنخلوراکبلا
استفادهازکلم،گوشت،استخوانقلم،حبوباتو...پختمیشلود.زرقلانازجمللهشلهرهایی
استکهسبزیکاریدرآنرواجداردوسبزیهایزرقانازمرغلوبتلرینسلبزیهلایاسلتان
فارساست.بههمیندلیلیکیازخوراکهایزرقان،اینخوراکاست.هرگلاهانسلانتلالش
کندودیگراننیزکوششاوراببینند،اگرنیازبهکمکداشت،بهاوکمکخواهندکرد.امااگلر
اوازخودهیچتالشینشانندهد،دیگراننیزبهاوتوجهینخواهندکردوفردبهنتیجهدلخواه
نخواهدرسید.مثلزیرمصداقهمینامراست .

(ملکزاده.)220:1535،نانبیاورتابهتوآبکلمکبدهم .
نونبیارتااوکَلَمَکِتبِدَم 2

 -4-4پلو
پلوازخوراکهایموردعالقهایرانیاناست،اما«برنجدرقدیمبهدلیللگلرانوکلمبلودنآن
غذاییبودهاشرافیواعیانیکهمردمعامهکمترازآناستفادهمیکردنلد»(کلایمی.)35:1510،
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1nuneš nadāre eškene futeš deraxto miškane
2 nun biyār tā owkalaket bedam
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بههمیندلیلدرسرتاسرایرانمثلهاییساختهشدهاستکهنشانمیدهدپلودیربلهدیلربله
دستمیآید،مانندازاینعیدتااونعیدپلو.درمثلهایفلارسهرگلاهبخواهنلدبگوینلدبله
داراییخودقناعتکنوبهداشتهاتخشنودباش،ازتقابلپلوبادیگرغذاهامیگویند.قناعت
درهمهعرصههایزندگیمیتواندیهورپیداکند؛امادرمیانریههایکمدرآمدجامعهمعملورً
درمصرفخوراکیهانمودبیشتریدارد .

گرنباشدمرغبریانوپُلوخوشبوددوغوپیلازونلونجلو(رحیملیوهاشلمی:1533،
.)1113اگرپلوومرغبریاننباشد،دوغوپیازونانجوخوشاست .
انسانهاضمنِتالشبایدبهآنچهدارند،قان باشندومنتورکمکدیگراننمانند.ایلننلوع
نگاهباعثمیشودکهآنچهدارندبرایشانارزشمندبهشمارآید؛حتیاگرایندارایینسبتبله
داراییدیگرانبسیارناچیزبهنوربرسد .

1

نونِکَلکِدییبِهتراَپُلُوهَفرَنگمردم (حسامپوروجباره.)32:1510،نلانکللکملادر
بهترازپلوهفترنگمردماست .

نانکلکدرمنا قیپختمیشودکهجنگلهایبلوطدررشتهکلوهزاگلرسقلراردارنلد،
همانندسپیدان،ممسنیو...ایننانازبلوطبهدستمیآید.برایتهیهنانبلوط،پلسازآنکله
میوهبلوطخشکشدوجفتآننیزجداگردید،بلوطراآسیابمیکنند.بلوطبه لورکاملل
آردنمیشودوبهصورتدانههایریزدرمیآید.پسازتهیهآردبلوط،مرحلهتهیهخمیرآغلاز
میشود.مقداریآبگرمرویبلوطخردشدهمیریزندتاخیسبخوردوآنرابههممیزننلد.
خمیرآمادهرادریرفیبهنامگیرهمیگذارندوپتورویآنمیاندازندتاشیرهتللخازآنجلدا
شود.پسازدوروزآنرااززیرپتوبیرونمیآورند.یکروزازصبحتاعصلرآنرادرمسلیر
آبروانقرارمیدهندتاشیرینشود.پسازشیرینشدنخمیلردوبلارهآسلیابملیشلودتلا
دانههایبلوطکامالًخردشودوبهصورتخمیردرآید.اکنونخمیربلوطبرایپختنانآماده
است(ازکیاویوسفی .)23-21:1535،
برخیازمثلهابراینپایهاستوارندکه سلالمتیبهتلرازخلوردنپللوومرغلیاسلتکله
نشانهایازسرمایهداریاست.بهنورمیرسدباایننوعمثلهاتالشمیشودتاعامه،فقرخلود
رابپذیرندودرجامعهفقررابهنوعینهادینهکنند .
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1nune kalke deie behtar a polow haf rang mardom
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نانپَتیوتنِخوش،بهلزِپللووملرغاسلت(موللومزاده.)31:1535،نلانخلالیوتلن
تندرست،ازپلوومرغبهتراست .
خوراکپلوازخوراکهای بقهباریجامعهبهحسلابملیآیلد.ایلنخلوراک،خلوراکی
خوشمزهاست؛بهویژهاینکهچربونرمهمباشد.ایننوعنگاهکهسرمایهمیتواندهرکلاری
انجامدهد،باعثمیشودکهبهسادگیحدازبینبرودوبا لحدجلوهکندودرنهایتایلن
سرمایهداراستکهپیروزاست .

حد،حدامامحسینَن،پلویزیدچربَن(عمادی.)121:1533،حدباامامحسیناسلت،املا
پلویزیدچربتراست .

چربوخوشمزگیپلودرمثلدیگرینیزبهکاررفتهاستتانشلانویلادیازخلا رات
خوبگذشتهباشد .

1

عاروسهروَختگشنَشمیشَهیادِپلوپَسحجَلیمیکُنه (حکمت.)233:1515،علروس
اشمیافتد .


شود،یادپلوبعدحجله

هروقتگرسنهمی
پلوچربونرموپرگوشتیکهپسازخاتمهامورحجله،بهعروسودامادمیدهند،بله
پلوپسحجلیمعروفاست.اینرسمورسومازدیربارموردتوجهبلودهاسلت.غزاللیبلا
توجهبهسنناسالمیمعتقداستکهپسازعقدن کاح،احترامبهعلاداتورسلوماجتملاعی
نویرولیمهدادن،شادیکردن،دفزدنوسماعبسیارمرللوبوپسلندیدهاسلت(راونلدی،
 .)213:1511
هرگاهبخواهندبگویندکهاگرکسیلیاقتداشتهباشدوتالشکند،خلدانیلزبلهاوکملک
خواهدکردواسباببزرگیاشرافراهممیکند،ازجوخواربودناسبخوبوپلوخوربلودن
افرادصحبتمیشود :


2

اَسپجوخوار،مَروِپُلوخوار،خذاوَسیلَشمیسازه (عسکریچلاوداریوخلدادای:1510،
اشرامیسازد .


).اسبجوخور،مردپلوخورخداوسیله
11
درستاستکهاستفادهازخوراکبرایتأمیننیازبدناست؛امامحی فرهنگیودینینیز
درخوردنخوراکتأثیردارد.ازویژگیهایخوراکهادرمثلهایفارسحاللیاحلرامبلودن
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1arus har vaxt goŝnaŝ miŝe yāde polow pase hejley mikone
2aspe jow xār marze polow xār xozā vasilaŝ misāze
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آنهاست.باتوجهبهاینویژگی،کارنادرستیاآدمیکهشخصدرستکاریبهشمارنمیآیلد،
بهخوراکیحرامتشبیهمیشود .


1

سگکهچاقبُوئِس،شَهلویِهپُلواَنسِن؟ (اقتداریررستانی.)313:1511،آیاسگکهچاق
شدآنرارویپلومیگذارند؟ 

ایننوعنگاهبهحاللوحرامبودنخوراکدرمثلهایدیگرینیزبهکاررفتهاست :


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

ماکهازاینگوشتبهرهونصیبینداریم،چهگوشتسگباشد،چهگوشتبزغاله .
آگهصدسالاَبیگوشتیبمیرم،کالغدورقبرستوننگیرم(مقدسی.)135:1511،اگرصلد
گوشتیبمیرم،کالغدورقبرستانرانمیگیرم.معمورًدرموردعلوِّ بل 

سالشودوبهخا ربی
بهکارمیرود .

 -4-4-1عدس پلو
عدسپلویکیازانواعپلوهاستکهدرمثلهابیانشدهاست.ازمهمترینویژگیهلایعلدس
ترمیشود .


پلوچرببودنآناست؛زیراباچربشدنعدسپلو،اینخوراکخوشمزه
عدسپلوچَربنِمیشهیتیمغورهمردنَمیشه(رحیمیوهاشمی.)1112:1533،کسیکهاز
کوچکیبایتیمییاخواریبزرگشدهمردِزندگینمیشود.گاهینیزجایعدسپللو،شلوت
پلومیآید .

شِوِتپلوچربنمیشه/یتیمغورهمردنمیشه(هدایتی.)11:1533،غورهبهمعنیخردسال
وکوچکآمدهاست(دهخدا .)1511،
اینمثلنگاهحاکمجامعهایرابهبرخیازمسائلبهتصویرکشیدهکهاغلبنگلاهمثبلتو
موردپذیرشینیست.اینقبیلمثلها،میتواندازنقرهمقابلمضمونمثلدیدهشودوبادیلدی
مثبتگرایانهبهکاررود.مثلفوقبراینباوراستکهفردیتیمهیچگاهنمیتوانلدبُعلدانسلانی
شخصیتشراپرورشدهد.ایننگاهباعثمیشودکهیتیمنتوانددرجامعهرشدکندوبهتعالی
برسد.دراینمثلمیگویندهمچنانکهروغنبههرمیزاندرشِوِدپلو(درمثللیدیگلرعلدس
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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پلو)بهچشمنمیآیدویاهرغذاهمخشکاستومانندچلوسفیدچشمنلوازنیسلت،انسلان
یتیمنیزهرچهدرارتقایاوسعیشود،نمیتواندبهکمالمرلوبدستپیداکند .

 -4-5تیلیت
بیشترخوراکهاییکهایرانیانمیخورند،همراهباناناست.بههمینخا راحترامبلهنلاننلزد
مردماستانفارسهمانندسایرنواحیکشوردیدهمیشود.نلانراازسلرراهبرملیدارنلدودر
گوشهایمیگذارندتازیرپایعابرانلهنشود.البتهبانگاهیگستردهتربایدگفتکهاحترامبله
نانونمکدرفارستاجاییاستکهاگرنانکسیراخوردی،حتیاگربیدیلنوکلافرهلم
باشدبایدازاوحمایتکنی .
نونکافربخوربرایکافرشمشیربزن(آلابراهیم.)110:1515،نان(خوراک)کافررابخور
وبهخا راوشمشیربزن(بجنگ) .
ازجملهخوراکهاییکهبانانخوردهمیشود،تیلیتاست،زیلراباعلثسلیرشلدنافلراد
بسیاریمیشود.اینسیرشدگیدرمثلیموردتوجهقرارگرفتهاست .

دوتاتیلیت(تریت)بهترهازیهدمپزه(هدایتی.)11:1533،دوتاتیلیتخوردنبهترازیک
پزخوردناست(دمپزمعادلدمپختیادمپختکاست) .


باردم
خوردنتیلیتآساناست.بههمینخا رهرگاهبخواهندبلهوارونگلیدنیلااشلارهکننلدو
بگویندکهخداوندبرایآدمدستوپاچلفتیهمهچیزراخوبوراحتفراهممیکنلد،مثلل
زیررابهکارمیبرند :

خداواسِیآدمکور،تیلیتهممیکنه(داورپناهوترکمان.)12:1511،خدابلرایآدمکلور،
تریدهممیکند .

درستاستکهخوردنتیلیتسهلبهنورمی رسلد،املااگلرکسلینقصلیداشلتهباشلد،
خوردنهرنوعخوراکیبرایاوسختاستوفردنمیتواندمانندافلرادبلیعیلبازخلوراک
بهرهببرد.بههمیندلیلدرمقابلایهارزرنگیدیگرانبهاوکنایهمیزنندکهفردمقابل،فلردی
بیدستوپانیست .

کند)باکورهاتریدمیخورد .


).انگار(خیالمی
اِنگارباکوراتیلیتمیخُوره(ندیم30:1533،
وقتیبخواهنددربارهکثیفونامرتببودنفردیاغراقکنند،بهاوکنایهو عنهمیزنندکه
سگجرأتنمیکنههمراهشتیلیتبخوره(قزلجهرملی.)32:1511،سلگجلرأتنملیکنلد
همراهشتیلیتبخورد .
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 -4-6حلوا
بعدازآش،حلوابیشترینکاربردرادرمثلهایفارسدارد.ازجملهکاربردهایحلواایناست
کهدرمراسمعزاباآنازمهمانانپذیراییمیکنند.اینکاربردبسلیارملوردتوجلهقلرارگرفتله
است؛زیراخوراک هامعمورًمعلرففخصوصلیاتاخالقلی،دینلیوفرهنگلیملردمهسلتندو
لحواتشادیاغمگینرابرایماروشنمیکنند.برایاینکهتالشراموردتأکیدقراردهند،بلا
استفادهازسنتحلواخیراتدادن،ازمخا بمیخواهندکهتالشکند .
).زندهنانمیخواهدومردهحلوا .

زندهنونمیخواه،مُردهحلوا(رشیدی151:1512،

گاهینیزبرایاینکهنشاندهندشخصبهخلا رسلودبلردنفلراوان،هملراهبلاجماعلت
شود،ازحلوادادندرمراسمعزاصحبتمیکنند .


می
هرکهبیشترازصاحبعزاگریهکنهبَرَینونوحللواهسلت(مقلدس.)115:1511،هلر
عزاگریهمیکند،براینانوحلوااست .

کسیبیشترازصاحب
البتهتوجهبهمردگانوخیراتدادننیزدرمثل هاموردتوجلهقلرارگرفتلهاسلت.وللی
احتراموتکریممردگان،ازروزگارانقدیمتاکنونادامهداشتهودارد.بازماندگانمتوفیبادعا
وصدقهازوییادمی کنندودرتماممدتسال،روزهایپنجشنبهبهمزاراوملیرونلدوبلا
خواندندعاوانفاقمحبتخودراآشکارمی کنند.اینانفاقمعمورًبادادنحلواهمراهاست
(راوندی .)523:1511،
مردهایکهحلوادارهنورازقبرشمیباره(خدیش.)230:1511،مردهایکهحلوادارد،نور
ازقبرشمیبارد .

حلوا،ازاقسامشیرینیهابهشمارمیآید.این عمحلواباعثشدهاستکهنشاندهندباید
کوششکردتابهنتیجهرسیدوازثمرهکارهابهرهبرد .

وَحلواحلوادَنشِرینوانیبِو(1انصاری.)121:1531،باحللواحللواگفلتندهلانشلیرین

نمیشود .

خشکتنهاازحلواهمشیرینتراست .

یااینکهمعتقدندبرایآدمگرسنه،نان

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

1 va halvā halvā dan ŝirin vānibu
2āj ādmā čorag hālvā der
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درمثلزیربراینموضوعتأکیدشدهاستکههنگامدعواهراتفاقیممکناستبیفتدومانند
مراسمیهمچونمراسمعزانیستکههمهساکتباشندوحلواخیراتکنند،بلکهبرعکسهمله
درجنبوجوشوحرکتهستندونبایددراینحالتازبدگوییکسیدلگیروناراحتشد .
).هنگامدعواحلواخیرنمیکنند .

توجَرحلواخیرنَمشه(بهروزی231:1531،
کارمیبرند .

یاهنگامیکهکسیرابسیاردوستدارندوبرایشانشیریناست،حلوارادرمثلبه
میذارهروسرشمیگِهقندیحلوا(ملکزاده.)211:1535،رویسرشمیگذاردومیگوید
حلوایقند .
گردد.اینامررابامثلزیربیانمیکنند .

انسانتابهامریدچارنشود،ازحقایدآنمرل نمی
حلوایتنتنانی-تانخوریندانی(بهروزی.)251:1513،حللوایتلنتنلانیاسلتوتلا
نخورینمیدانی .

-4-6-1کاچی 
ارزشیشدهاست.کاچیازخوراکهاییاستکه


هانمادبی

کاچیازانواعحلوااستکهدرمثل
بسیارارزانبهشمارمیرودوصرفاًبرایرف گرسنگیخوردهمیشودوملزهدلپلذیرینلدارد.
مثلزیرنشاندهندهارزشاینخوراکاست .

کاچیَبعضِهیچیه(رضایی.)113:1531،کاچیبهترازهیچیاست .
هرگاهبخواهندبگویندکهاینهمهسروصداوغوغابرایچیزبیارزشیاست،ازخوراک
کاچیناممیبرند .

یهکاسهکاچی،صدتاسُرناچی(رشیدی.)113:1512،یککاسهخوراککاچیوصدنفلر
ساز(سرنا)زننده(.سرناچیهمانسرنازناست) 
نهایتبیارزشبودنچیزیراحتیدرتعارفکردنخوراک،باکاچینشانمیدهند؛حتی
اگرخوراک،خوراکیبهغیرازکاچیباشد .
).کاچیارزشبسماهلل(تعارفکردن)راندارد .

کاچیکراشتِبسماهللنداره(همان151،
-4-7دمپخت سیر و نرگسی
ازخوراکهاییاستکهدرزمستانبااستفادهازسیر،زردک(هویج/نرگسی)،سبزیجات،ادویه
و...درشیرازپختهمیشود.هرگاهشخصیصاحبچندینفرزندبزرگباشدودرسنینپیلری
نیزصاحبفرزندیشود،مثلزیررابه عنهبهاومیگویند .
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دَمپختسیرونَرگِسی،نوبرِبعدهرگِسی(1داورپناهوترکمان.)101:1511،دمپختسیرو
نرگس(زردک)نوبربعدازهرگزی .
 -4-8دیزی (آب گوشت)
دیزیازخوراکهاییاستکهباتوجهبهداشتنگوشت،موردعالقلهوتوجلهاسلت.درایلن
خوراک،گوشتنقشمهمیدارد.انسانهاکارمیکنندتابلهآسلایشورفلاهبرسلند.ازنتلایج
رسیدنبهرفاه،تغذیهمناسبومصرفغذاهاییبامواداولیهمرغوبازجملهگوشتاست.به
هاییبامضمونغذاهایگوشتیدیدهمیشود.

همیندلیلتوصیهبهتالشبیشتردرضرب 
المثل

آدمیبایدبراینتیجهگرفتنازکارهایخودتالشکندومقدماتیرافراهمآوردتلابتوانلد
گمانبدونکوششنمیتوانثمرخلوبیراانتولارداشلت.


ودلخواهبرسد.بی
بهنتیجهایخوب

ایننکتهبدیهیدرضربالمثلزیرنمودیافتهاست .


اوّلنخودبکار،بعدخوابیَخنیببین(2رضایی.)111:1531،اولنخلودرابکلار(کشلت

کن)بعدخوابآبگوشتراببین .
همان ورکهبرایپختآبگوشت/یخنینیازاستمحتویاتآن،مثالًنخودآمادهشلودتلا

بتواناینخوراکراپختومصرفکرد،براینیلبهاهدافبلندومتعالینیزبایدبه ورویژه
اهتماموافرداشت.دراستانفارسنخودکشتمیشود؛بههمیندلیلخوراکیخنینخلوددر
مثلهابازتابیافتهاست.حاصلتالشانسانهاباعثمیشودعالوهبردستیابیبهرفاهفلردی،
بتوانندبهدیگراننیزکمککنند .
ازکارکرمخیزدودیزیپرگوشت(داورپناهوترکملان.)11:1511،ازکلارکلرمخیلزدو
دیزی(یرفآبگوشت)پرازگوشت .
گاهینیزبرایتهدیدکردنکسیازخوراکآبگوشتاستفادهمیکردند.


اَوینیتمِسانیبهیَخنیوتُرِشی(5آزاده.)12:1513،ازتوخواهمگرفتبایخنیوترشی .
مهمان،مهماننوازیوپذیراییازمهمان،نزدایرانیانجایگاهویژهومهمیداشتهودارد.این
جایگاهبهویژهدرادبیاتشفاهیبهاندازهایاسلتکلهآدابپیراملونآنبلهصلورتتمثیلل،
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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ضربالمثل،لریفه،قصهو...درآمدهاست(خلعتبریلیملاکی.)13:1533،توجلهبلهمهملاندر
گونهایکهبهتریناتاقخانهبرایپلذیراییازمهملاناسلت
شود؛به 


هانیزدیدهمی

معماریخانه
کهمیهمانخانهنامدارد .

قابوسنامه»بهتکلففدرتیماروپذیرایی

گرچهدرکتابهایاخالقوتربیتکهنازجمله«
ازمهمانتوصیهشدهاست(عنصرالمعالی)30:1512،؛امادرادبیلاتعاملهوجامعلهسلفارش
میشودکهمیزبانبرایتهیهخوراکمهمان،خودرابهسختیومشقتنیفکند.مهماننیلزاگلر
اینصمیمتوسادگیراببیند،آسودهخیالترخواهدبود.ازاینرومعمورًاگرمحتویاتدرون
یرفغذاازگوشتو...کمباشد،آبآنرازیادمیکنندتاافرادبیشلتریبتواننلدآبراتریلد
(تلیت)کنندوسیرشوند.مثلزیرازاینمرلبحکایتمیکند :

مهمانکهازراهرسیدآبدیزیرابِچَربون(برزگر.)202:1513،مهملانکلهازراهرسلید،
آبآبگوشترااضافهکن .
گاهینیزازآبگوشت،معنایکنایهایخاصیموردنوراست.دریکیازمثلهانشاندهنلده
تسلیمشدنیاتواهربهتسلیمشدندربرابرکسیاستکهاهلرفوگزافوادعااست .
خیرِشماآبگوشتمیرزا(آزاده.)103:1533،برایشماخیرباشد،آبگوشتمیرزا .
گاهیهمبیانگررندیکسیاستبرایپیداکردنچیزیکهگمکردهاست .
اییدُمبریدههیچینمیخوادغیرآبگوشت(داورپنلاهوترکملان.)32:1511،ایلندمبریلده
چیزیبهغیرازآبگوشتنمیخواهد .

گاهیعالوهبرخودآبگوشت،دیزینیزموردتوجهقرارگرفتهاستتایرفیتانسانهلارا
همانندیرفیتِیرفآبگوشتیبسنجند .

دیزینیوقِّیَنزودسَرمیره(1ملکزاده.)111:1535،دیزینیموقهگوشتاستوزود

دیزیسرمیرود .

پختآبگوشتبهیرفدیزینیازدارد.البتهدرکناراینموضوعبراینمسلئلهنیلزتأکیلد
شودکهزنبایددرخانهداریزرنگباشد .


می

نیموقهگوشتدیزیمیخواد،خونهداریپیزیمیخواد(2قاسمیاننسب.)312:1513،نلیم

داریتالشمیخواهد .


خواهدوخانه

دیزیمی
وقهگوشتیرف
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1dizi ni vaqe ei yan zud sar mire
2nim vaqe guŝt dizi mixād xone dāri pizi mixād
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توضیحآنکهوقهوزنیاستبرابر منو10مثقالونیموقهنصفاینوزناستبرابلربلا
منو13مثقال(رضایی .)531:1531،
همان ورکهبیانشد،گوشتازمحتویاتدیزیاست.وقتیکسیامانتدارنیسلت،اورابله
 
خواهدگوشترابرداردیامیخواهندکهانسانخوبوامانتداریباشد .


کنندکهمی

ایتشبیهمی

گربه
گربهکردندنایرگوشت(دیزی)(همان )133،
دردیزیبازهحیایگربهکجارفته؟(همان )111،
دردیزیبازاست،حیاوشرمگربهکجارفتهاست.
یعنیاگرفردحیاداشتهباشد،ازاینکارپرهیزمیکند.دراینمثلتالشمیشودبلاآوردن
نامیرفغذاکهمعمورًگوشتوحبوباتو...درآن بخمیشود،داشتنحیارادرفردوبله
تب آندرجامعهنهادینهکنند.هرگاهحیادرجامعهبهیکیازویژگیهایانسانهاتبلدیلشلود،
آنجامعهکجرفتاریکمترخواهدشد .

در
 -4-9عدسی
عدسیازخوراکیهایشیرازبودهاستکهدرکوچهوبازارفروختهمیشد؛ماننلدآشسلبزی،
هلیمیاهلیمبادمجانو...خوراکعدسیبهدالعلدسنیلزمعلروفاسلت.ازآنجلاکلهایلن
خوراکحتیباعدسهایمرغوبنیزپختهنمیشد،ارزانقیملتبلودوبیشلتر بقلاتپلایین
اجتماعازآناستفادهمیکردند(ندیم.)35:1533،هرگاهکسیبرایکاریکماهمیلت،مقلدمات
زیادیفراهمکردهباشد،اینمثلرابهکارمیبرند .

صنارسهشویعدسیسفرهقلمکارنمیخواد(همان.)35،صنارسهشلاهیعدسلیسلفره
قلمکارنمیخواهد .

بهابودنعدسی،سفرهقلمکارکهازپارچهرنگارنگمرغوبتهیهمیشود،پُربها


مقابلکم
در
وگرانقیمتاستودربرابرصنار(سکهمسیصددیناریمعادلدوشاهییایکدهلمریلال)

وسهشاهیقیمتعدسی،ارزشریالیبسیاربیشتریدارد .
-4-11قلیه
باگوشتماهیپختهمیشودوباتوجهبهموادیکهدرداخلآناستفادهمیشلود،ملزهترشلی
رودکهبرایبهانهگیری،حُسنهلرچیلزی

دارد.معمورًدرموردافرادمستبدویالمیبهکارمی
گیرندوبراینموضوعپافشاریمیکنند .


جهتخردهمی

شمرندوبی

راعیبمی
).سگسیروقلیهماهیترش .

سگسیر،قلیهتُرُش(داورپناهوترکمان121:1511،
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 -4-11کباب
ازخوراکهایگرانواشرافیبهحسابمیآید.بنابراینافرادمتمکنمیتوانندکباببخورندو
لذتببرندوفقراازعهدهخریدآنبرنمیآیند.همینمسئلهباعثشدهتابااستفادهازمثلزیلر
ذتبردنصرفنمیتوانند عمیبچشند .

ایننکتهرایادآورشوندکهفقرابال
پولدارکبابمیخورد،بیپولدودکبلاب(صلفاییزادهپاسلارگادی.)111:1532،پلولدار
پولدودکباب(میخورد) .


خوردوبی

کبابمی
نهسیخبسوزدونهکباب(بهروزی.)203:1513،نهسیخبسوزدونهکباببسوزد .
هایچوبیتهیهمیکردنلد.بلرایلناسلاسبایلد

توضیحآنکهکبابرادرگذشتهرویسیخ
موایبمیبودندکهگوشتخوببپزدونسوزد،سیخنیزآتشنگیردودرنتیجهگوشلتخلام
بماند.هرگاهبخواهندبهکسیگوشزدکنندکهبایددرکارمیانلهروباشلد،ایلنمثللرابلهکلار
میبرندتانشاندهندکهبایدازافراطوتفری دوریکرد .

بهدستآوردنمالحراموحرامخوریدرادبیاترسمیوعامهبهشلدتملوردنکلوهش

قرارگرفتهاست.اعتقادداشتندکهپولحرامبرکتنداردودرامریغیرضروریبربادملیرود.
ایناعتقاددرساختمثلزیرمؤثربودهاست :

1

پولحرومیومیرهبویکبابشور،یومیرهبویجنلدهکلور (رحیملیوهاشلمی:1533،
).پولحرامیاکبابشوریامیرودبهایجندهکور .

1110
گاهینیزباتوجهبهاینکهکبابازخوراکهایگرانبهحسابمیآیدوقیمتبارییدارد،
کند،مثلزیررامیآورندتاسختیبهدسلتآوردنکبلاب


زنیمی

دلیلچانه

هنگامیکهکسیبی
رانشاندهند .

2

کباباِسپُوهونسیخییِهقِرون (آزاده.)111:1533،کباباصفهانسیخییکقِراناست .
-4-12کوفته
کوفتهانواعمختلفیداردوآنراباگوشتمیپزندوبایلدبلرایپخلتآن،ملوادآنراخلوب
کوبیدولهکرد.اینویژگیباعثشدهاستتاهرگاهبخواهنداینمرلبرابرسانندکلهازایلن
موض سودیبهدستنمیآید،مثلزیررابگویند .
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

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


امکهازکوفته

ازآششچهبهرهوسودیبرده
همان ورکهبیانشد،کوفتهراازگوشتپرقیمتتهیهمیکنند.هرگاهبخواهنلدبله عنله

بگویندکسیدنبالجنسارزاناست،مثلزیررابهکارمیبرند .

میگهگاسکوفتهگوشتگُوْهیکیسهزاره(1رحیمیوهاشمی.)1211:1533،ملیگویلد
شایدکوفتهگوشتگاویکیسهریالاست(.فرددرپیبهدستآوردناجناسارزاناست) 
-4-13کوکو
کوکونیزدرمثلهایفارسبهکاررفتهاستوبرایتهیهآنبهروغنبسیارنیازاسلت.هرگلاه
بخواهندتأثیرپذیریاخالقیوتوانشوهردرادارههمسررانشاندهند،ازتهیهکوکوباروغلن
سخنمیگویند .

کوکوازروغنبهدسمیا،زنازشوهر(رشیدی.)151:1512،کوکلوازروغلنبلهدسلت
میآیدوزنازشوهر .

-4-14کلهپاچه
آیدکهمیتوانلد


شود.خوراکیسنگینبهشمارمی

هاییاستکهسختتهیهمی
کلهپاچهازخوراک
چندیننفرراسیرکند.اینمسئلهباعثشدهاستتاچیزهایجزئی،مورد عنقراربگیرد .
مورچهچیهستکهکلهپاچهاشچیباشد(خدیش.)213:1511،مورچهچههسلتکله
پاچهاشچیزیباشد .
کله 

همان ورکهبیانشد،اگرانسانهاتالشکنندودرراهرسیدنبهایناهدافازدشواریها

ومشکالتپیشروهراسینداشتهباشند،میتوانندبهخواستههاوآرزوهایخوددسلتیابنلد.
اینموضوعدرمثلزیرنشاندادهشدهاست؛بااینتوضیحکهکلهپاچهازخلوراکهلایملورد
عالقهاکثرایرانیاناست .
).کلهپاچهوراهصابوناترویهماست .
کلهپاچهوراهصابوناتروهمه(رضایی 133:1531،

استهبان(صابونات)ازشهرستانهایاستانفارساسلتوسلابدبلرایلندرآنشهرسلتان
کلهپاچهراخوشمزهتهیهمیکردند.اماگوییمسیریسختوصلعبالعبلورداشلتهوشلخص
مجبوربودهاستدشواریراهراتحملکندتابهکلهپاچهبرسد .

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1mige gās kufteye guŝt gow heki se zāre
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-4-15کلهگنجشکی
کلهگنجشکینوعیکوفتهریزاستکههمراهبابرخیموادغذاییدیگرازجمللهسلیبزمینلی
سرخکردهخوردهمیشود.اینخوراکفق دریکمثلبهکاررفتهاستوآنهنگامیاستکه
بهکنایهبخواهندبهکسیبفهمانندکهپُرحرفاست .
انگارکَلهگُنجشکیخورده(صلفاییزادهپاسلارگادی.)113:1532،انگلارکللهگنجشلکی
خوردهاست .
-4-16ماهی
ازخوراکهاییکهدرمثلهایجنوبفارسآمدهاست،ماهیوخوراکهاییاستکهباملاهی
تهیهمیشود؛زیراجنوبفارسبهخلیجفارسمتصلاست«.انسانغذایخودرابلاتوجلهبله
اجتماعیکهدرآنزندگیمیکندودومباتوجهبه

دوامکانتهیهمیکند.اولامکاناتفرهنگی-
امکانات بیعیوبالقوهایکهدرمحی  بیعیاووجوددارد»(قبادی .)512-1:1531،
هرگاهکسیعمداًازانجامکاریسربازمیزند،باآوردنخوراکآبملاهیدرمثللکلهاز
نکتهراگوشزدمیکنند .

ترکیبآبوماهیخشکونمکدرستمیشود،بهاواین


کللوراُمللاینیاُوماینللاشرِخللت،گفللتنللونخللالیخواشللترِن(1عسللکریچللاوداریو

اشریخت،گفتنانخالیخوشمزهتراست .


خورد،آبماهی
).کورآبماهی

خدادای11:1510،
 -4-16-1مهوه
مهرهازغذاهاییاستکهدرررستانتهیهمیشودوبرای«تهیهآنماهیمتورابلانملکوآب
کمترازیکماهدرخمرهایجلویآفتابمیگذارندتالهشود.سپسآنراصافکردهباپلودر
کنندودوبارهآنرادرخمرهمیریزند.پلسازدو

خردلبودادهشدهوزیرهورازیانهمخلوطمی
هفتهآمادهمصرفاست.مهوهرادروعدهصبحانهوشامباانواعنانمیللملیکننلد»(عزیلزی،
.)55:1511اینخوراکبااینکهقدمت ورنیدارد،اماگویاغذاییکمبهابهحسابمیآیلدو
ارزشیکسیسخنبگویند،ازمهوهمیگویند .


هنگامیکهبخواهنددربارهبی
بزالمَوَهشَزکمِه(2اقتداریررستانی.)315:1511،بازارمهوهکمدارد .

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1kure ow mayni ow maynāš rext, goft none xāli xāštaren
2bazāl maava ŝaz kame
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مَیوهیامهوهازغذاهایرریاستکهازماهیدرستمیکنند.بسحاقا عملهشلیرازیدر
دیوانشدربارهتعلداینخوراکبهمنرقهررصحبتکردهاست .
هردوگفتندکههستاوبهسالمتدررر
زایندوقاصدخبرمهیوهمیپرسیدم

(بسحاقا عمه )21:1532،
وازبدمزگیآننیزگفتهودرموردشنوشتهاسلت«:المهیلوه:ازآنگنلدهتلرومردارتلرو
ماهیاستومهمالتیچندکهمردهشویانرردانند»(همان .)232،


اصلشازآب
 -4-16-2سوری
تهیهسوریبسیاردشواراست.سوریراازماهیکوچکدرستمیکنندونانراباآن عمدار
میکنند.هنگامیکهبخواهندناتوانیکسیرادرانجامکاریبهرخلشبکشلند،درسلتکلردن
سوریراپیشچشماوتصویرمیکنند.

تواگراِکاریاتکِه،خُشرشنهممِریاَنِسه(1روییناهلی .)13:1512،
تواگراینکارراکردیکهکولیهمسوریدرستمیکند .

 -4-17مُتَنجَنا
متنجناغذاییاشرافیوشاهانهبودهاست«.خورشیکهازگوشلتوروغلنوآللووقیسلیو
(نایمار با:1533،ج3ویلمتنجن) .
گردووخاللباداموپستهوخاللنارنجمیسازند» 

اینمثلدرموردافرادیبهکاربردهمیشودکهدرعینفقروتهیدستی،تکبروافادههمدارند .


2
انگارمُتَنجَناشدِرِسکِردان (آزاده.)11:1513،انگارمتنجناپختهاست .
درجامعهمردسارر،دستمزدِکارزنانبهویژهکاریدیآناننسبتبهمردانکمتراسلت.بلا
وجوداین،زنانیکهکارمیکنندونانحاللبهدستمیآورند،مورداحترامهستند.اعتقادعامه
ایناستکهباپولحاللنمیتوانزندگیبسیارمرفهیداشت،امااینپولبرکتدارد.مثلزیر
نیزبیانگراینموضوعاستکهکارِحاللِمادروخوراکیکهازآنکارحاصلمیشود،بهتلراز
خوراکهایخوبوگرانیاستکهازدیگرانبهفردبرسدومشخصنباشدکهازراهحاللبه
دستآمدهاستیاخیر .
1
دستپُرزِحَاللکَرِننهبهاُزپُلونیهخوومُتَنجَنَه (سیفایی.)111:1521،دستپرزحالل
کارمادربهترازپلوومتنجنهایکهازدیگریبرسد .

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1to agar e kāri ot ke, xo šaršan ham meri anise
2angār motanjanāŝ deres kerdān
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مثلهاازبخشهایمهمفرهنگعامههستند.مثلهاتحلتتلأثیرمحلی فرهنگلی،اجتملاعی،
زیستیو...ساختهشدهاند.یکیازعناصریکهباعثساختضربالمثلهاشلدهودرمثللهلا
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مثلهاییکهبررسیشد،توجهبهتالشوکوششبود.شایددلیلشاینباشدکلهانسلانهلابلا
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باتوجهبهمحی جغرافیاییومواداولیه
خوراکهادرمثلهایآنمنرقهبهکارمیرود.از رفدیگرنگاهدینی،اجتملاعیوعُرفلیدر
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ها،جامعهایبهترساختهشودومسائلاخالقیدرجامعله

ایناستتابابهکاربردنضرب 
المثل

نهادینهگردد .
1daste por ze halāle kare nane beh oz plow nye xo motanajene
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