
 

  نصرآباديتذکره بازجست زبان و فرهنگ عامه در 
  

  اصغر اسمعیلی
  نگاري ایرانبنیاد دانشنامه -استادیار پژوهشی

  چکیده
اجتماعی، سیاسی و تـاریخی  هاي فراوانی از مسائل مختلف بررسی فرهنگ و ادبیات عامه از طریق متون گوناگون، آگاهی

در ایـن مقالـه ابتـدا اشـعار شـاعران در تـذکره نصـرآبادي، در موضـوعات زبـانی؛ واژگـان و           . دهدهر عصر به دست می
هاي زبانی و امثال و همچنین فرهنگ؛ آداب و رسوم و معتقدات، ارتباط شـغل و شـعر،   اصطالحات عامیانه، برخی ویژگی
اشعار شاعران مذکور در تذکره نصرآبادي، از نظر زبانی عالوه بر احتوا بـر واژگـان و    .استخراج و گردآوري و عرضه شد

هایی هستند، که بدون هیچ تغییري به زبان عامیانـه   هایی چون سوگند و دعا و نفریناصطالحات عامیانه، دربردارنده گزاره
علت گسـترش و رسـمیت مـذهب تشـیع، صـبغه      همچنین بعضی از آداب و رسوم و معتقدات، به . اندامروز راه پیدا کرده

شد و در بین طبقـات مختلـف مـردم،     ها خوانده می خانه در این دوره کتب ادب رسمی مانند شاهنامه در قهوه. شیعی دارند
الشـهدا از کتبـی بودنـد کـه در بـین عامـه        ها مرسوم بـود و قصـه حمـزه و همچنـین روضـه      خوانی گوش فرادادن به قصه

. کنـد  ها جریان ادب عامه و زبان ساده و مردمی آن را در شعر عصر صفوي تأیید مـی ژگی  وجود این وی. طرفدارانی داشتند
  .اندهاي واژگانی و فرهنگی مردم را حفظ و به آیندگان هدیه کردهآثاري چون تذکره نصرآبادي، این گنجینه

 زبان عامیانه، فرهنگ عامه، عصر صفوي، تذکرة نصرآبادي :واژگان کلیدي
 

  :مقدمه
پدرش از کماالت صـوري و  . در نصرآباد، یکی از محال بزرگ اصفهان به دنیا آمد. ق1027محمدطاهر نصرآبادي در سال 

و هنگـامی کـه او هفـده    . ق 1044پـدرش در  . برد ها می خانه معنوي برخوردار بود و در کودکی او را همراه خود، به قهوه
پس از چنـدي کـه   .سلک تابعان هوا و هوس پیوست و زندگانی به غفلت گذرانددر جوانی، مدتی به . ساله بود، درگذشت

هـا مجمـع اهـل ادب، شـعر و موسـیقی و دانـش       خانـه در آن زمـان قهـوه  .هـا شـد  خانـه عمر به بطالت گذراند، مقیم قهوه
حسین خوانسـاري،  خانه، شعرش را براهل ادب عرضه کرد و مورد تصدیق آنها قرار گرفت و آقا نصرآبادي در قهوه.بودند

  :دهدگونه خبر میچنانکه خود از احوالش این. از ادباي عصر، او را تأیید کرد
تصـورم را در  . رفته چنان شدم که در موازنه معانی ابیات سنجیده و تحلیل معمیات پیچیده دخلم بجا و دقتم رسا بـود رفته

پیمودم و به اصـالح صـاحبان   و زمانی طریق انشا می نمودمگاهی مصرعی موزون می...کردندمراتب نظم و نثر تصدیق می
فطنـت  یافت تا به حدي رسید که نقد سخنم در نظم و نثر به معیار طبع المکان خـرام خـدام فالطـون   کمال زیور قبول می

مکرراً به سکه قبول آن محک نقد و قلـب سـخن   ...دلی و هوشیاري آقاي حسین خوانساريارسطوفطرت سایر گلشن آگاه
  )708: 1379نصرآبادي، ...(و رواج و رونق به هم رسانیدرسید

-طلبیدند و امرا آنگـاه کـه بـه نصـرآباد مـی     آوازه نصرآبادي در نقد شعر به جایی رسید که شاعران جوان از او تخلص می
  .شدندآمدند، در منزل او ساکن می
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ر این سفر با شاعران خراسان دیـدار کـرد   رفت و د) ع(به زیارت امام رضا. ق 1080-1070هاي نصرآبادي در فاصله سال

هـا دیـد و   داران نجفـی آسـیب  کرد و در بین راه از حمله) ص(و پس از آن عزم طواف کعبه و تربت حضرت رسول اکرم
در نهایـت  . اش نیز محفل و مجلس شاعران شـد ها مقیم شد و همچنین خانهخانهپس از آن به نصرآباد بازگشت و در قهوه

نـاجی  (آمدنـد خوانی پرداخت و شعرا در مسجد به دیدار او میمسجد لنبان، به عبادت و مداومت در ادعیهعمر، در گوشه 
  ).سی–بیست و شش : 1378نصرآبادي، 

تعلق به دنیـا نداشـت؛ بـا اینکـه ازدواج کـرده، تأهـل را       : توان به این نکات اشاره کردهاي اخالقی نصرآبادي میاز ویژگی
کالمه روحانی و الهام از غیب به شاعر بود؛ عشق به پیامبر و خانـدان امامـت و والیـت داشـت؛ بـه      پسندید؛ قائل به منمی

  .کرداصفهان عالقه داشت و به فلسفه نگرایید، اما از فیلسوفان به نیکی یاد می
  : اند ازنصرآبادي عالوه بر تذکره آثار دیگري نیز داشته است که عبارت

در مناظره عقل و عشق با بیانی شیرین و ادبی که محسن ناجی آن را به همراه تذکره منتشـر   اي منثوررساله. گل رعنا. الف
  .کرده است

  .عکسکه شامل شش نامه از نصرآبادي به اعیان و بزرگان است و به. منشآت. ب
  .اشعار پراکنده که ناجی نصرآبادي، مصحح تذکره، آنها را گردآوري، تصحیح و منتشر کرده است. ج
  .اي منظوم که در واقع برگزیده محمدطاهر نصرآبادي از اشعار صائب استرساله. الجمالآتمر. د
  

گیـرد  اثري است که ذکر احوال نزدیک به هزار تن از شاعران عصر صفوي را دربرمـی  تذکره نصرآبادي. تذکره نصرآبادي
. ق1115پیوسته کـه وقـایع و وفیـات را تـا     هایی به آن تألیف شده و نویسنده افزوده.ق 1089-1083هايو در فاصله سال

  .شودشامل می
  .اتحاف کرده است) 1090-1083(سلیمان صفويمؤلف اثر را به شاه

منتشـر کـرده و پـس از وي بـه همـت      . ق 1317-1315هـاي نخستین تصحیح این اثر را حسن وحید دستگردي بین سال
تصحیح دیگري عرضه شد؛ احمد مـدقق یـزدي، تـذکره    در انتشارات اساطیر، . ش 1378محسن ناجی نصرآبادي در سال 

  .در زمره انتشارات دانشگاه یزد به زیور طبع آراسته که آخرین تصحیح آن، بوده است. ش1379نصرآبادي را در سال 
  ترین اثر محمدطاهر نصرآبادي، تذکره وي است؛ این تذکره عالوه بر آنکه اطالعات مهم

هاي متنـوعی از مسـائل   گذارد، آگاهیهمراه نمونه اشعار آنها در اختیار خواننده می ارزشمندي از شاعران عصر صفوي، به
هـا  انـد؛ از جملـه ایـن آگـاهی    هاي مختلفی تقسیم کردهها را در دستهپژوهشگران این آگاهی. گوناگون این عصر دربردارد

  :اند ازعبارت
هـا،  خانـه هـا، مهمـان  هـا، بیمارسـتان  کایا، بازارها، حمـام ها، روستاها، مدارس، تجغرافیاي تاریخی و شهري شامل محله.1

  ها؛خانهمزارات و اماکن مقدسه، قهوه
  .یادکرد مناصب دولتی و اداري؛ مانند قورچی، تفنگچی، غالم خاصه، عسس، آبدارباشی و غیر آن.2
  .مشاغل مانند صحاف، زرکش، رنگرز، حکاك، زرگر و غیر آن. 3
  .قلم، خوشن؛ از جمله هفتخطاطان و اصطالحات ایشا. 4
  .اساتید و دانشمندان. 5
  .درویشان و پسندهاي اجتماعی ایشان. 6
  .گویی، طرز تازه، شعر هموارنقد ادبی و اصطالحات آن؛ مانند تازه. 7
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  .موسیقی و اصطالحات آن. 8
  .طنز و مزاح. 9

  .معما، لغز، ماده تاریخ و فواید آن. 10
  .شناسیاطالعات کتابداري و نسخه. 11
  .لغات، ترکیبات و اصطالحات کمیاب. 12

نامـد؛ او  مـی  "تـاریخ  "ایرج افشار در مقاله تاریخ نصرآبادي، این تذکره را به علت احتوا بر اطالعات مختلف عصر خـود، 
از ایـن کتـاب تهیـه کنـد؛ وي اصـطالحات دیـوانی و مالیـاتی        ) گوریککاته(نویسد که بر آن بوده تا فهرستی موضوعیمی
مورد؛ آالت و ابـزار   120مورد؛ مناصب دولتی را  100ها و مشاغل را نزدیک به مورد؛ اسامی حرفه 70کره نصرآبادي را تذ

  ) 153-139: 1390افشار، .(فقره و بسیاري اطالعات دیگر که در باال به آنها اشاره شد 50زندگی روزمره را بیش از 
  

  :بیان مسئله
آمده از طبقات شـغلی   تذکره نصرآباديدهد شاعران عصر صفوي که یادکرد آنها در  گونه که اطالعات فوق نشان می همان

ها و زندگی و زبـان آنهـا را در آیینـه     اند و تجربه اند ، میان مردم زیسته و اجتماعی مختلفی هستند و از میان مردم برخاسته
بینـیم و هـم در شـرح     ه زبان و بیان عامیانه را هم در نوشتار خـود نصـرآبادي مـی   اي ک گونه شعر خود نمودار کردهاند؛ به

  .احوال و نمونه اشعار شاعران این دوره
ترین عنصر اجتماع یعنی مردم ساده و برخـوردار از قریحـه   به دیگر سخن هنر میرزا طاهر نصرآبادي در آن است که اصیل

هـا  هـا نسـل  هـایی کـه از تجربـه   کوش و برکنار از دغدغهق و طبیعت سختشاعرانه را با همان زیرکی عاري از زرق و بر
دامـادي،  (گـذارد همچون عسل در کندو در آنان متراکم شده است، با زبانی مالیم و لحنی محتاط بـه داوري خواننـده مـی   

1358 :318(  
دهـد کـه شـاعرانش     ان مـی ، جریـان شـعري را در آن دوره نشـ   تذکره نصرآباديور در  انعکاس شرح احوال شاعران پیشه

صاحبان حرف و مشاغل بودند؛ آنان طبیعتاً براي توده مردم شعر می گفتند و ازاین رو شعر آنـان مملـو از اصـطالحات و    
عبارات و کلمات عامیانه و در مواردي ناظر به شغل خود است؛ آنان اندیشـۀ خـود را بـا مضـامین اشـیاي در دسـترس و       

  هـاي زبـان عامـه چـون دعاهـا،      گستردند و طبیعـی اسـت کـه از گـزاره     مخاطب عام می مفاهیم در پیش روي خود، براي
ترین خصیصه شعري ایـن دوره اسـت و بـاز     مردمی بودن مهم. هاي تکرارشونده و امثال و حکم بهره ببرند ها، قالب نفرین

  توان باز جست این عصر میها، فال ها و نظایر آن در شعر  این ویژگی را در آیینه آداب، رسوم و معتقدات، بازي
  : شمیسا درباره زبان مردمی شعر عصر صفوي معتقد است

بیرون آمدن شعر از دربار و از بین رفتن طبقه شاعران درباري در معنـاي قـدیمی و سـنتی آن، باعـث شـد کـه همـه              
اعر بودن شـرایط خاصـی از   اصناف حق ادعاي شاعري بیابند؛ زیرا دیگر شعر و شاعري در انحصار طبقه خاصی نبود و ش

: رو در اسامی شاعران این دوره به انـواع مشـاغل برمـی خـوریم     از این. قبیل فضل و آشنایی با ادب عرب و عجم نداشت
: 1385شمیسـا،  .(زکی همـدانی نعلگـر بـود   . شاهپور تهرانی بازرگان بود. علی نقی قمی بنا بود.قصاب کاشانی قصاب بود

285(  
هـاي شـعر    توجه به محسوسات و امور عادي اطراف و اخذ مضامین از محیط اطراف از دیگر ویژگیگرا بودن شعر و  واقع

که نزدیکی شعر این دوره بـه زبـان سـاده عامـه مـردم را تقویـت       ) 111: 1393نیکوبخت و همکاران، (عصر صفوي است
  کنند؛ چنانکه می
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 آیینـه  کـرد و در  سـوزن بـه چشـم، رشـته در     ینکع، خواب قالیتوان در آن سوار بر  شعر این دوره شعري است که می

  .فلک گرم شد تنور نشست و از سجادهجمال معشوق در  فانوسروزگار را سیر کرد و با  تقویم خیال،
هاي آن در فرهنگ عامه نیز بروز می یابد؛ چنانکه شاعر براي اثبـات   از دیگر سو به علت رسمیت یافتن مذهب تشیع جلوه

نقـالی مـذهبی بـا    .شـود  ساز می وست عدد سیزده را گواه می گیرد یا انار یاسین در شعرش مضمونتشیع دوازده امامی، نح
  .خوانی و قصه خوانی نیز رونق و رواج دارد شاهنامهیابد و در عالوه بر آن  خوانی در این عصر نمود می روضه الشهدا

اجتماعی عامه مردم برخاسـته انـد، واژگـان و    دهد که شاعران عصر صفوي، چون از طبقات شغلی و  این بررسی نشان می
کـار   انـد و بـا بـه    هاي زبانی و همچنین آداب و رسوم و معتقدات خود را وارد شـعر کـرده   امثال، ویژگی اصطالحات عامه،

گرفتن مضامین عادي از زندگی خود و همنوعان، تصویر جدیدي از شعر اجتماعی را پیش روي خواننـده و منتقـد ادبـی    
تصویري که در آن از دود چراغ خوردن و شیر مرغ و جان آدمیزاد سخن می رود که تا سخن مردم امروز نیـز   اند؛قرارداده 

؛ شعر آنان واژگان و اصطالحات عامه مـردم را دربـردارد و در آن خبـري از اصـطالحات نجـوم، فقـه و       امتداد یافته است
هـاي   انـد و بـا اسـتدالل    ي خـود را در قالـب شـعر ریختـه    هاي پیشینیان نیست؛ آنان سخن عاد علوم دیگر و فضل فروشی

موجود در محیط خود، سخن گستري کرده اند؛ براي نمونه میرزا محسن از شاعران این عصر، مفهوم رسیدن بـه کمـال از   
  :کند فهم می گونه عامه طریق تجرد را این

  )175: 1379 صرآبادي،ن(افزون کند جدایی مردم کمال را   بالد فزون چو نخل ز نخلی جداتر است
انـد؛   شاعران مردمی این عصر براي بیان مقصودشان به آداب و رسوم و معتقدات جـاري در زنـدگی خـود متوسـل شـده      

فـال گـرفتن، گـل بـر سـر مـزار        آب پشت سر مسافر ریخـتن، : آداب و رسومی که هنوز هم در بین مردم ایران رواج دارد
  .ریختن

ایرانیان پس از خوردن آب، سـالم بـر    هاي عامه در شعر آنان امتزاج پیدا کرده؛ ا اندیشهبرخی نمودهاي فرهنگ شیعی نیز ب
  .گویند حسین و لعنت بر یزید می

هـا در ایـن    خانـه  کاربرد فراوان مثل در شعر شاعران این دوره نیز دیگر ویژگی شعر مردمی این عصر اسـت؛ وجـود قهـوه   
این آثار را به میان مردم بردند  نقاالن با خواندن روضه الشهدا و شاهنامه، عصر نقالی مذهبی و غیرمذهبی را گسترش داد و

  .و در تذکره نصرآبادي از این مسئله فراوان سخن به میان آمده و در این نوشته نیز اشاره خواهد شد
ال آنهـا در اثـرش   البته باید توجه کرد که؛ آنچه در این نوشتار آمده از نمونه اشعاري گرفته شـده کـه نصـرآبادي بـه احـو     

ها نیـز   پرداخته است و بررسی بیشتر در دیوان و سایر آثار آنان مردمی بودن این آثار را بیشتر نمایانگر خواهند بود و نمونه
  .هاي مقاله حاضر خواهند بود قطعاًً بیشتر و متنوع تر از نمونه

  
   پیشینه پژوهش

انـد و بـراي روشـن    بی و ادبی تذکره نصـرآبادي متمرکـز کـرده   محققان پیشین نوشتارهاي خود را بر وجوه مختلف غیراد
در مقالـه اطالعـات   ) 1356(اند؛ از جمله ایرج افشـار هاي گوناگون این کتاب را بر رسیدهکردن اوضاع عصر صفوي، جنبه

بحـث کـرده    شناسی و کتابداري را از این تذکره استخراج و درباره آنهـا کتابداري در تذکره نصرآبادي، برخی نکات نسخه
را بررسـی   تذکره نصـرآبادي برخی لغات و ترکیبات و اصطالحات کمیاب ) 1361(اي دیگر است؛ وي همچنین در نوشته

نیز برخی فواید ادبی و اجتماعی تذکره نصرآبادي را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت؛     ) 1358(کرده است؛ محمد دامادي
تاهی با عنـوان اصـفهان قـرن یـازدهم از نگـاه تـذکره نصـرآبادي، در        در مقاله کو) 1376(پژوهشگر دیگر رسول جعفریان

  .اوضاع تاریخی و همچنین جغرافیاي تاریخی اصفهان تدقیق کرده است
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نویسنده این مقاله برآن است که ازمنشور دیگري به تذکره نصرآبادي بنگرد و آن را از منظـر فرهنـگ عامـه تحقیـق کنـد؛      
اند و بررسی و بازجست عناصر فرهنگ و ادبیات عامـه در ایـن   به کتاب حاضر ننگریستهنویسندگان پیشین از این نظرگاه 

  .شوداثر ، به نوعی بررسی تاریخی فولکلور این عصر صفوي نیز محسوب می
: زبـان عامیانـه شـامل   . 1:کنیمرا در دو بخش زیر پیگیري می تذکره نصرآباديبدین منظور عناصر زبان و فرهنگ عامه در 

آداب و رسوم و معتقدات، شـغل و  : فرهنگ عامه شامل. 2ها ؛ هاي زبانی و مثل اصطالحات عامیانه، برخی ویژگیلغات و 
  .ها شعر و کتاب

  
  :زبان عامیانه

  .لغات و اصطالحات عامیانه. 1
به کـار  برخی از این اصطالحات، در زبان امروز نیز .، چشمگیر استتذکرة نصرآباديتنوع لغات و اصطالحات عامیانه در 

توانـد در تـدوین    دهـد و گـردآوري آنهـا مـی     می روند و وجود آنها در این اثر، به نوعی تاریخ استفاده از آنها را نشان می
برخی از ایـن اصـطالحات نیـز در زبـان امـروز انـدك تغییـري        . فرهنگ تاریخی لغات و اصطالحات عامیانه یاریگر باشد

شـیر مـرغ و    ":صـورت  که بـه  "شیر مرغ و جان آدم "و "آب باریکه"که امروز به صورت  "آب باریک"پذیرفته اند؛ مانند
  :واینک آن لغات و اصطالحات. روددر فرهنگ عامیانه فارسی امروز به کار می "جان آدمیزاد

  :آقا زمان واضع. آب باریک.1-1
 فقیري را یکآب بارکه استادن نباشد   گیري را   ام چون اشک حسرت گوشهاز آن خوش کرده

 )523: 1379نصرآبادي، (  
  
) ، ذیل فـال 1050: 1378نجفی،(با یک کار دو فایده به دست آمدن، به یک تیر دو نشان زده شدن. هم فال هم تماشا.2-1

  :میرزا رحیم
 آیینه در کف او هم فال و هم تماشاست  بر روي خویش بیند از خواب خوش چو برخاست  

  )174: 1379نصرآبادي،(  
   

  :میرصابر. سر دویدنبه.3-1
  

  خواهمزین تنگ قفس پریدنی می  خواهمرندان به شما رسیدنی می
  خواهمتوفیق به سر دویدنی می  از کشور هند تا به میدان عراق  
  )95: 1379نصرآبادي، (  

  برات بر روي یخ نوشتن.4-1
 آتش رابه سوي یخ چه نویسی برات   مکن حواله به دوزخ من مشوش را   

  )69: 1379نصرآبادي، (  
  :میرزا منصور. نوبر کردن.1-5  )69: 1379نصرآبادي، ( 
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 کندگریه تا کردم هوس، مژگان قلم سر می  کند بس که محزونم لبم کی خنده نوبر می

  )157: 1379نصرآبادي، (                                                                         
  :جعفربیک .گز کردن زمین. 6-1

 کنمام اکنون زمین گز میآسمان پیموده  راهرو را باك از پست و بلند راه نیست   
  )73: 1379نصرآبادي،(  

    
  دکان تخته کردن. 7-1

  :علی بیک گویدفضل
 هاي خط مشکبوي تواز شرم حلقه  کند  زلف بتان ز شانه دکان تخته می

  )64: 1379نصرآبادي، (  
    

  :میرزا نظام. دود چراغ خوردن. 8-1
 دان بنشیند برابرتباید چراغ  دود چراغ خوردن اگر دانش آورد 

  )410: 1379نصرآبادي، (  
    

  :نقی گویدمال علی. ، به جاي بنامیزد، در تعجب از زیبایی چیزينام خدا. 9-1
 ايتر از جان شدهجان فدایت که بسی خوب  اي ، شوخ و ادادان شده، نام خداچه بال

  ).562: 1379نصرآبادي، (  
    

  :محمد صالح شیرازي گوید. تعمیرطلب. 10-1
 شدم خرابم کردند تعمیرطلب  در آتش عشق او کبابم کردند   

  ).651: 1379نصرآبادي، (  
    

  :قاضی ناصر بخاري. محلبرات بی. 11-1
 گردد خراب محلبرات بیملک معمور از   خط برآوردي و افکندي به جانم اضطراب   

  )663: 1379نصرآبادي، (  
    

  :مال محمد عابد. به ریش خود خندیدن. 12-1
  کافور زدم ز سردي ایشان چیدم  یک عمر به ابناي جهان گردیدم 

  به ریش خود خندیدمچون صبح آخر   هر موي که بود بر تنم گشت سفید     
  )669: 1379نصرآبادي، (                                                                      

  :محمدطاهر نقاش. به معنی راه دادن براي عبور کسی. کوچه دادن.13-1
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 هر دم به عمر گرم عنان کوچه دادن است  مگشاي لب که آمد و رفت نفس تو را 
  ).566: 1379نصرآبادي، (  

    
  :حکیم صدرالدین. میوه نورس. رسثمر پیش. 14-1

 باغ وجودم رسثمر پیشگویی   لذتم و قیمتم افزون ز شمار است  کم
  )89: 1379نصرآبادي، (  

    
  :میرمشرب .مضمون پیش پا افتاده.15-1

 پیش پا افتاده مضمونی است سر در پیش او  ترك خون ریزي که باشد قتل مردم کیش او  
  )470: 1379نصرآبادي، (  

    
  :میرنورا المع. مطابق با اصل.16-1

 این سوادي است که با اصل مطابق نشود  هستی خلق جهان هستی خالق نشود 
  )487: 1379نصرآبادي، (  

    )470: 1379نصرآبادي، ( 
  :حکیم حاذق. دکان برچیدن.17-1

 یأس اندر حقیقت است امید  ضرر و نفع چو دکان برچید  
  )90: 1379نصرآبادي، (  

    
  :نقی مالعلی.ادادان.18-1

 اي تر از جان شده جان فدایت که بسی خوب  اي  شده ادادان چه بال نام خدا شوخ و
  )562: 1379نصرآبادي، (  

    
  :آقا شمسی.کم اعالم کردن سن و سال.سال دزدیدن.19-1

 بخیه پیري به روي افتاد از موي سفید  تا به کی از سال دزدیدن توان بودن جوان  
  ).558: 1379نصرآبادي، (  

    
  :مالمحمد امین واصل. خسیس. نان به شیشه مال.20-1

 مالی نیست چو آسمان دنی نان به شیشه  به این دو قرص کسی تا به کی معاش کند  
  )538: 1379نصرآبادي، (   

    
  :غیاثاي حلوایی. از دست کسی دل پر داشتن.21-1
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 امشب از دست تو اي صبح دلی پر دارم  زود خندیدي و خالی نشد از گریه دلم 

  )357: 1379نصرآبادي، (   
    

  :میرزا میرك. خود را گم کردن.22-1
 یافت هر کس دولتی خود را چرا گم می کند  کند   ها به مردم می خضر گاهی خودنمایی

  ).179: 1379نصرآبادي، (  
    

  :میربرهان گوید.کنده ، سخن پوستپوست کندن از سر کسی.23-1
  گویم سخن راست بنده می  در حق سرتراش این حمام 

  سخن پوست کنده می گویم  کند پوست از سر مردم  می 
  ).456: 1379نصرآبادي، (                                                                   

  .از شادي کاله به آسمان انداختن.24-1
  :خان علیقلی

 کاله خویش ز شادي بر آسمان انداخت  نظر به روي تو خورشید ناگهان انداخت  
  )33: 1379نصرآبادي، (  

    
، ذیـل  243: 1378نجفـی،  .(خوراك مخصوص بیمار یا هرکس که باید شیوه غذایی خاصـی رعایـت کنـد   .پرهیزانه.25-1

  :مالشیخ علی)پرهیزانه
 پرهیزانه ايهست بیمار تو را این مرغ   اي  برده دل را نرگست از گردش مستانه

  )268: 1379نصرآبادي، (  
    

  :شیخ رمزي. یک روز کمتر در ماه قمري به خصوص رمضان. کم یک. 26-1
 نماستنماید خوش یککم گر هالل عید سی   گوشه ابرو چو پیش از وعده بنمایی رواست   

  ).571: 1379نصرآبادي، (  
    

  :محمدصالح ستار. شیر مرغ و جان آدم.27-1
 تا سحر آماده بود شیر مرغ و جان آدم  دوش در بزمم بط می با نگار ساده بود

  ).467: 1379نصرآبادي، (  
    

  .گویند "بنده منزل "امروز در تداول عامیانه. بنده خانه.28-1
نصـرآبادي،  .(و چنـد روز ماندنـد  خانه آمده بودند  آن شخص به اتفاق درویش یوسف و سایر عزیزان به نصرآباد به بنده...

1379 :75.(  
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  : حسیناي صبوحی.امروز در ترکیب خنزر پنزر تداول دارد. پنزر.29-1
 لبریز ز پنرز چو جهاز شتر است  خانی که نه ترك است و نه کرد و نه لر 

  )546(گیپا گردید و باز از فضله پر است  دولت ز کثافتش نیاورد برون 
  

  
  .یک آب خوردن) به(با . 30

 است به یک آب خوردنآزادي از جحیم   از لعن بر یزید عیان شد که شیعه را    
  ).519: 1379نصرآبادي، (  

 

  هاي زبانی  ژگی برخی وی. 2
ها صورت ثابتی دارنـد   دهند؛ این کلیشه زبانی، بخش مهمی از زبان عامیانه را تشکیل می هاي شده یا کلیشه گفتارهاي قالبی

هاي قالبی انواعی دارند کـه ذوالفقـاري    شوند؛ این ساخت طریق شفاهی منتقل می به سینه و نسل به نسل و بیشتر به و سینه
: را بـه دسـته هـاي زیـر تقسـیم کـرده اسـت        در مقاله خود با عنوان گونه شناسی ساخت هاي قـالبی در زبـان عامـه آنهـا    

هـاي ارتبـاطی، القـاب و     هـا، کارگفـت    ها، تعارف ها، سوگندها، تهدیدها، متلـک  ها ، دشنام اصطالحات و زبانزدها، نفرین
هاي زبانی، کنایـه   عناوین، اصطالحات صاحبان پیشه ها، گزاره هاي قالبی داستان، اصطالحات مربوط به تفنن ها و شوخی

  ).93-91: 1394ذوالفقاري، (ها ضرب المثلها و 
نکته مهم و مرتبط با این مسئله در شعر شاعران عصر صفوي این است که آنان این کلیشـه هـاي زبـانی را از زبـان مـردم      
گرفتند و در شعر استفاده کردند و با این کار موجب خفظ و اشاعه آن اصطالحات، زبانزدها، مثل ها و قالـب هـاي زبـانی    

  گونه بدین شدند و
از  "مرده شو بـرده "هایی چون  و نفرین "به قزبان تو بادا جانم"و قربان صدقه هایی چون  "به مرگ من"سوگندهایی چون

  . اند به زبان امروز نیز راه یافتهدیگر نشانه هاي شعر عامیانه و مردمی عصر صفوي اند که 
  :میرعبدالعال .سوگند .1-2

 که دگر جامه سیاه مپوشبه مرگ من   اي اي کعبه نگاه مپوش    لباس سرمه
  )518: 1379نصرآبادي، (  

    
  : شیخ بهاءالدین محمد. سالمت باد...سر . دعا. 2-2

 سالمت بادنان جوین  سر  گر مزعفر مرا رود از یاد  
  )1378:219نصرآبادي، (  
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 خرامی و من ناز بر زمین دارم تو می  خدا از آفت چشم بدت نگه دارد   

  )377: 1379نصرآبادي، (  
  

  
  :رضی الدین آریمانی.صدقه قربان. 3-2

 ندارد این قدر غوغا ندارد  قربان سر تورضی رفته است 
  )413: 1379نصرآبادي، (  

  :حکیم صدرالدین  
 این دعایی است که خود را کنم اي جان نه تو را  جانم   به قربان تو باداجان جانی که 

    
  )89: 1379نصرآبادي، (                                                                             

  
 اي تر از جان شده که بسی خوب جان فدایت  اي  چه بال نام خدا شوخ و ادادان شده

  )562: 1379نصرآبادي، (  
    

  نفرین..4-2
  :جالال

  موسی عمران به نظرها دون استمذهب   تا شفایی خلف سلسله شمعون است    
  پریشان ز بم خاتون است شو بردهمرده  پروایی است  برسرش فوطه پریشان نه ز بی  
  )137: 1379نصرآبادي، ( 

  :جالال. دشنام.5-2
  در مذهب آب و گل کنشتی باشی  تا کی پی هر صورت زشتی باشی  

 که کم ز خشتی باشی خاکت بر سر  دل بر نکنی ز قالبی چند تهی    

  )137: 1379نصرآبادي، (                
  
  اي زبان کلیشه قالب. .6-2

  ).356(یک شب هزار شب نیست کو آن کسی که می گفت   هر تار زلف جانان باشد شب درازي 
    

  ).486: 1379نصرآبادي، (اي چرخ بگرد تا بگردیم  ما را ز تو هیچ پاي کم نیست
    

  :مالوارسته. بشکن بشکن
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 بشکن توبه است ساقی می بیار وقت بشکن  افشان چنار سرو در رقص است و قمري مست و دست
  )510: 1379نصرآبادي، (                    

  
    

  .معما. 7-2
هـاي   که گوینده نام شخص یا چیزي را پنهان کند و با آوردن نشانه معما در لغت به معنی پوشیده و در اصطالح ، آن است

آن از طریق رمز و اشاره، از شنونده بخواهد که با تآمل و تفکر، از طریق محاسبات ریاضی، حروف ابجـد، قلـب، عکـس،    
خود برخی معماهـا را  نصرآبادي در خاتمه اثر ) . 1256: 1381مقدسی، (تغییر حروف و نقطه ها و غیر آن ، آن نام را بیابد

  :براي مثال این دو بیت از فضولی بغدادي براي اسم قباد. آورده که از نوع ادبیات عامه است
  چون داغ نهی بر جگر هر ناشاد  رخ حورنژاد اي سروقد الله

  یک داغ نهی بر دل آشفته ز یاد  خواهم که پی فزونی ذوق سرور 
  ) 784: 1379نصرآبادي، (  

  
  ها مثل. 3

کار رفتـه در تـذکره نصـرآبادي     هاي به تعداد مثل.هاي فرهنگ عامیانه در تذکره نصرآبادي هستند ها یکی دیگر از جلوه مثل
مـدقق  .دهـد  ها را نشان می هاي شاعران عصر صفوي دارد و هم مخاطب مردمی این سروده هم نشان از زبان عامیانه سروده

در اینجا برخـی از مـواردي را   . از متن اثر استخراج کرده و آورده است مثل را 224یزدي در انتهاي تصحیح خود فهرست 
  :آوریم که ازاین فهرست فوت شده می

  :حاجی عبدالواسع متخلص به اقدس. 1-3
  کز نسبت قدسی است به قدسم پیوند  از من عجبی نیست سخن هاي بلند 

  )435(قدر زر میراث نداند فرزند  بی صرفه کنم نقد سخن صرف آري  
    

2-3.  
  )191: 1379نصرآبادي، (دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید  از دیدن من شاد شود خاطر مجنون 

   
  :میر محمدرضا گوید. 3-3

  خود را نه خداي خویش را راضی کن  در مستقبل تالفی ماضی کن 
  )171(کاله خویش را قاضی کنقاضی تو   عمامه به سر به است یا تخت کاله  
   

4-3 .  
 )426(ز آتشت نشدم گرم و مردم از دودت  فسرده دل شدم از خط عنبرآلودت   
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5-3.  

  کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست  تا منزل آدمی سراي دنیاست  .
 )220(سالی که نکوست از بهارش پیداست  خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود   

  
6-3.  

  ).469(طاووس باشد از طاووسپاي   گرچه زشتیم از توایم آخر  
    

7-3.  
  )575(شاگرد رفته رفته به استاد می رسد  ام   در مشق دوستی پی مجنون گرفته

    
8-3.  

  )514(دزد نگرفته پادشاه است.   دزدید دل و ز من نهان شد   
    

9-3.  
  )350(شود قرآن غلط سهو شد استغفراهللا می  گفتم ار مه مصحف روي تو را از من مرنج 

    
10-3.  

  :میرعیسی یزدي گوید
  )432(بحث کج را جواب خاموشیاست  ماه نو را به ابرویت سنجند 

    
11-3.  

  )323(: است پشت و روي جنس دیدن در خریدن حجت  کند زیر و زبر ¬عشق هر کس را که خواهد می
    

12-3.  
  )298(کآواز سگان نشانه آبادي است  عف غیر برنگردي زنهار ¬از عف

    
12-3.  

  )424(تر گیرد ز مجنون دامن صحرا مرا¬تنگ  داغ فرزندي کند فرزند دیگر را عزیز 
    

13-3.  
  )203(باید کشت¬آمد چو به راه مار می  چون نفس مطیع گشت ایمن نشوي 
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  فرهنگ عامیانه
  .آداب و رسوم و معتقدات. 1

، به علت نزدیکی تاریخی به عصر حاضـر،در زمـان مـا نیـز     نصرآباديتذکره برخی ازآداب و رسوم و معتقدات مذکور در 
اند؛ ترویج مذهب شیعه در عصر صفوي نیز باعث شده برخـی از آداب و رسـوم، صـبغه مـذهبی شـیعی نیـز داشـته         رایج

  .براي مثال لعنت گفتن بر یزید پس از نوشیدن آب. باشند
  .وقف کردن شمع براي مزار شهیدان.1-1

  :داییمیرمحمدمؤمن ا
  شمع دل وقف سر خاك شهیدان کردم.   هرشکنج سر زلف تو مزار جانی است 

  )442: 1379نصرآبادي، (  
  . خون بر جبین مالیدن به قصد دادخواهی.2-1

  :تجلی الهیجی
  که گر خواهم به رسم دادخواهان برجبین مالم.   قدر خونم   نماند از گریۀ بسیار در دل آن

  )460: 1379نصرآبادي، (
    

  .حاضر پریان با سوزاندن مو. 3-1
  :صحیفی شیرازي 

  خوان پري حاضر کند چون مو بسوزاندعزایم  شدم مویی و پیچیدم برآتش، یار حاضر شد   
  )462: 1379نصرآبادي، (  

همـه  . استسیزدهمین روز بعد از نوروز : نویسدصادق هدایت درباره سیزده بدر و نحوست آن می. نحوست سیزده. 4-1
مردم در این روز باید از شهر خارج شوند و خوش بگذرانند و تفریح و گردش کنند تا اینکه نحوست سیزده را به صـحرا  

  ).94: همان(و همچنین اینکه عدد سیزده نحس است) 154: 1342هدایت، ...(ببرند
  :تأیید شیعه دوازده امامی گویدموالنا محمدسعید، با توجه به نحوست سیزده و نزدیکی آن به دوازده و براي 

  
  از بعد نبی، علی کند راهبري  در وادي شرع و راه نیکوسیري  

  یعنی مگذر ز دین اثنی عشري  رمزي است که عقد سیزده نحس بود   
  )264: 1379نصرآبادي، (                                                                              

-گوسفندي که براي این کار انتخـاب مـی  : هدایت درباره قربانی کردن آورده است.گوسفند پیر را نباید قربانی کرد. 5-1
  )49: 1342هدایت، ...(نقص باشدشود، باید سالم و بی
  :شیخ بهاءالدین محمد

  گوسفند پیر قربانی مکن  جانی مکن  پیر چون گشتی گران
  )219: 1379نصرآبادي، (                                                                               

آقـا  . تفأل از کتب مختلف از جمله قرآن، مثنوي مولوي و دیوان حافظ رایج بوده است. فال گرفتن از کتب مختلف. 6-1
  :گوید شاپور طهرانی با نظر به این مسئله می
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  گیردام از من کسی فالی نمینامهمصیبت  گیرد   کسی از دفتر من حرف اقبالی نمی

  )354: 1379نصرآبادي، (                                                                            
محمـد جـان     حـاجی .هاسـت این باور، هنوز در آذربایجـان رایـج و بـر سـر زبـان     . ننمودن عیب اغنیا از مال است. 7-1

  :مشهدي
 کجواجی شاخ را بود برگ پناه  غنیا از مال استننمودن عیب ا

  )338: 1379نصرآبادي، (
در ایـن بـاره    نیرنگسـتان صادق هـدایت در  .اي که بدشگون تلقی می شد تا شفا یابد بردن بیمار به بیرون از خانه. 8-1

رکنا کشانی بـا نظـر بـه     حکیم). 56: 1342هدایت،(بردندزخم، ناخوش را از دروازه شهر بیرون میبراي رفع چشم: آورده
  :این اعتقاد عامه سروده

  تابوت مرا عاقل و دیوانه برند  روزي که مرا زین ده ویرانه برند  
 زین خانه بدشگون به آن خانه برند  این نقل مکانی است که بیماران را   

  ) 321: 1379نصرآبادي، (
در باور قدما، هـر کـس آن   . صد بار، سوره یاسین برآن بخواننداناري که روز نوروز، چهل بار و به قولی .انار یاسین. 9-1

  :آقا شاپور طهرانی چنین می گوید).758: 1392معینی، .(شودرا به تنهایی بخورد، تمام سال بیمار نمی
  سر بی درد نقش بالین است  چشم من خصم خواب شیرین است

 نار پستان انار یاسین است  تابد     شرکت غیر برنمی  

  )354: 1379نصرآبادي، (                                                                                      
  :میرزا فصیحی. دهدبدقمار جایش را تغییر می. 10-1

  دهد جا راچو بدقمار که تغییر می  رویم شهر به شهر ز دست طالع بد می
  )373: 1379نصرآبادي، (   
 

  
سـالم بـر حسـین، لعنـت بـر      :گوینـد  معمـوالَ هنگـام نوشـیدن آب مـی    .لعنت کردن بر یزید بعد از آب خوردن. 11-1

ایرانیـان  : ذیل مدخل آب در این باره چنـین آمـده اسـت    دانشنامه فرهنگ مردم ایراندر )15: 1378شاملو،جلد اول، (یزید
کننـد   یاران و خاندان و فرزندانش را در صحراي کربال یاد مـی و لبان تشنه ) ع(هرگاه آب می نوشند، لب تشنه امام حسین

شاعران عصر صفوي با اسـتفاده از ایـن آداب و رسـوم مضـمون سـازي      ). 8ص(فرستند و بر قاتالن و دشمنانش لعنت می
  :سایر اردوبادي اند؛ چنانکه کرده
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 اگر به دست تو در کربال شراب دهند  بنوش و لعنت حق بر یزید کن سایر 
  )426: 1379نصرآبادي، (  

 

  
  :حاج محمدتقی بسمل

  برف در فارس رایگان گردید  چون به امداد حضرت دستور   
  بعد هر آب همچو لعن یزید  گشت واجب دعاي او برخلق 
  )540: 1379نصرآبادي، (
   

  ::استایهام کرده  آسانی خوش میرعبدالعال این باور عامه را با اصطالح به یک آب خوردن، یعنی به
 آزادي از جحیم به یک آب خوردن است  از لعن بر یزید عیان شد که شیعه را    

  ).519: 1379نصرآبادي، (  
 

  
  : میرزا نظام. در واقع تصدق کردن مرغ براي رفع بال و بیماري بوده است.  مرغ بر گرد بیمار گرداندن. 12-1

 که گرداند کسی بر گرد بیمارشچو آن مرغی   دلم را عشق گرداند به گرد چشم پرگارش 
 )410: 1379نصرآبادي، (  

آب پشت سر مسـافر ریخـتن بـراي اینکـه مسـافرت او      . آب پشت سر مسافر ریختن و آینه به همراه آب داشتن.13-1
کـه مسـافر از قلعـه     پـس از آن : ...شاملو در ایـن بـاره آورده  . خوش و به سالمت بگذرد، رسمی است که هنوز پابرجاست

یاسین رد شـد، بایـد سـه بـار از زیـر سـینی آینـه قـرآن رد شـود، بـار آخـر آینـه را برداشـته خـود را در آن ببینـد و راه                
دانشـنامه  همین نکته در ). 780همان، .(آب بر آیینه پاشیدن نیز به همین مسئله اشاره دارد)779: 1378، 1شاملو، ج...(دبیفت

ریزند و معتقدند بـا ایـن    به هنگام بدرقه مسافر آبی را پشت سر او می: نیز این گونه تصریح شده است فرهنگ مردم ایران
شمسـایی،  (گذرد و زود به خانه و کاشانه خود بـازمی گـردد   سفرش به خیر می کار، مسافر آنها صحیح و سالم خواهد بود،

1391 :11(  
  :به این رسم گوید:میرزا نظام با اشاره  

 در قفاي سفري آب به آیینه زنند  ر کنم از اشک چو رفتی ز برم  دیده را ت
 )410: 1379نصرآبادي، (  

  
  :محسناي شیرازي. گلستان خواندن اطفال. 14-1
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 سوادخوانی اطفال از گلستان است  شده است دیده خوبان ز دیدنت روشن 

  )586: 1379نصرآبادي، (  
 

  
  .چراغ بر سر مقبره نهادن. 15-1

  ايو این چرخ چو لوح از بر مقبره  اياین کره گل اثر مقبرههست 
  ايخورشید چراغی به سر مقبره  گیتی لحدي و ما همه مرده در او  
  )580: 1379نصرآبادي، (  
   

  .گل بر مزار کسی ریختن. 16-1
  :مالمحمدعلی واحد 

 مزارم ریختندتا بتان از نقش پا گل بر   زنند  از غبارم شاخ گل بر سر مالیک می

  )559: 1379نصرآبادي، (                                                                                  
  

  .هاپخش حلوا درمقبره.17-1
  :میرمغیث گوید

 از من بشنو کم ز تو پروایی نیست  گفتی که به عالمم تمنایی نیست

 مقبره یزید حلوایی نیستدر   زان ساکن کربال شدستی کامروز 

  )391: 1379نصرآبادي، (                                                                                 
احمـدپناهی سـمنانی در معتقـدات    . این بـاور در سـمنان رایـج اسـت    .جارو کردن در شب باعث پریشانی است. 18-1

همچنـین ایـن   ).  328: 1383احمدپناهی سمنانی، )(کنندها خانه را جاروب نمیشب(ننیه مناريشوو کی: سمنانیان آورده
  :باره سروده میرزا محمدطاهر در این).512: 1393اکبري بیرق، (اند کار را بدشگون دانسته

 جاروب وقت شام پریشانی آورد  دولت به وقت تیرگی بخت نکبت است

  )85: 1379نصرآبادي، (                                                                             
  

  :میرزامحمد گوید. کندهمراه داشتنمصحف بغلی، انسان را از بالها حفظ می. 19-1
 کرده حفظم چو مصحف بغلی  در دلم مهر دلگشاي علی 

  281: 1379نصرآبادي، (  
   

  :مال محمدامین وقاري. میرداگر زنبور عسل کسی را نیش بزند، خود می. 20-1
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 میردچو زنبور عسل نیشی زند زان درد می  به عمري گر ز نیک آید بدي، گردد هالك از غم 
  )262: 1379نصرآبادي، (  

    
  :میرزا داود .گذاشتن پر و بال طوطی در کنار آینه مرسوم بوده است. 21-1

 گلشن آیینه رابال طوطی سرو باشد   کینه را زنگ غم زینت فزاید خاطر بی
  )17: 1379نصرآبادي، (  

    
فال تجارت، فال ازدواج و غیـر  : هاي دیگرفال.هاستنامه شیخ بهایی، فال مراد یکی از انواع فالمطابق فال.فال مراد.22-1

  :آن میرزا فصیحی گوید
 ناخدا کام از دل دریا گرفتکشتی بی  از موج اشک ما گرفت  فال مراددیده شب 

  )371: 1379نصرآبادي، (  
    

ایسـتادند و  اي مـی کننـدگان در فاصـله  کندنـد و بـازي  اي مـی نوعی بازي با بادام در آذربایجان که چالـه . بازيبادام.23-1
هـاي افتـاده در چالـه    ایستاد، اگر تعداد بـادام  کردند و یکی از بازیکنان بر سر چاله میتعدادي بادام را به آن چاله پرتاب می

در منـابع بـه   . شـد ها متعلق به او میداد و اگر فرد بود، بادامبود، بازیکن سر چاله به آن تعداد بادام به طرف مقابل می زوج
  :امینا گوید. این بازي اشاره نشده اما خود شاهد این بازي با این وصف بوده ام

 ساعتکه ننشیند ز شوق بازي بادام یک   چشمی مضطرب دارد به بازي بازیم بادام
  )53: 1379نصرآبادي، (  

    
  :مال محمدعلی گوید. آب چون گردد گره گوهر شود. 24-1

 آب چون گردد گره گوهر شود  کار دل در بستگی بهتر شود 
  )597: 1379نصرآبادي، (  

    
  :غیاثاي حلوایی:کردند تا طفل برمد و نخوردبراي آنکه طفل را از شیر باز کنند، پستان مادر را سیاه می .25-1

 ام سر پستان خویش کرد سیاهکه دایه  بختی خود آن زمان شدم آگاه ز تیره
  )355: 1379نصرآبادي، (  

    
  :محمدقلی سلیم تهرانی.ایستدهنگام حمله سگ، اگر فرد بنشیند، سگ از حمله باز می. 26-1

 ننشستز سگ خالص نگردید تا گدا   اي بنشین و ز نفس ایمن شو به گوشه
  )341: 1379نصرآبادي، (  

    
  :غیاثاي حلوایی. دهندبه مریض رو به موت، آنچه دلش بخواهد، می. 27-1
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 مریض مردنی را آنچه در دل آرزو دارد  ها کردي، دهند آري چو مرگم شد یقینت لطف

  )356: 1379نصرآبادي، (  
    

  :حکیم ابوطالب .بند کردن از افسونزبان. 28-1
 ايطاقتی بر روي ما وا کردهخوش در بی  اي بند تمنا کردهاز افسون زبانبازم 

  )99: 1379نصرآبادي، (  
    

  :قاسم خان گوید. افروختن چنار از درون خود. 29-1
 تا نپنداري که درس عشق پیرآموز نیست  از پس صد سال آتش برفروزد از چنار

  )92: 1379نصرآبادي، (  
   

بنـدي میـان دو تـن    جناغ بستن نوعی شرط. جناغ استخوانی به شکل هفت در جلوي سینه مرغ. جناق بستن/جناغ. 30-1
آقا رضی قزوینی بـا توجـه   ).387: 1378نجفی،.(که هر کدام سر جناغ را بگیرند و بشکنند و ببینند کدام یک، بلندتر درآید

  :به این رسم سروده
 بستنش شکستن بودمطلب از   بستن بود عهد او چون جناق

  )250: 1379نصرآبادي، (  
    

  
 :میرزامحمدطاهر گوید.گذاشتنداش را بر سر گورش میهنگام وفات واعظ، عمامه. 31-1

 بر سر گورش بماند گنبد دستار او  فریبد واعظ و گفتار اوهر کسی را می

  )85: 1379نصرآبادي، (  خواهم که پی فزونی ذوق سرور
    

  .هم دارد) دشنام گونه(بیت وجه دعایی منفیالبته این 
  .نوشتن نام بر دور جام مرسوم بوده است. 32-1

  تا نام ما به دور بماند ز جام ما  بر دور جام ما بنویسید نام ما   
  این بس که دور جام بگردد به کام ما  دوران اگر به کام نگردید گو نگرد   
  )89: 1379نصرآبادي، ( 

  
  .خوردبهار آسایش دیوانه بر هم میدر . 33-1

 خورد¬در بهار آسایش دیوانه بر هم می  خورد هر زمان دل از غم جانانه بر هم می
  )433: 1379نصرآبادي، (  

    
  :میرزا طاهر گوید.کندن نام بر روي نگین.34-1
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 ها هنگام کندن از نگین افتاده است نام  اعتبارات جهان رفته است پیش از آمدن 
  )24: 1378نصرآبادي، (  

    
  :مالمشفقی. در شیشه کردن پري.35-1

 در شیشه کرد همچو پري آفتاب را  آیینه ساخت سحر جمالت نقاب را 
  )559: 1379نصرآبادي، (  

    
  :مظفرحسین میرزا گوید. طلسم گشادن.36-1

 طلسم فتنه از بازیچه تزویر نگشاید  دل مرغ چمن از غنچه تصویر نگشاید  
  ).13: 1379نصرآبادي، (  

در اوسـتا آمـده اسـت کـه     . علت این اعتقاد عامه به پزشکی عامه مربوط است. آمد چو به راه مار می باید کشت. 37-1  
آمـد و فـروش    هاي چرکین گوناگون، ناتوانی و آسیب هـاي گونـاگون از مـار پدیـد مـی      هاي گري، تب، آب گونه بیماري

خواسـتند کـاري    وعلت اینکه کشنده مار را می ستودند، آن بود که می.شد این عامل ستوده میثرئتون به سبب از بین بردن 
و حاح محمدعلی اصفهانی این باور و ترغیب بـه کشـتن مـار را چنـین آورده     ) 401: 1393اللهی،  جانب(بر ضد مار بکنند

  :است
 آمد چو به راه مار می باید کشت  چون نفس مطیع گشت ایمن نشوي

  ).203: 1379نصرآبادي، (  
    

  
شاعران عصر صفوي که شرح احوال آنها در تذکره نصرآبادي آمده گـاه اصـطالحات شـغلی خـود را در      .شغل و شعر. 2

اند که به برخی از آنها اشاره می شود؛ با ایـن توضـیح    اند یا در شعر خود، به حرفه و پیشه خود اشاره کرده شعر وارد کرده
هـاي   هاي شـعرا، مثـال   طعاً جست وجوي بیشتر در دیوانها فقط از تذکره نصرآبادي استخراج شده است و ق که این نمونه

بسیاري از واژگان حرف و مشـاغل عصـر   ) 1390(گانی بیشتري پیش روي ما خواهد گذاشت؛ البته خسرو احتشامی هونه
  .گرد آورده است مجري معانیصفوي را در اثري به نام 

  :به علت پریشانی قهوه چی شد و خود گفته... محمدقاسم الهیجی. 1-2
 چنان به چشم که بیرون جهد ز دیده شرار  طلب کند گویم       آتش غلیانکسی که 

  ).576: 1379نصرآبادي، (  
 

  
  :مشغول بود و واژه سرجوش را به کار برده و سروده گري آبدارباشی بیگ که به شغل محمدقاسم. 2-2
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 کند از درد باده رند نمدپوش می  کند   می سرجوشعیشی که شد زیاده 

  ).49: 1379نصرآبادي، (  
 

  
رنگی را به کار رفتـه کـه    او اصطالح شکسته. ماهر به صنایعی چون نقاشی و خطاطی مسلط بوده است قلی استاد علی. 3-2

  :کنند ها شکست رنگی ایجاد می روشن که سایه به معناي ایجاد سایه
 یاران سرخمگر به سیلی تحسین کنند   ماهر ز شعر او پیداست  شکسته رنگی

  ).206: 1379نصرآبادي، (  
 

  
  ...نویسی بوده نویسنده منقح خوش.... میرزامحمدرضا خلف مرحوم میرزا حیدر قومشه اي . 4-2

 شراب ابر چو شد نشئه بیشتر دارد  به کیفیت لبت افزود  خط سیاه
  ).189: 1379نصرآبادي، (  

 

  
  :ساخت معاجین و تراکیب می کرده و میرمحمدهادي که در کاشان طبابت می. 5-2

 مژگان تصویرش جنبشها  دل گشاید نبض  بتی دارم که ریزد خون گل بر خاك شمشیرش 
  ).169: 1379نصرآبادي، (  

 

  
شکن بوده سروده و بیت آخر را از اشعار او تضـمین کـرده و    قلی که هیزم بیگ این ابیات را در وصف ادونچی علیخان.6-2

  :شکنی اشاره کرده است واژگان متناسب با هیزمدر این ابیات به 
  در جهان رند الابالی شد  صفی قلی شاعر  ادونچی چون

  پخت شعري که وصف حالی شد  فکر  دان مطبخ هیمهدوش در  
  
 تبر افتاد و سنگ قالی شد  ام سنگ را نهالی شد  شیشه  

  ).73و 72: 1379نصرآبادي، (  
 

 
  :خان بیگلربیگی بود، سروده که منشی محمدزمانمیرزا زین العابدین .7-2
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 را طغراي عنوانکشم  چو تاج شمع زرین می  را    رقممنشور دیوان کنم اول به نامش می
  ).134: 1379نصرآبادي، (  

 

  ها کتاب. 3
ها و نمونه اشعار شاعران به برخی کتب اشاره شـده کـه نشـان از ایـن نکتـه       در تذکره نصرآبادي و در مطاوي شرح حال 

خواندند و این آثار در بین مـردم رواج داشـته اسـت؛ نیکوبخـت و همکـارانش در مقالـه        دارد که عامه این کتاب ها را می
اي  خانـه  خوانی و نقالی مـذهبی را از ارکـان فرهنـگ قهـوه     ی و قصهخوان خود، شعر خوانی و نقد شعر و همچنین شاهنامه

  ).116: 1393 نیکوبخت و همکاران،.(اند برشمرده
  
  :میرزا زین گوید. کتابی از شیخ بهایی. نان و حلوا. 1-3

 هیچ نیست نان و حلواپیش ما غیر کتاب   سفره اعال و دون از نان و از حلوا پر است 
  )211: 1379نصرآبادي، (  

    
این کتاب فارسی، در ذکـر  :از واعظ کاشفی خوانساري که خواندن آن در ایام عاشورا مرسوم بوده است. الشهدا روضه. 2-3

خوان یعنی خواننده همـین کتـاب، آن را    مصیبت اهل بیت و واقعه کربالست و در زمان صفوي، رسم بر آن بود که روضه
پـس روضـه   ).87، 5/1: 1372صفا، (گریستند خواند و دیگران می شنیدند و می میدر مجلسی که عزاداران برپا می کردند، 

  :خوانی نیز ریشه در عصر صفوي دارد و نصرآبادي به آن اشاره کرده است
  )567...(شود کاظما در کاشان معلمی می کند و در ایام عاشورا، روضه الشهدا می خواند؛ چنانکه شور عظیمی می

نصـرآبادي،  (الشـهدا مـی خوانـد    در عاشـورا روضـه  .مدتی در اصفهان گمنام بـود .تبریز استحافظ محمدحسین اصلش از 
1379 :595(  

: 1379نصـرآبادي،  .(خوانی از مشاغل رایج بوده و میرآشوب از قصـه خوانـان آن دوره بـوده اسـت     قصه.قصه حمزه. 3-3
نصـرآبادي،  (را هم خوب می خوانـد  قصه حمزه و شاهنامه: نصرآبادي در شرح احوال حسیناي صبوحی می نویسد) 492

1379 :545(  
  )613: 1379نصرآبادي، (خواندخانه، قصه حمزه میمیرزا محمد فارس بعد از فوت میرزاملک ،میرزا محمد در قهوه

چنانکه نصرآبادي از برخـی  .ها بسیار رایج بوده است  شاهنامه خوانی در آن دوره، به خصوص در قهوه خانه. شاهنامه.4-3
  :ها یاد می کند خوان هشاهنام

آخراالمـر بنـا بـر همـت از آن شـغل      .در ابتدا به کسب پدر خود که شاهنامه خوانی است، مشـغول بـود  ... مقیماي زرکش 
  ).578: 1379نصرآبادي، .(دست کشیده، به زرکشی مشغول است

آمـد و   بـه قهـوه خانـه مـی     مؤمن قباي باسمه می پوشید و حاشیه به رنگ مخلف قرار می داد و طومـاري بـه سـر زده    مال
  )210: 1379نصرآبادي، (شاهنامه می خواند

چهـل  .شـاه را خـوش آمـد   .خوان باالدستی بوده، چنانچه در مجلس شاه عباس ماضی خواندمال بیخودي جنابدي، شاهنامه
  ).465: 1379نصرآبادي، .(تومان مواجب او تعیین شد

آمـد و شـاهنامه   خانه میداد و طوماري به سرزده به قهوهف قرار میپوشید و حاشیه به رنگ مختلمالمؤمن قباي باسمه می
  ).210: 1379نصرآبادي، .(خواندمی
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  :خوان این بیت را در تعریف رستم گفته استمالمؤمن شاهنامه: همچنین

  )همان(پیکر پیل، خفتان ببر   تو گفتی به که سایه افکند ببربرآن 
  

  :گیرينتیجه

تـذکره  .صر،ما را با نکات ارزشمند تاریخی، اجتماعی و سیاسی و مذهبی آن عصر آشنا می کنـد بررسی فرهنگ عامه هر ع
نصرآبادي به علت احتوا بر شرح حال شاعران متعددي از طبقات شغلی و اجتماعی عصر صفوي، منبعـی ارزشـمند بـراي    

تـذکره  فرهنـگ عامـه از    در این پـژوهش بـا گـردآوري برخـی وجـوه زبـان و      . جویی فرهنگ عامه در آن عصر استپی
و بررسی آنها مشخص شد برخی واژگان و اصطالحات و زبانزدهاي عامیانه معاصر، ریشـه تـاریخی در عصـر     نصرآبادي

صفوي دارند؛ عالوه بر آن به علت رسمی شدن مذهب شیعه در آن عصر، بعضی آداب و رسوم بـا مـذهب تشـیع پیونـد     
نـین قصـه خـوانی در ایـن عصـر رایـج بـوده        خـوانی و همچ  شـاهنامه خورده اند یا تشیع در آنها نمود دارد؛ در این دوره 

 رمـوز حمـزه  و برخی کتـب عامیانـه ماننـد     روضهالشهداودرشعر شاعران این عصر، به خواندن برخی کتب مذهبی مانند 
هاي لغوي، زبانی و همچنین آداب و رسوم و معتقدات مردم به شـعر در عصـر    اشاره شده است؛ همچنین با ورود گنجینه

  . آنها تضمین شده استصفوي، حفظ و اشاعه 
  

  :منابع
صناعتی درمتون و  هاي هنري نگاري وازه مجري معانی، تعریف).1390(گانی، خسرو و احتشامی، سیاوش احتشامی هونه

  .انتشارات سوره مهر:تهران. و ادبیات عصر صفوي
  .و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی : تهران. آداب و رسوم مردم سمنان). 1383(احمدپناهی سمنانی، محمد

مرکـز  : تهـران . ، زیر نظر کـاظم موسـوي بجنـوردي   دانشنامه فرهنگ مردم ایران."گویی پیش.")1393(اکبري بیرق، حسن
  ..513-508صص دائره المعارف بزرگ اسالمی،

مهـدي  ، بـه اهتمـام   نامـه آرام."چند لغت و ترکیب و تعبیر و اصطالح کمیاب در تذکره نصـرآبادي  ").1361(افشار، ایرج
  .انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی: تهران.محقق

، زیر نظـر  نامه استاد مدرس رضويجشن."شناسی در تذکره نصرآبادياطالعات کتابداري و نسخه ").1356(افشار، ایرج
  انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی: تهران. ضیاءالدین سجادي

بنیـاد موقوفـات دکتـر    : تهران. ، به اهتمام میالد عظیمیهفتاد گفتار از ایرج افشار،"نصرآبادي تاریخ"). 1390(افشار، ایرج
  محمود افشار

  .102-82. ، صص45. ، ش1379بهار  .ایران شناسی".تک نگاري یک تذکره: از دربار تا بازار.")1379(الهی ، صدرالدین
: تهـران . ، زیر نظر کاظم موسوي بجنـوردي فرهنگ مردم ایراندانشنامه . ."پزشکی عامه")1393(اللهی، محمدسعید جانب

  ..406-400صص مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی،
، بـه کوشـش   هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی."برخی از فوائد ادبی و اجتماعی تذکره نصرآبادي") 1358(دامادي، محمد
  -317.فرهنگستان هنر و ادب ایران، صص: تهران. محمد روشن

  .انتشارات معین: تهران. فرهنگ بزرگ ضرب المثل هاي فارسی). 1388(فقاري،حسنذوال
، مهـر و آبـان   )25پیـاپی  (4، شجسـتارهاي زبـانی  ".هاي قالبی زبان عامه شناسی ساخت گونه ").1394(حسن ذوالفقاري،

  .98-69، صص1394
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  .انتشارات مازیار: تهران. 1.، جکتاب کوچه).1387(شاملو، احمد
مرکز دائـره  : تهران. زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي ،دانشنامه فرهنگ مردم ایران".آب ").1391(محمدحسینشمسایی، 

 .20-1صص  المعارف بزرگ اسالمی،

  .انتشارات فردوس: تهران. 2، چشناسی شعر سبک). 1385(شمیسا، سیروس
  فرهنگ معاصر: تهران.فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی).1392(معینی، محسن

وزارت : تهـران . ، بـه سرپرسـتی حسـن انوشـه    دانشنامه ادب فارسی: فرهنگنامه ادبی فارسی. معما).1381(مهنازمقدسی،
  .فرهنگ و ارشاد اسالمی

  .انتشارات نیلوفر: تهران. فرهنگ عامیانه فارسی). 1378(نجفی، ابوالحسن
: تهـران . تصـحیح و تحشـیه محسـن نـاجی نصـرآبادي      ،تذکره الشعرا: تذکره نصرآبادي).1378(نصرآبادي، محمدطاهر

  . انتشارات اساطیر
  .انتشارات دانشگاه یزد: یزد. ، به کوشش احمد مدقق یزديتذکره نصرآبادي).1379(نصرآبادي، محمدطاهر
، بـا تصـحیح و   تذکره نصرآبادي، مشمل بر شرح حال و آثار قریب هزار شاعر صفوي). 1361(نصرآبادي، محمدطاهر

  .کتابفروشی فروغی: تهران. 3حسن وحید دستگردي، چمقابله 
اي در شــعر عصــر  خانــه تبلــور برخــی عناصــر قهــوه )."1393(ناصــر؛ خــدایار، ابــراهیم و محســن احمــدي نیکوبخــت،

  . 4.، ش2سال . فرهنگ و ادبیات عامه."صفوي
  .   انتشارات امیرکبیر: تهران. نیرنگستان).1342(هدایت، صادق

  


