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چکیده
این پژوهـش در جستـجوی بازتاب عنـاصر فرهـنگ عامه، درکتاب شمیم نسترن از مجموعه   
شعـر های یـد اهلل طارمـی شـاعر شیـرازی است کـه عمـده ی شعـرهای وی به لهـجه ی شیـرازی 
سروده شده است. پژوهنده سعی کرده است، نمونه هایی از جلوه های فرهنگ و زبـان عامه در این 
مجمـوعه را که برجسـته تر بوده بیابد و دستـه بندی کند. بنا بر نتایج این پژوهـش می توان گفت 
کـه مهـم ترین موضـوعـات شعـری یـداهلل طارمـی عبـارت است از اعتـقادات مـذهبی و بـرخـی 
باورهای عمـومی اجتماعی. در سطح زبانی نیز کنایات و ضرب المثل های عامیانه نمود بیشتری در 
شعر این شاعر دارد. طارمی همچنین از دو ترفند توصیف و تشبیه برای بیان مفاهیم عامیانه بهره 

می برد و استفاده از واژگان و اصطالحات عامیانه ی شیرازی مهم ترین ویژگی زبان شعری اوست.
واژگان کلیدی: فرهنگ عامیانه، شعر محلی، یداهلل طارمی، شعر شیرازی
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1- مقدمه
بدیهي است که فرهنگ هر سرزمین، تنها شامل فرهنگ کتبی آن نیست، بخش بزرگي 
به طور  ابتدا در جایي مکتوب شده  باشد،  از  بي آن که  زندگي مردم،  رایج در  از فرهنگ 
شفاهي راه خود را در جامعه مي پیماید و چه بسا که اگر کساني هم آنها را مکتوب نکنند؛ 
زمان هاي طوالني از نسلي به نسل دیگر منتقل شوند؛ اما این امکان هم وجود دارد که 
در اثر آمیختن با فرهنگ هاي دیگر یا تغییر وضعیت های اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی 
تغییرکنند؛ یا فراموشي شوند. این جاست که ثبت، نگهداري و پژوهش پیرامون آن، ضرورت 

پیدا مي  کند.
 در همین راستا این مقاله در پی جلوه های مختلف فرهنگ مردمی به بررسي محتواي 
اشعار و برخي عناصر فرهنگ عامه   ي به کار رفته در مجموعه شعر شمیم نسترن از شاعر 
ارزشمند »یداهلل طارمي« مي پردازد. دراین نوشتار ابتدا مطالب ضروری در باب فولکلور، 
معرفي مختصر این شاعر ارجمند و پس از آن  نمونه هایي از جلوه هاي فرهنگ عامه در شعر 

ایشان آورده خواهد  شد. 
سال 1311  در  شیرازي  پیشکسوت  شاعر  طارمي  یداهلل  طارمی:  یداهلل  زندگی نامه ی 
متولد شد. او تا سال 1373 حضور پررنگي در محافل و انجمن هاي شیراز داشت و آثارش در 
روزنامه ها و مجالت استاني و ملي منتشر مي شد. طارمي از سال 1373 تصمیم به سرودن 
اشعار فولکلور شیرازي در ادامه ی راه بیژن سمندر گرفت و تاکنون سه مجموعه شعر نسیم 
انتشار  با لهجه شیرازي به زیور طبع آراسته  است.  دلگشا، شمیم نسترن و بهار نارنج را 
مجموعه ی صوتي »بهار نارنج« با صداي این شاعر در فضاي مجازي با استقبال کم نظیري 
مواجه شده و اشعار طارمي دهان به دهان مي چرخد. در این مجموعه اشعاري سنتي با 
موضوع عاشقانه، با لهجه ی شیرازي به نظم درآمده ضمن آن که پس از هر شعر آوا نگاری 
واژه ها همراه با معنی آن ها آورده شده است؛ بنابراین خواننده مشکلی با طرز خواندن و 

درک مفهوم شعر ها ندارد و این کار بر ارزش کتاب ایشان افزوده  است.
از شاعران  الگوي بسیاري  شعرهاي گویشي یداهلل  طارمي به چاپ دوم هم رسیده و 
بومي سرا شده است. یداهلل طارمي همچنین مجموعه غزل هاي خود را در کتابي با عنوان 

»بانوي عشق« راهي بازار نشر کرده  است.
درمجموعه ی شمیم نسترن شاعر،  محتوایي عاشقانه را همراه بن مایه ای از طنز اجتماعی، 
با لهجه ي شیرازي، بیان مي کند و در ضمن پاسداشت این لهجه، به بیان عناصري از فرهنگ 
عامه یا فولکلور مردم این خطه نیز مي پردازد. وي زباني ساده، لطیف و مردم پسند را براي 
باورها و سرشار  شعر خود برگزیده و آن گونه که در بافت اجتماعي، سخن مردم آینه ي 
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انعکاس یافته است و مجموعه اي  او نیز همین مطالب  از عناصر فرهنگي است؛ در شعر 
ارزشمند براي حفظ فرهنگ مردمی و زبان با لهجه ي اصیل شیرازي پدید آورده است.

گویش یا لهجه شیرازي، یکي از شیرین ترین لهجه هاي رایج در ایران به شمار مي رود.
با وجودي که گویش شیرازي پیوسته رنگ زبان رسمي مملکت را به خود مي گیرد، هنوز 
هم با لهجه ی رسمي تفاوت هایي دارد و پاره اي واژه ها، اصطالحات و ترکیب هاي ویژه ی این 
لهجه به گوش مي رسد که براي غیر شیرازي ها بیگانه  به نظر می رسد. بسیاري از واژه هایي 
تلفظ و معني معمول در شیراز، در  با همان  دارند، دقیقاً  که در گویش شیرازي کاربرد 

فرهنگ هاي معتبر ضبط شده  است و این امر، نشانه ی درستي این گونه واژه هاست.
بازمانده ی لهجه یا گویش شیرازي هم اکنون داراي چند شاخه است؛ اما در زمان آل 
بویه تا دوره قاجار یک گونه بوده است، همان که به نام شیرازي اصیل شناخته مي شود. اما در 
شیراز به آن شیرازي میانه مي گویند.  شاخه ی دیگر »شیرازي پودنکي«، یا همان »شیرازي 
غلیظ« و شاخه ی دیگر »شیرازي شهري« است،که به آن »شیرازي قصردشتي« مي گویند. 

علت اصلي این تفاوت به ساختار جمعیتي شیراز در محله های مختلف آن بر مي گردد.
لهجه های به ظاهر متفاوت شیرازي همه از یک لهجه ی اصیل، سرچشمه مي گیرند اما 
اصطالحاتي که در لهجه هاي منشعب وجود دارد؛ گاهي باعث مي شود که این تصور حاصل 

شود که این لهجه ها از ریشه با هم متفاوتند.
به هر روی مطالب مطرح شده در این اشعار تصویري واقعي از متن جامعه و واقعیت هاي 
واقع  » ادبیات  دسته ي  در  را  آن  مي توان  بنابراین  مي گذارد؛  تماشا  به  را  آن  در  موجود 

گرایانه« یا رئالیستي، قرار داد.  
یداهلل طارمی در باره ی این که چرا این روش ر ا برای شعرگفتن برگزیده است در همین 
کتاب، خود را اهل دل و شیفته ی شادمان کردن مردم و کم کردن غصه های آنان دانسته 

و با همان زبان شیرین و دوست داشتنی در شعری با عنوان »که چی چی؟« گفته است: 
»تو باید هوش و حواس و عقلِت رو هم کنی/ بشینی یِی چی بیگی که غصه ها ِر کم 

کنی«
گفتم اَي قصه بگم، مي رم تو خّط نّقاال /  اَي ترانه بسازم، مي رم تو نخِش قّواال

»اَگه عرفاني بگم، بایه مو ِر از ماس بِکشم/  اَگه دردا ِر بگم، الزمه شالق بِِچَشم«
»اومدیم بُو آب وتاب، گفتیم اینا ِر که چي چي؟/ باري َکلّو، آفرین، صد ُت شنفتیم که 

چي چي؟«
»نه کاکو ما از اوناش نیسیم، ما اهل دلیم/ اگه یی ُجوی بیشینیم، دل نباشه ما ِکسلیم« 

)طارمی، 1388، ص19(
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به همین مناسبت زبان شیرین طنز گونه را که مورد پسند همگان هست؛ انتخاب کرده و 
در آن جلوه های واقعی عشق در زندگی گذشتگان نه چندان دور را همراه با آیین ها و آداب 

اجتماعی خاص خودش، به نمایش گذاشته است.
»هر کی هر چی خواس بِگه میشُنوَفم و گوش نَمیدم/ غیِر عشق و عاشقی، جور دیِگه ی 

شعر نمی گم« )همان(
از لوازم غزل آنچه در شعر او به زیبایی بیان شده شامل: عشق و عاشقی، قهر و آشتی، 
گله و شکایت پیش بزرگان خانواده، خشم، انتظار، شیطنت ها، پا در میانی بزرگترها، وصف ها 
و تشبیهات  زیبا، و یادآوری برخی خاطرات و آیین های اجتماعی روزگاری نه چندان دور 
است، همان گونه که در زبان و زندگی واقعی مردم رواج داشته و هنوز نیز کم  و بیش در 
ژرفنای بافت های اجتماعی پیدا می شود عالوه بر محتوا و مفهوم و شکل زبانی این کتاب 
که خود، نمادی از  فرهنگ عامه می باشد؛ جلوه های دیگر عناصر فرهنگي نیز در این اثر 
منعکس شده و با مهارت در شعرها به کارگرفته شده است. زبان او به شدت باکنایه ها در 
آمیخته، با ضرب المثل ها، پیوند یافته و به طرح آداب و رسوم رایج پرداخته  است که با 
باورهای مذهبی مردمی مثل اعتقاد به ظهور امام زمان، میالد حضرت علی )ع( درکعبه، 
زیارت امام رضا )ع(، شاه چراغ و احترام و بزرگداشت بزرگان ادب »حافظ و سعدی« با شور 
و شوق عاشقی با تمام لوازم اجتماعی زمان خودش، جلوه  پیدا می کند و در هم می آمیزد.

2- بحث و بررسی
2-1- ادبیات عامیانه چیست؟ در فرهنگ نامه ها ذیل واژه ی فولکلور به توضیحات زیر 

برمی خوریم:
لغت نامه دهخدا: فولکلور. ] ُفلْ کْ  لُْر [ )فرانسوی ، اِ( )از دو کلمه ی انگلیسی ِفولک به 
معنی توده و لور به معنی دانش( علم به آداب و رسوم توده ی مردم و افسانه ها و تصنیف های 
رسوم،  آداب،  قصه ها،  اندیشه ها،  عقاید،  عامه، مجموعه ی  فرهنگ  توده شناسی،  عامیانه، 

ترانه ها و هنرهای ساده و ابتدایی یک ملت را فولکلور گویند.
فرهنگ فارسی معین: )ُف ْل ُل( ] فر. [ )اِمر.( توده شناسی، علم به افسانه ها، باورها، 

ترانه ها، و ... توده ی مردم ، فرهنگ مردم )فره(.
دیکشنری عربی به فارسی: رسوم اجدادي، معتقدات و اداب و رسوم قدیمي و اجدادي، 
افسانه هاي قومي و اجدادي، فولکلور: واژه فولکلور از دو جزء تشکیل شده است: الف( فولک 

)Folk(: به معني عوام و توده مردم ب( لور)Lore(: به معني دانش و دانستني ها.
از نظر »ریشه یابي و تاریخچه، واژه فولکلور، کلمه اي انگلیسي است  که در سال 1848 
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میالدي براي اولین بار به وسیله »آمبروز مرتن« عنوان مقاله اي قرار گرفت که موضوع آن 
بحث در باره ی دانش عامیانه و آداب و رسوم سنتي بود.« )فاضلی، 1380،147( 

  آداب و رسوم وجه مشترک همه ی این تعریف هاست که طیف وسیعی از رفتارهای 
فردی و اجتماعی مردمان هر سرزمین را شامل می شود؛ که می تواند میراث به جا مانده از 

گذشتگان یا رفتاری باشد  که عادت همیشگی مردم در آن سامان به حساب آید.
 بنابراین تعریف های کلی، »مقدار زیادي از فعالیت هاي روزمره جوامع، نظیر: نحوه ی غذا 
خوردن، شیوه ی لباس دوختن و لباس پوشیدن، آداب رسوم کفن و دفن، مراسم عروسي و 
مانند اینها در شمار فولکلور محسوب مي گردد. )وارانیاک( در تعریف فولکلور به ویژگي هاي 
آن استناد مي جوید و این گونه بیان مي دارد: فولکلور را نه بر اساس خصوصیات عامیانه اش و 
نه بر مبناي ویژگي هاي سنتي اش نمي توان به درستي تعریف کرد، ولي مي توان سه ویژگي 

یا سه وجه مشخصه براي آن در نظر گرفت:
با  فولکلور  2ـ  است.  شده  بنا  کهن  و  قدیمي  تمدني  اصول  و  میراث  بر  فولکلور  1ـ 
هیچ گونه روش علمي و استدالل منطقي همراه نیست. 3ـ در جریان اشاعه ی اصول تمدن 
نتیجه  در  و  مي گیرد  قرار  کنارشان  در  شود،  ترکیب  آنها  با  اینکه  بدون  فولکلور  جدید، 
عناصري بسیار قدیمي را تقریباًً دست نخورده حفظ مي کند.« )فاضلی، 1380، ص147( 
»بدین ترتیب با عنایت به خصوصیاتي که در تعاریف مربوط به مفهوم فولکلور نهفته است 
اگر بخواهیم تعریفي از آن ارائه دهیم به طور کلي مي توان گفت فولکلور یا فرهنگ عامه: 
»مجموعه اي از دانستني ها و اعمال و رفتاري است که در بین عامه مردم بدون در نظر 
گرفتن )و حتي بدون وجود( فواید علمي و منطقي آن، سینه به سینه و نسل به نسل و به 

صورت تجربه به ارث رسیده است«. )همان(
»فرهنگ عامه به عنوان واقعیت اجتماعي از زماني که مطالعه و تحقیق درباره ی فرهنگ 
عامه )فولکلور( جنبه علمي پیدا کرد، )از اوایل قرن نوزدهم به بعد( تحقیق و پژوهش در باره 
معتقدات و ادبیات شفاهي و دانستني ها و اعمال و رفتار توده مردم دیگر صرفا به منظور امر 
به انجام آن و یا نهي آن صورت نگرفت بلکه به فرهنگ عامه به عنوان یک واقعیت اجتماعي 

نگریسته شد«. )همان(
2- 2- جنبه هاي اجتماعي ادبیات عامیانه: در حقیقت ادبیات عامیانه ارزش و اعتبار 
و  هنري  جنبه  از  نه  می کند.  دریافت  دارد  واقعیت ها  و  جامعه  با  که  پیوندي  از  را  خود 
زیبا شناسی. بنابراین ادبیات عامیانه را ویژگي هاي اجتماعي، ارزشمند می کند نه ویژگي هاي 

هنري که در صورت های دیگر ادبی هم وجود دارد.
جنبه هاي اجتماعي ادبیات عامیانه را مي توان به صورت زیر توضیح داد:
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     ادبیات عامیانه در طول تاریخ در کنار ادبیات رسمي و کالسیک به صورتي ساده و 
آرام در جریان بوده است. اما درکتاب هاي تاریخ ادبیات کمتر نامي از آنها به چشم مي خورد.

زیرا ادبیات عامیانه به توده ی مردم وابسته است و آنها نیز معموالً در شرایطی نبودند که 
بتوانند آن را ثبت و مکتوب کنند و سیر این قسمت مهم ادبیات به طور شفاهی ادامه یافته 
است و در ضمن کار و فعالیت و زندگي عادی مردم ادامه ی حیات داده است؛ پس تجملي 
و ساختگی نیست. در متن زندگی است. رئالیستی و واقع گراست. به همین دلیل ساده و 
بي پیرایه است از زندگي مردمي سرچشمه مي گیرد که هنگام سخن گفتن جز بیان مطلب، 
هدف دیگری ندارند دشوار و پیچیده نیست؛ در دسترس همگان هست بنابراین کمتر از یاد 
مي رود. هرچه در زندگی عادی مردم وجود دارد در ادبیات عامه نیز حضور دارد: طبیعت، 

ابزار و وسایل کار، مبارزه با ستم گری و آرزوها و امیدها و ...
 ادبیات عامیانه همگام با دگرگونی نسل ها دگرگون مي شود و خود را با حوادث و شرایط 
جدیدي سازگار می کند، گاه شادمان و امید بخش است گاه غمگین و سوگوار، هر چند 
تغییرات آهسته نیز رخ دهند؛ باز در دل ادبیات مردمی رسوخ می کند و آن را تغییر مي دهد.
ترانه هاي  از:  عبارتند  مردم  فرهنگ  »جلوه هاي  شفاهي:  فرهنگ  مختلف  صورت های 
محلي، قصه ها و افسانه ها، الالیي ها، زبانزد ها )ضرب المثل ها(، واسونک ها، ترانه هاي مادران، 
مثل ها، آداب و رسوم، باورهاي  مردم، جشن ها و اعیاد، غذاهاي بومي ، طب سنتي، بازي هاي 

محلي، لباس و پوشش هاي محلي، واگوشک، معما و لغز و ....« )فقیري، 1389، ص 9(
2-3- نمونه هایی از عناصر فرهنگ مردمی در شعر ید اهلل طارمی: 

2-3-1- اعتقادات مذهبي 
کتاب با شعري به نام »آخ اگر آقام بیاد«، آغاز شده با محتواي »اعتقاد به انتظار ظهور 
امام عصر)ع(« و سپس »شعرتو شاه ملک ایروني« نشان احترام به امام رضا )ع( و افتخار به 
وجود مرقد مطهرایشان در سرزمین عزیز ایران و شعر بعد با عنوان »مولود کعبه« توصیفي 
ساده و عامه فهم از تولد حضرت علي )ع( و » قربون علي که حب او معني عشقه« در باره ي 
عید غدیر با همان زبان دلنشین، همگي مبین اعتقادات مذهبي رایج و مورد افتخار شاعر 
و مردم مي باشد. احترام و بزرگداشت امام رضا)ع( و سایر ائمه نیز در زندگي آنها باورهاي 
فراواني به  وجود آورده که بزرگي وارج آنها را نمایش مي دهد.  به عنوان نمونه در این ابیات 

به عقاید رایج در بین مردم در باره ي زیارت ائمه اشاره شده است:
فرا خوانده شدن از طرف ائمه ی معصوم و امامزادگان شرط اصلي توفیق زیارت ایشان 

است )در اصطالح عوام »طلبیدن«( :
»یا علي موسي الرضا؛ قربون گمبذ طالت / ما ِر پیش خودت بوخون، تو ما بیفتیم پیش 
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پات« )طارمی، 1388، ص10 (
زیارت امام رضا )ع( حج فقراست:

یا علي موسي الرضا قبر تو حج فقران/ دیدن مرقد تو مثِّ دیدن خونه ي خدان« )همان(
شفیع بودن ائمه:

»یا علي پیش خدا تو قرب و منزلت داري/ مي توني مشکل از پیش پاهامون ورش داري« 
)همان( 

»یا حیدر کرار، تو ما ر کن شفاعت/ ا ي نِه روِز جزا، جلو خدا، کي روش سیا نیس!« 
)همان(

زیارت امامزاده ها:
شمار زیادي از امام زادگان در شیراز به خاک سپرده شده اند؛ که در نزد مردم هر کدام 

داراي قرب و منزلت خاصي هستند.
از جمله حضرت احمد بن موسی)ع(، پسر امام موسی بن جعفر )ع(، برادر امام رضا )ع( 

معروف به شاه چراغ.
»نمدوني تو شاه چراغ چه حالي داره/ چه شکوه و شوکت ُو جاللي داره

اول از هر ُجو مي ریم اون ُجو زیارت/ مي خونیم دوتوئیمون نماز حاجت« )همان،23(
و حضرت سید میر محمد )ع(

»بعدشم بو هم مي ریم سید میر محمد/مي کنیم بو هم طواِف دور مرقد« )همان، ص23(
و حضرت سید عالءالدین حسین )ع( 

ونه بري مناجات/ سید عالءالدین حسین شاه کرامات«. )همان( »بعد مي ریم تو آسُّ
به سروري رسیدن مسلمانان در نهایت پس از ظهور امام زمان )ع(

»اِي آقاي جونیم بیات، مسلمونا آقو مي شن« )همان، ص7(
آقای جونیم: سرور دوست داشتنی ام امام زمان )ع( 

آقو مي شن: به سروري مي رسند.
2-3-2- باورهاي اجتماعي: 

تأثیر بزرگان فامیل در مراسم ها  
خواستگاری:

شعر» قج قجیم مي داد« )به معني: به رخم مي کشید(
»خالقزیم نه ورُدشت نه ُگذُشت، یه دهن پر گف/ خب چرو نمي آن تُو مگه نمي دونید 

پسینه؟
حرف خالقزیم، اونا ِر بد جوري تکون داد/ یکي گف میان، اَمون بیدین، خانم سکینه!« 
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)همان، ص71(
داش ُدُرس مي شد، که باز خالقزي نطق ِکرد/ هر چي ما به هم دوخته بودیم، ِکرد پاره 

پیته.« )طارمی، 88، ص 71(
با بیان طنزي شیرین تأثیر سخن خاله را بر تصمیم عروس و داماد نشان مي دهد.

میانجگری برای رفع دل خوری ها و شکایت ها:
»رفته عارض شده پهلوخان داداش / که بِِهم گفته: نگاه چیشوی سیاش«!

)طارمی، 88،  کاکاش«  زن  پهلو  ه  نشسِّ رفته بس  بی خود/  که  تموِم  هفته  یی  »حالو 
ص64(

سوگند خوردن
»واژه سوگند از لفظ »َسوکنَت َونَّت« اوستایي است به معني داراي گوگرد و مراد آن 
است که در دوران قدیم آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوري، به کار مي رفته  است، 
ماندن آن ،  یا در شکم  از دفع  و  به متهم مي نوشانیدند  را  این گونه آب  ترتیب که  بدین 
بي تقصیري یا مقصر بودن او معلوم مي شده است. استعمال فعل »خوردن« با سوگند یادگار 

همین مفهوم است.« )کیاني،92،ص؟(
 سوگند خوردن در زبان عامیانه بدون توجه به بار شرعي آن و یا معني اصلي و کهن 
آن به عنوان سندي  براي راست گویي افراد و نیز گاهي نیز به حالت تکه کالم یا تعارف 
در سخن افراد رواج  پیدا  مي  کند در جاهاي مختلفي از اشعار ایشان نیز به همین شکل، 

دیده  مي شودکه به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود:  
»آقـو جـوني، سـر جـدت بیـو ما منتـظریـم/ هي مي گـم آقـام مـي آت، کارا ِر  ُروب 

را می کنه.« )همان،7(
» آقو جوني، جون جّدت، نا امیدمون نکن/ بیو ِمي اجل به ما تو کي مدارا مي کنه؟«)همان(
»یا علي موسي الرضا، سرور ما، امام ما / جون جدت مصطفي حاجت مون بُکن روا«)همان(

»جون آقات کوتا بیو/ یرذه )یک ذره( به ما تو را بیو« )همان، ص54 (
»همچي که شومو اومدي، همه جا ِر رُوشن ِکردي« )همان، ص67 ( 

»والّو خوب شد اومدي، َت نُوگي کوم کرده بودم« )همان، ص67 (
»ما شیرازیا، دس دلمون وازه به جدت« )همان، ص(

»بیو قربون قدمت همه چي ِر رو ب را کردي.« )همان، ص67(
»تُو چیشام نگا بُکن، اگر نفهمیدي چي مي خوام/ مي رم و به جون تو، هر ِگه اي راسا 

نمي آم!« ) همان، ص69(  
»خنده ِکرد، آُمو بي نمک بود به خدا« )همان، ص( 
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باور به این که فرزند آخر با دیگر فرزندان فرق دارد و در دانه است یا احمق و دیوانه 
بار مي آید:

»گفتي که بَِچي آخري و ُدر دونه هستي/ هر کاري بُکني، صاب اختیاري پسر عمه؟« 
)همان، ص152(  

»بعد بوغصه ُگف: قدیمیا، بي خود نگفتن/ ُخل ُو ِچل مي شه رود تَه َطغاري پسر عمه!« 
)همان(

مراسم آشتي کنان:
بزرگان فامیل براي صلح دادن کساني که با هم قهر بودند و از بین بردن کینه ها مراسم 

آشتي کنان ترتیب مي دادند.   
»وعده ُگذشته واسمون، باید بریم آشتي ُکُنون« )طارمی، ص150( 

»چه خوب دوباره تُو دلِش، ِمهر تو ُشونده شعر من« )نشان ده شعر من( )همان(
رفتن به مکان های دیدنی )سعدیه و حافظیه( شیراز:

»دیگه نقل سعدی هسُّ و حوض ماهی/تو که او دور و برا نرفتی گاهی« )همان، ص23(
»اَی دیدم دلت هنوز قرار نداره/ شعر حافظ ِدلِِت جال می آره« ) همان(

2- 3- 3- ضرب المثل ها:
»هي با دس پس مي زني ما ِر، به پات پیش مي کشي« )همان، ص 148(

»َخِرت از پل که گذشت، هّمه چي از سرت پرید« )همان، ص 145(
2- 3- 4-کنایات: 

»کنایه در اصل بین دو نفر یا دوگروه به وجود می آید و اندک اندک در میان گروه های 
دیگر جامعه رواج می یابد.« در فرهنگ هر خانواده و قبیله و ملتی کنایه های خاصی است 
بنابراین می توان آنها را نمادی از فرهنگ عامه ی آن جامعه به شمار  آورد.« )شمیسا، 1381، 

ص 276(
طارمی به صورت زیبایی ازکنایات رایج در زبان فارسی با لهجه ی شیرازی در شعرهای 
خود استفاده نموده است. اسم اشعارش به گونه ای انتخاب  شده  است که هر کدام یکی از 
کنایات رایج را به خاطر می آورد یا خود، کنایه است مانند کنایه های زیر که نمونه هایی از 

نام های منتخب برای اشعار ایشان است:
»که چی چی؟« )طارمی، ص 19(: عبارتی کنایی است به معنای این که کار انجام شده  

فایده ندارد و بی حاصل است.«
»دیگه مرده بود دلم« )همان ، ص 33(: افسرده بودن.

»از مرحله پرتم« )همان ، ص 35(: از چیزی بی خبر بودن. 
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»پیش من تو روت سیان« )همان، ص 38( :آبرو نداشتن و شرمنده بودن.

»دس خودم نیس به خدا« )همان، ص 75(: خود را بی تقصیر جلوه دادن.
»چروماتکت برد؟« )همان، ص 152(: چرا تعجب زده شدی؟

برخی دیگر از کنایات کتاب »شمیم سخن « در این جا آورده می شود: 
»کارا ِر ُروب را مي کنه«: کارها را رو به راه کردن: سر و سامان دادن به کارها )طارمی، 

1388، ص: 7(
»عقده ي دالموِن بو اومدنش وا مي کنه« )همان(: عقده ي دل ها را وا کردن: دل ها را 

امیدوار و شاد مي کند.
اذان گفتن روي پشت بام کعبه: همه را آگاه کردن

آگا  ِر  اذون مي گه، هّمه  ُویمیسه  بوِن خونه  ي خدا/  رو  »میدونم و ختي میات، میره 
مي کنه«! )همان(

مچشون مي گیره، مشتشون وا مي کنه اومدن از خونه تون مچم گرفتن )همان(
مچ کسي را گرفتن: او را در حال انجام کاري دیدن 

مچ کسي را بازکردن: رسوا کردن 
»میات و زخم هزارساله ر مرهم میذاره« )همان( 

مرهم گذاشتن: بهبود بخشیدن. مداوا کردن 
»آخ اگر آقام بیات شهر ِگلّسون مي کنه« )همان(

جایي را گلستان کردن: آباد کردن.
»اِي آقاي جونیم بیات، مسلمونا آقو مي شن« )همان(

آقو مي شن: به سروري مي رسند. 
»بیو ِمي اجل به ما تو کي مدارا مي کنه؟« )همان(

مدارا کردن اجل: به تعویق افتادن مرگ
»ما  ِر  پیش  خودت بوخون، تو ما بیفتیم پیش پات« )همان، ص10(

پیش پاي کسي افتادن: التماس کردن و احترام گذاشتن
»یا علي موسي الرضا، جلو خدا رومون سیان« )همان(

رو سیاه بودن: گناه کار بودن و شرمنده بودن
»اي باید کاري کنه کارّسون/ یعني دنیا ِر بُکنه باغّسون« ) همان، ص 12(

کاري کنه کارّسون: کار مهم و موثري انجام بدهد.
بُکنه باغّسون: دنیا را از بدي ها پاک کند.

بس که از عاشقي گفتم دیگه شورش در اومه. )همان، ص19(
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دیگه شورش در اومه: شور چیزي در آمدن: از حد گذشتن
»...که داره شعر قشنگت، مي شه تلّه ي بختوني« )همان(

میشه تله بختوني: وسیله ي بهتان زدن مي شود. 
»گفتم اَي قصه بگم، مي رم تو خّط نّقاال« )همان(

تو خّط نّقاال: توي خط کسي رفتن: از گروه آنان به حساب آمدن.
»اَي ترانه بسازم، مي رم تو نخِش قّواال« )همان( 

مي رم تو نخِش قّواال: در نقش کسي یا گروهي رفتن: مانند آنها رفتار کردن.
»اَگه عرفاني بگم، بایه مو ِر از ماس بکشم« )همان(

بایه مو ِر از ماس بکشم: نکته بین باشم
» اَگه دردا ِر بگم، الزمه شالق بچشم« 

الزمه شالق بچشم: یعني الزم است عواقب آن را تحّمل کنم.
»اومدیم بُو آب و تاب، گفتیم اینا ِر که چي چي؟« )همان(

بُو آب وتاب، گفتیم: با شور و هیجان بیان کردیم.
» باري َکلّو، آفرین، صد ُت شنفتیم که چي چي؟« )همان(

صد ُت شنفتیم: زیاد شنیدن یک موضوع
»چي بگم من زبونُم هیچ جوري یاُروي نداره« )همان، ص23(  

یاُروي نداره: توانایي ندارد، مرا یاري نمي کند.
»پا توُکوُشم نَُکو، هي سر به سرم نیذو برو« )همان(

پا توُکوُشم نَُکو: پا در کفش من نکن: کنایه از این که در کار من دخالت نکن.
»سر به سرم نیذو برو« )همان(

سربه سر کسي گذاشتن: مزاحم کسي شدن و او را اذیت کردن.
»دیگه من ُخُوم نمي َشم، عشق تو پِر پُوي نداره« )همان(

من ُخُوم نمي َشم: من خام نمي شوم:کنایه از این که من فریب نمي خورم.
پِر پُوي نداره: قابل اعتماد نیست.

»به خدا ِدلُم واِسي تو ِکرده پرواز« )همان، ص22(
ِدلُم واِسي تو ِکرده پرواز: آرزوي دیدار تو را دارم.

» َقَدِمت کاکو رو چیشم، پوشو بیو شیراز« )همان، ص23( 
َقِدمت کاکو رو چیشم: قدم کسي بر چشم بودن: گرامي داشتن.

»به خدا راِسِشه مي گم، فکر نُکو ِخشته« )همان(
خشت بودن: بیهوده بودن و براي رفع تکلیف گفتن.
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 »بیوِسي کن که ِچطو آتیش به حاصل مي زنه« )همان، ص 25( 
آتیش به حاصل مي زنه: آتش به حاصل زدن: از بین بردن کشت و زراعت.

»بي بیرون نگا بکن، کي داره قیومت مي کنه« )طارمی، 1388، ص 25(
قیومت مي کنه: قیامت به پا کردن: شور به پا کردن، جلب توجه کردن.

 »والّو انگار تو ِدلُم، تیر ناغافل مي زنه« )همان(
تیر ناغافل مي زنه: تیر ناگهاني زدن: غافلگیر کردن.
»داره لُوي زخم ِدلُم، نمک بُو فلفل مي زنه« )همان(

لُوي زخم ِدلُم، نمک بُو فلفل مي زنه: نمک الي زخم کسي پاشیدن: او را آزار دادن.
 »وختي پُوي بنچاق عشُقم، مهر باطل مي زنه )همان( مهر باطل مي زنه: مهر باطل زدن: 

از اعتبار انداختن.
»هي بِِهم پا پیچ شدن گوُشم پیچوندن« )همان، ص27( 

هي بِِهم پا پیچ شدن: به من اصرار کردند.
گوُشم پیچوندن: گوش کسي را پیچاندن: تنبیه کردن

»بُواَمم هر چي مي ُگف، او ِر مي پیچوندم«: )همان(
کسي را پیچاندن: از مطلب اصلي دور کردن.
»دلي که من بِِهت باخته بودم« )همان، ص؟(

دلي باخته بودم: عاشق و دل داده بودم.
»ِمي کفتِر ُدو بود که تو از سرت پرنُدیش« )همان، ص 31(

از سر پراندن: اندیشه ي آن را از سر دور کردن
»زود َکلَِک مي کندي، نه اي جور َسر مي ُدُوندیش«!  )همان(

َکلَِک مي کندي: کلک چیزي را کندن: آن را به پایان رسانیدن.
َسر مي ُدُوندیش: سر دواندن: معطل کردن، سرگردان کردن.   

»خنده ِکرد، آُمو بي نمک بود به خدا« )همان، ص 33(                  
بي نمک بود:بي نمک بودن: بي مزه بودن

 »خواس که باز را تُو دلُم پیُدو کنه« )همان(
را تُو دلُم پیُدو کنه: راه در دلم پیدا کند.

راه در دل کسي پیدا کردن: محبت کسي را جلب کردن.
 »چي مي شد ِکرد، دیگه مرده بود ِد لُم«: )همان(

دل مرده بودن: افسرده بودن، شور و شوق نداشتن.
»دید بِِهش نم جوشم، از خودش وا رفت« )طارمی، 1388، ص33( 
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از خودش وا رفت: از شور و هیجان افتاد؛ سست شد.
انگار آتیشت سرد شده، کسي چیزي گفته؟ )همان، ص152(

آتش سرد شدن: از شور افتادن. دلسرد شدن.
»شاید که آقات راتِه زده، قاپته پیچونده« )همان(

»خداِر صد کورور شکر، قاپشه پیچونده شعر من« )همان، ص150(
راه کسي را زدن: کسي را از کاري منصرف کردن.

قاپ کسي را پیچاندن: فریب دادن. )همان(
»َحقِّتم َهس که َگدوي مثل مِن به چیش نیاري«  )همان، ص 148(

به چشم نیاوردن: ندیدن و به حساب نیاوردن
»َخِرت از پل که گذشت، هّمه چي از سرت پرید« )همان، ص 145(

از سر پریدن: از فکر چیزي بیرون آمدن. 
»ما شیرازیا، دس دلمون وازه به جدت« )همان، ص 142(

دس دلمون وازه: دست دل مان باز است: کنایه از سخاوت مند بودن.
»آُمو اِنگار که بي تور به آب زدم/ ُخوم بودم من، تو ِر نشناخته بودم.« )همان، ص141(

بي تور به آب زدم:کار بیهوده انجام دادم.
ُخوم بودم من: من خام بودم: بي تجربه بودم.

»از جواب سرد من، آتیش ِگرف، نِشسُّ ُو گف/ نمي رزیدم واَست، به یه سئوال مختصر؟« 
)همان، ص 130(

آتیش ِگرف: خشمگین شد.
جواب سرد من: پاسخ سرد دادن: بي اعتنایي کردن.

نمي رزیدم واَست: براي تو ارزش نداشتم. )ارزیدن: ارزش داشتن.(
»َدسُّ و پام گم شد ُو عقل از سر من گوروخت و رفت.« )همان، ص127(

َدسُّ و پام گم شد: دست و پاي کسي گم شدن: هیجان زده شدن و دست پاچه شدن.
2-3-5- نمونه هایی از تشبیهات زیبای عامیانه:

»گردنش انگو بولور با رفتن«: گردن او مانند بلور با رفتن سفید و صاف و صیقلی است. 
)همان، ص64(

»گیس او مث شب یلدا می مونه«: موی او مانند شب یلدا بلند و سیاه است.« )همان(
»نمدونم چطو بگم که چی چی دیدم/ ماه بود که داش می رفت به چپ یُو راس« )همان، 

ص 85(
»گفتی با اَلِو نگاهت، همه ر می سوزونی«: گفتی با نگاه مانند آتشت ...« )همان، ص119(
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»صورت رنگ پریدش، انگو سیبوی سرمو زده« همان، ص 138(: چهره ی رنگ پریده ی 
او مثل سیب های سرمازده است.

»دیدمش کا کو شده بود مِث گل بارون خورده«: او را دیدم که مثل گل باران خورده 
پژمرده بود.« )طارمی، 1388ص 138(

»صورِت انگو گل محمدیش/...« )همان، ص 33(: صورت او که مثل گل محمدی بود؛...
2-3-6- وصف زیبا و دلنشین یک مراسم عروسی با جلوه هایی از قسمت های مختلف 

یک خانه و لباس های قدیمی و آداب ازدواج، غذاها و پذیرایی و ... 
در شعر»بی بی انگو دیرو بود.« )مثل این که همین دیروز بود.( ) همان، ص57(

»اومدن الله و مردنگي چیدن تو سرسرا/ کیپ تو کیپ، مخده و پشتي،گذشتن پسرا
مجوموي کنگره دار کرده بودن پر شیریني/ گردو و گیوني و شکر پنیر، چنتو سیني

چیده بود قاب و قدح، بو شربت سکنجبین/ آجیل و تنقلک، گذشته بود بالوتا پویین«
»سفره ي ترمه ر پهن کرده بودن تو شانشین/ اینه و شمدون و قرآن، جلوش بود رو 

زمین« )همان(
***

کالو و سرداري و شال و قباش که دیگه نگو/ چه جلوه اي بخشیده بود به سر توپاش، 
که دیگه نگو

***
توکبشکن، سر منقل، همي طو بو خوش مي سوخت/ یي نفر نشسه بود، هي الکي، پارچه 

مي دوخت« )همان(
توکبشکن، سر منقل، همي طو بوخوش مي سوخت/  یي نفر نشسه بود، هي الکي، پارچه 

مي دوخت« )همان(
از  استفاده  مراسم،  در  پسران  کردن  کار  و  سرا  سر  پشتی،  و  مخده  مردنگی،  و  الله 
خانه(،  از  )قسمتی  کف شکن  قبا،  روسری،  کاله،  ترمه،  سفره ی  کنگره دار،  مجمعه ها ی 
استفاده از منقل، دوختن پارچه در گوشه ای از مراسم برای دوختن و محکم کردن بخت و 

اقبال عروس و داماد از مصادیق ایَن مورد است.

3- نتیجه گیری
آن چه از این پژوهش در این نوشتار به دست آمد؛ نشان می دهد که طارمی، عالوه بر 
پاس داشت لهجه ی شیرازی در متن با محتوای شعرهایش توانسته است تا فرهنگ توده ی 
مردم این سامان را نیز پاس بدارد و در همین راستا نمودهای فراوانی از عناصر فرهنگ عامه  
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از جمله کنایات رایج در زبان مردم و آداب و رسوم اجتماعی شیراز را درشعر خود جای داده 
است. به عنوان مثال: اعتقادات مذهبی، مراسم خواستگاری و ... 

در این میان کاربرد کنایات و ضرب المثل ها سهم بیشتری دارد .
او به زبان شیرین غزل، مناسبات اجتماعی این بافت فرهنگی را به نمایش گذاشته و به 
نسلی که خود در این فضا رشد نکرده اما به شدت از آن اثر پذیرفته منتقل کرده و آنها را 
قبل از دگرگونی های عمیق و نابودی کامل فرهنگ، در اختیار دوست داران و پژوهش گران 
قرار داده است. به گونه ای که می توان اشعار او را یکی از ارزش مندترین آثار فرهنگ عامه 

به شمار آورد. 
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