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واژه های ُقم ،قمشــه ،قصردشت و قصر
قمشه
حسن بن محمد بن حسن قمی در کتاب تاریخ قم
می نویسد که علت نام گذاری این محل به «قم» این
اســت که در این ناحیه آب زیاد وجود داشته و علف و
سبزه فراوان می روییده .چوپانان هم که گله های خود
را برای چرا به اینجا می آوردند برای اســتراحت خود
کومه هایی برپا می کردند.
به تدریج واژه ی کومه ← کوم← ُکم تلفظ شده
و اعراب قم خوانده اند.
قمشه = قم  +شه
ُقم به معنی محل جمع شــدن آب و شــه به معنی
بزرگ است.
قمشه ی شیراز:
قمشه ی شیراز محلی است در دامنه ی کوه دراک
که چشــمه ی آب «جوشــک» در آن جاری اســت.
چند رشــته قنات هم به این چشمه اضافه می شوند و
نهری بــزرگ به وجود می آوردند که به آن نهر اعظم
می گفتند .سرســبزی و طراوت باغ های شیراز در گرو
همین نهر اعظم بوده اســت .بنابراین قمشه به معنی
آب بزرگ ،شاه چشمه و در واقع همان نهر اعظم است.
قصر :در گویش شــیرازی واژه ی «قم» ← قمپ
تلفظ می شــود مانند قمپ آتشکده در سه راهی فسا،
اســتهبان و شــیراز که آب از آن می جوشید و بیرون
می آمد و تفریح گاه مردم بود.
در گذشــته خانه های مردم عادی شهر معمو ًال از
خشت خام و یک طبقه ساخته می شد.
اعیان شهر ســاختمان خانه های خود را با مصالح
ســنگ و آجر و ساروج و دو طبقه می ساختند و به این
ساختمان ها قصر می گفتند.
گویا دو نفــر از مالکین بزرگ در امالک و باغ های
خود در مســجد بردی و قمشه دو قصر بنا می کنند که
اولی به قصر دشــت و دومی به قصر قمشــه معروف
می شود .یعنی قصری که در دشت سرسبز واقع شده و
قصری که در مکانی پر آب بنا گردیده است.
مسجد بردی
در گذشته مردم ،بخش سرسبز و خوش آب و هوای
شــمال غربی شیراز را که پوشــیده از باغ های زیبا و
دلگشا بود «مسجد بردی یا مسجد وردی» می نامیدند.
واژه ی «بَرد» در فرهنگ برهان قاطع و لغت نامه ی
دهخدا به معنی «سنگ» آمده است .در ابتدای محله ی
قصردشــت مســجدی وجود دارد به نام مسجد رئیس
احمد قصر الدشــتی که از مسجدهای کهن و قدیمی
است .این مســجد امروز به سبک جدید بازسازی شده
است.
در سال  895هجری قمری در آرامگاه رئیس احمد
که در همین مســجد قرار دارد سنگ نبشته ای به خط
ثلث در ابعاد  80×85ســانتی متر نصــب گردیده که
روی آن نوشته است این مسجد در سال  876هجری
قمری (قرن نهم) بــه همت فخرالدین احمد بن رئیس
ناصرالدین جعفر القصرالدشتی ساخته شده است.
سبب مشــهور شدن این مســجد و هم چنین این
محله به «مسجد بردی یا مسجد وردی» شاید به خاطر
همین سنگ نبشته ی موجود در این مسجد باشد .نظر
دیگر این است که در ســاختمان اولیه ی این مسجد
به جای اســتفاده از مصالح خشت و آجر ،از سنگ بهره
گرفته اند لذا این مســجد به مســجد بردی (مســجد
سنگی) مشهور شده است.
چاه قلعه ی بندر
چنــد نظریه درباره ی کاربــری چاه قلعه ی بندر و
سبب ایجاد آن؛
الف -گویند ایــن چاه تأمین کننده ی آب موردنیاز
ساکنین قلعه ی بندر ،پهن در ،کهن دژ ،فهندژ ،قهندز
و  ...بوده است .و این آب از طریق قنات فهندژ (سوکا)
توسط حفر یک کانال به چاه پیرزن و از آن جا به چاه
قلعه بندر جاری بوده ،برای نظریه ی « چاه آب» بودن
افسانه ای نقل کرده اند.
گویند که «مال اکبر» کالنتر سعدی نقل کرده است
که مقداری کاه ســفید بــه درون چاه می ریزند و پس
از چند روز از بندر ریگ خبر می رســد که مقداری کاه
ســفید روی آب این بندر در خلیج فارس دیده شــده
اســت!! (کتاب فرهنگ مردم ســعدیف فرزانه فهندژ
سعدی)
نظر دیگر در مــورد آب این چاه چنین اســت که
چاه های حفر شده در سنگ ،نوعی آب انبار است.
چاهی مانند چاه قلعه ی بندر شیراز در تخت جمشید
وجود دارد که محل انباشــتن آب هایــی بوده که در
زمســتان از طریق کانال هــای زیرزمینی در صفحه
کاخ ها به آن واریز می شده (قدیم ترین اگو).
و هم چنیــن آب انبارهــای حفر شــده در زمین
سنگی «بهمنی بوشــهر» که آب باران های زمستانی
دشــت های مجاور را در خود نگه می داشــتند که در
بقیه ی فصول سال در اختیار مردم قرار می گرفت.
و باز نقل کرده اند که در زمستان برف های باریده
بر کــوه قلعه ی فهندژ را در این چاه می انباشــتند تا
تبدیل بــه اب شــود( .ارتفاع چاه و طــول و عرض
دهانه ی مکعبی شــکل این چاه ســنگی بزرگ که به
چندین متر می رســد و وسایل ساده و ابتدایی کشیدن
آب در آن زمان جای تأمل دارد).
ب -گویند این چاه برای کشتن بزهکاران و جایگاه
جسد آن ها بوده است.
امیر حکمت نیا در مقاله ی « هویت شیراز» داستانی
به این مضمون نقل می کند « .قرن ها در شیراز رسم
بر این بوده که در هنگام خشکسالی و کمی آب ،زنان
شــهر گرد هم می آمدند و زیباترین زن روسپی را که
شــهره ی شــهر بوده انتخاب می کردند و بر فراز کوه
قلعــه بندر می بردند .این رســم بدین شــکل بود که
جارچیف مراســم را روز قبل به اطالع مردم می رساند

و در روز اجرا ،جالدی حاضر می شــد ،گیسوان زن را
می برید و او را به صورت وارو ،سوار خری می کردند.
ســپس بر ســر چاه می رفتند و اورادی می خواندند و
باز می گشــتند .اما اگر باران نمــی بارید در مرحله ی
بعد زن و خر را با لگد به چاه می انداختند» .داســتانی
دیگر از قول «این الفوطی در کتاب الحوادث الجامعه»
بدین مضمون آورده است.
« در ســال  89هـ.ق » دختر یکی از اعیان شــهر
بــا مملوکی از آن پدرش به عمل شــنیعی اقدام نمود
و از ترس فرار کرد .پدرش مملوک را کشــت .پس از
چند روز جســتجو دختر را یافتند و او را بر سر کوهی
که در بیرون شــیراز واقع اســت و در آن چاه بزرگ و
عمیقی است که زنان محکوم به قتل را در آن اندازند،
بردند و در چاه افکندند ولی دختر هالک نشد!! و به او
آســیبی نرسید ،پس از ان حاکم شیراز « شمس الدین
منتجب» نزد شحنه ی شــهر شفاعت نمود و دختر را
بیرون آوردند و به شــوهر دادنــد( .پرتاب از فاصله ی
صد متری به پایین و نمردن باید معجزه باشد)
خانــم فرزانه فهندژ ســعدی در کتــاب «آداب و
رســوم مردم سعدی» می نویســد :دکتر خوب نظر از
قول «تاورنیــه» گوید که چاه قلعه بندر جایی برای به
مجازات رساندن زنان بدکاره بوده است.
ایشــان از قول «فرصت الدوله» در کتاب آثار عجم
چنین می نویسد «نسوان فاحشه مقصره واجب القتل را
در این چاه می افکندند».
دکتــر خوب نظر از قول «تونو» که بازدیدی از این
چاه داشته می نویسد «حوالی قلعه چاهی وجود دارد که
در گذشته زنان زناکار را در آن می انداختند .این چاه در
سنگ کوه کنده شده و دهانه آن ،دو در یک متر است»
علی ســامی نیز از قول تاورنیــه همین موضوع را
تکــرار می کند« .در ســوابق ایام زانیــه را در آن چاه
می انداختند»
ضمن ًا گویند که در اوایل مشروطه ،سید امد دشتکی
که از مشــروطه خواهان بوده توسط عمال قوام کشته
می شــود ،و جنازه اش را به چاه قلعه بندر می اندازند.
(شاید تمام پژوهشگران سخنان راهنمایان محلی خود
را بازگو نموده اند).
ج -چاه محلی برای زندانی کردن و شــکنجه دادن
و نگهداری اسیران.
ذکر چند چاه معروف.
 - 1چاه ویل در جهنم است که گناهکاران را در ان
عقوبت می کنند اما نمی کشند.
 - 2چــاه باب ِل که دو نفر از فرشــتگان به نام های
«هــاروت و ماروت» کــه به زمین آمــده و نافرمانی
کرده اند در آن چاه به صورت سرنگون آویزان شده اند.
 - 3چــاه بیژن یا چــاه ارژنگ در ترکســتان که
محلی برای نگهداری بزرگان اسیر شده بوده است .در
شــاهنامه آمده است که افراسیاب پادشاه توران ،بیژن،
پهلوان ایرانی را که عاشــق منیژه دختر افراسیاب بوده
دستگیر و در بن چاهی محبوس می کند تا اینکه رستم
به شکل بازرگانی به ترکستان می آید و بیژن را از چاه
نجات می دهد.
به گرسیوز آنگه بفرمود شاه
که بندگران ساز و تاریک چاه
نگونش به چاه اندر انداختند
سر چاه را سنگ برخاستند
و رستم جهان پهلوان
ز یزدان زورآفرین زورخواست
بزد دست و آن سنگ برداشت راست
چاه و زندان اسکندر ،عالمه قزوینی در شرح حافظ
می نویسد « در تاریخ جدید یزد درباره ی زندان سکندر
آمده که چون اسکندر بدین مقام رسید که حاال خطه ی
یزد است فرود آمد .ارسطا طالبی گفت این زمینی است
ریگ بوم و با هوای خشــک و معتدل و در این زمین
رفاقت و موافقت نباشــد .مصلحت در آن است که در
اینجا حصاری بســازند و بندخانه ی این اسیران کنند
که چون در این خاک اقتضای موافقت نیســت و ریگ
بوم است و ریگ با یکدیگر نیامیزد ،فتنه زاینده نگردد.
اسکندر به مقتضای ســخن حکیم و صوابدید راس او
عمارتی طرح انداخــت و حکیمی یونانی بر آن نصب
کــرد و جهت محبــس اکابر عجم کــه در بند بودند
بفرمود در چاهی فرو بردند و در تک چاه عمارتی عالی
بساختند و ایشان را در آن چاه محبوس کردند .مقصود
آن که اول بنای یزد اسکندر ساخت به جهت زندان»
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
بنابراین گروهی برآنند که این چاه بزرگ ســنگی
در کنار قلعه کهن دژ ،زندان اسیران جنگی بوده است.
د -چند چاه مشهور دیگر.
 - 1چــاه نخشــب یا چاه المقنع .گویند شــخصی
به نام حکیم بن عطا (المقنع) در شهر «کش ماوراءالنهر»
چاهی ایجاد کرد که در شــب های تاریک ماه به علم
ســحر از آن چاه ماهی برمی آورد که تا چهار فرسنگ
پرتو می افکندند( .برهان قاطع)
 - 2چاه مرتضی علی یا مرتاض علی در باالی کوه
چهل مقام شــیراز .این محل تکیه گاهی اســت که از
یک اتاق و یک سرداب تشکیل شده است و چاهی در
آن دیده نمی شود .مردم این سرداب را چاه نامیده اند.
 - 3فارســی زبانان خوش ذوق ،فرورفتگی وســط
چانــه ی زیبارویــان را هم « چاه زنخ یــا چاه ذقن»
گفته اند.
در سر زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد.
« اُوبی لیقوم خورده»
OVEBILIQUM XOADE
دسه
دسه به ّ
با روی چکر ،دل می بری ّ
غصه ِدلُمُ ،وی عامو بَ ِّسته
ُک ُترم شده از ّ
قاصد جانَکو ،عکس تو رو َدس پِلکوش کِرد
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چوب در صندوق خانه یا در زیر زمین خانه می ساختند
و رختخواب و وســایل دیگــر را روی آن می نهادند.
به فضای زیــر تلواره ،کتــه  KATEمی گفتند که
انبــار نگهداری آرد ،زغــال و امثال آن بود .هم چنین
جمال ز ّیانی چوب هایی زیر درخت انگور قرار می دادند که شــاخه
های درخت روی آن انباشته شود .به این داربست هم
تلواره می گفتند.
تلک دون  :TALAKDUNدر گوشــه ی هر
کوچــه ای ،محلی بــود که مردم آن کوچه آشــغال
خانه های خــود را در آن جا می انباشــتند تا این که
مأموران شهرداری بیایند و با االغ زباله ها را ببرند .به
این جایگاه زباله ،تلک دون می گفتند.
تُل  :TOLشــیرازی ها به برجستگی و پشته ای
که در زمینی صاف و هموار از خاک و ســنگ و ریگ
به طور طبیعی ایجاد شــده باشد ،تُل می گویند .مانند:
تُل پَروس  TOLE PARVASدر جنوب شیراز
گویند نام اصلی این محل تُل پرورش اسب بوده است.
از تُل های به جا مانده در شــیراز ،تُل بادی است،
تل بادی ،تپه ای اســت که از انباشــته شدن خاک و
شن توســط باد در کنار بولوار زرهی ،روبروی کوشک
قوامی در ســالیان دور به وجود آمده است .این کوچه
بین بولوار زرهی و بولوار باغ حوض واقع شده است.
َمل  MALو ُمل MOL
َمل  :MALمل به معنــی غلتیدن امواج کوچک
آب است مانند مل زدن آب حوض
َم َلمل َ :MALMALم َلمــل پارچه ای لطیف و
خــود را کند و بر زمین ریخت .جوی آبی صاف و زالل
نازک از جنس نخ و بیشتر به رنگ سفید بود.
به ســوی مزرعــه ی گندم در جریان بــود ،ناگهان با
خانم های مسن از َم َلمل چارقد (چهارقد ،روسری)
برگ های ریخته شده ی درخت روبرو شد ،تعجب کرد
تهیه می کردند.
و پرسید« :چرا درخت برگ ریزون» درخت با ناراحتی
(چارقــد ،پارچه ی ململ چهارگوشــی بودکه آن را
گفت« :درخت برگ ریــزون ،کالغ دم ریزون ،مورچه
از قطر روی هم تا می زدند و روی ســر می انداختند و
خاک به سر ،کک به تنور»
لَ َچک  Lacakپارچه ای سه گوش ،کوچک ،رنگین
آب هم آشفته شد ،خود را با خاک و خاشاک آغشته
و نقش دار بود که خانم های جوان می پوشیدند.
کرد و با خشــم و عصبانیت و ناراحت از این پیش آمد
خانــم ها ،پول و کلید صندوق خانه را به دســتک
به صورت ســیل آلود و بدون کنترل «بی لیقوم » وارد
چارقدشان گره می زدند تا گم نشود.
مزرعه گندم شــد .گندم ها پرســیدند که چرا «اُوبی
غم عشقت تو دلم َمل می زند
لیقوم»؟ آب جواب داد کــه اُوبی لیقوم ...گندم ها هم
سوزن انگار سر ململ می زند
برای همدردی با دوستان و شکست دادن نانوای قاتل،
( بیژن سمندر )
با دیدن آب گل آلود ،روی زمین خم گشــته و خشک
ُمل :[ MOLشــیرازی ها به گردن گوشت آلودی
شدند تا گندم و آرد به نانوای ظالم نرسد.
که از دو طرف با شــیبی مالیم از پشت گردن به جلو
و
تند
و
آلود
گل
بنابراین «اُوبی لیقوم» به معنی آب
می رسد ُمل می گویند ( ُمل ُکلفت یعنی گردن کلفت)
شتاب زده است و بی لگام صفت آب است.
روســتایی در سمت شمال غربی شــیراز در شیب
َکت ( )KATو ُکت (:)KOT
مالیم کوهپایــه قرار دارد که به همین ســبب به آن
َکت به چند معنی در بین مردم شیراز متداول است.
پشــت مله می گفتند .این محل امروز ســمت راست
الفَ :کت به معنی دوش و کتف دســت است مانند:
بولوار چمران اســت و نام آن به محمودیه تغییر کرده
(دزد را َکت بسته آوردند).
است.
بَ :کت به معنی ،تخت ،ســریر .نیــم کت نوعی
ُملــه ی زرده  Moleyzardeمحلــی نزدیک
صندلی بزرگ پشــتی دار است که چند نفر در کنار هم
زرقان اســت .گویند که در این تپــه معدن طال وجود
روی آن می نشینند مانند نیم کت های کالس مدرسه.
دارد .و واژه ی زرقان (زرکان) به همین مناسبت است.
پ :کت به معنی ،قنات و کاریز است.
گویند اســتخراج طال از این معدن سودی ندارد چون
در گذشــته به قنات آبی که در کنار آرامگاه سعدی
هزینه ی استخراجش بیشتر از درآمد آن است ،بنابراین
جاری بوده و به حوض ماهی مشهور شده ( َکت سعدی)
مله ی زرده ضرب المثلی گشته است برای کسانی که
می گفتند.
ضررشان بیشتر از منافعشان است.
شــرق دروازه ی قصاب خانه ی شیراز زمین زراعی
واسونک
بود ،یک رشته قنات آب در آن جریان داشت که به آن
واســونک  VASUNAKتک بیت های شادی
قنات ( َکتک  )KATAKمی گفتند.
اســت که خانم ها در جشن ها و شادی ها می خوانند.
در جنوب شــرقی شیراز روســتایی بود از موقوفات
و خانمــی یک بیــت را با آهنگی خــاص و با صدایی
منصوریه که امروز در محدوده ی شــهر قرار دارد .این
خوش می خوانــد و خانم های دیگر بــا کف زدن او
روستا در زبان عوام به ( َک َتس فِس )KATASFES
را همراهــی می کنند .زمانی کــه خواندن بیت به آخر
مشــهور اســت ،اما علی اکبــر دهخــدا در لغت نامه
می رســید ،خانم ها همگی دست های خود را به طرف
می نویسد:
دهان می برند ،زبانشان را به سرعت حرکت می دهند.
( َکــت بــه معنــی قنــات اســت و اسپســت
و به ارتعــاش در می آورند و هــوا را با لرزش زبان و
 )ESPESTگیاهی اســت مانند یونجه که خوراک
صدایی خوش از دهان خارج می کنند.
چهار پایان اســت .پــس نام اصلی این روســتا ( َکت
ایــن حرکت و این صدا را (کِل  )KELو کل زدن
اسپســت )KATASPESTبوده که به تدریج در
می گویند.
زبان عوام به ( َک َتس فِس یا َک َتس ب ِس یا َکتس ب ِســت)
بعــد از کل زدن خانــم ها ،خانمی دیگــر دنباله ی
تغییر یافته است.
بیــت خوانی را می گیرد .و باز بیتــی زیبا با آواز خوش
بیــن راه کازرون بــه بوشــهر هم قهــوه خانه ای
می خوانــد و خانم هــا کل می زنند .چــون هر خانمی
بود که رشــته آبی از وســط حیاط آن جریان داشــت
نوبــت بیت خوانی را از خانمی دیگــر می گیرد و ادامه
بــه ایــن قهوه خانه هــم قهــوه خانــه ی (بر َک َتک
می دهــد به این نوع خواندن واســونک مــی گویند در
 )BARKATAKمی گفتند.
لغت (اســتدن) به معنی گرفتن است .مث ً
ال نان واسون
ُکــت :در لغت نامه به معنی هــای تنگ و تاریک
کســی اســت که نان را از تنور می گیرد و به مشتری
است اما در شیراز برای تهیه ی خاک جهت ساختمان
می دهــد .آقای ناصــر امامی روایتی دیگــر برای این
و یا تهیه ی آجر و خشــت زمین های اطراف شهر را
واژه نقل می کنند .ایشــان می گویند زمانی که خانواده
می کندنــد و خاک های آن را بیرون مــی آوردند .در
پسری ،دختری را برای پسرشان در نظر می گرفتند ،در
طول زمان این گودال های ایجاد شده مانند معادن به
مورد دختر و خانــواده اش کنکاش می کردند و پس از
تونل هایی در زیر زمین تبدیل می شد .به این تونل ها
به نتیجه رســیدن ،به خانه ی دختر می رفتند و او را از
( ُکت  )KOTمی گفتند .محله ای در جنوب شــرقی
بزرگان خانواده ،خواســتگاری می کردند .اگر خانواده ی
شــیراز که در آن از این نوع گودال ها فراوان بود پای
دختر ،داماد را می پســندیدند ،بــه دختر اجازه می دادند
ُکتا  )PAYE KOTAمی نامیدند (محل بیمارستان
که رضایت خود را اعالم نماید .به این مجلس ،مجلس
زینبیه و کوی زهرا) .
(بله برون  )BALE BORUNمی گفتند .سپس هر
تَل  TALو ُتل TOL
دو خانواده در مورد مبلغ مهریه ،جهاز و مجلس عقدکنان
تَــل  :TALتَــل پشــته ای از خــاک و آوار
و وقت عروسی و سایر شرط ها گفتگو می کردند .و بعد
ساختمان هایی است که بر اثر زلزله و امثال آن تخریب
از چانه زنی های بسیار ،به توافق می رسیدند.
گردیده و سال ها روی هم انباشته شده باشد ،از تَل های
پس از مراسم عقد کنان ،نوبت به عروسی می رسید.
معروف شیراز در گذشته می توان تَل حصیر باف ها واقع
شب عروســی ،گروهی از خانم ها و آقایان وابسته به
در پشــت دیوار مدرســه ی خان( ،ناحیه ای که امروز
دامــاد ،به خانه ی عروس می رفتند تــا او را همراهی
مغــازه های خیابان لطفعلی خان زند قــرار دارد) را نام
کنند و به خانه ی داماد بیاورند.
برد که روی آن تَل ،حصیــر می بافتند و به همین نام
در خانه ی عروس ،این گروه با شــربت و شیرینی
معروف بود .روبروی تل حصیر باف ها ،تل سمســارها
پذیرایی می شــدند و بزرگ گروه ،قباله ی عقد ازدواج
قرار داشــت که بســاط اندازها و کهنه فروش ها روی
را که در دستمالی ابریشمی پیچیده بودند به پدر یا مادر
آن تل جایگاه داشتند و از دیگر تَل ها ،تل قوامی بود.
عروس تقدیم می کرد و اجازه می خواست که عروس
این تل باقی مانده ی آوار حمامــی بود که بر اثر زلزله
را به خانه ی داماد ببرند.
تخریب گشته و گویند که چون هنگام زلزله حمام زنانه
عروس هم که لباس عروسی پوشیده و تور عروسی
بوده برای بیرون آوردن اجســاد اقدامی صورت نگرفته
بر سر انداخته بود و وسط اتاق می ایستاد.
و بــه صورت تلی از خاک باقــی مانده بود .این تل در
خانم های خانــواده ی داماد یــک طرف عروس
ابتدای بازارچه ی در شــیخ رو به روی نارنجستان قوام
می ایســتادند و خانم های خانواده ی عروس در طرف
قرار داشت.
دیگرش قرار می گرفتند.
تَلواره  :TALWAREتلواره ،سکویی است که با

گل گشتی در شیراز

بخش چهارم و پایانی

ئی ،أو بی لیقوم خوردهَ ،مگِه و خ َِر ِّسه
(استاد بیژن سمندر)
ل ِگام یــا لجام دهانه و افســار اســب اســت که
دو حلقه ی فلزی آن در دهان ستور قرار می گیرد.
با کشــیدن لگام ،اســب متوجه می شــود که باید
بایستد و یا به چپ و راست حرکت کند (همانند فرمان
و ترمز اتومبیل) لجام گسیخته به معنی مطلق العنان،
افسار سرخود و بی بند و بار است« .لغت نامه دهخدا»
استاد بیژن ســمندر در پی نوشت بیت باال از شعر
«چ ُکر» می نویســد « :جلو دهان اسب لگام می زدند
َ
که دهــن در هر آبی نکند و چون اســب بی لگام در
هــر آبی دهن می کنــد و به هر مــرداب و با تالقی
ســر می کشــد «اُوبی لیقوم خورده» معنی بی ادبی و
لگام گسیختگی را در ذهن می آورد».
اســتاد فروزش می گویند :اگر اسب بی لگام ،پس
از تاخت و تاز فراوان و خســته و تشــنه شدن به آب
برسد ،چنان آب می خورد که امکان دارد از خوردن آب
بیش از حد ســقط شــود .بنابراین لــگام در دهان او
می نهند تا به آرامی آب بنوشد .پس آب بی لگام خورده
به مفهوم بی تربیت گرفته شده است.
زنده یاد استاد خدیش می نویسد که «آب بی لجام
خورده به مفهوم بی ادب ،بی تربیت و کســی است که
تو دهنی نخورده و بدون مربی بزرگ شــده باشد .مراد
چارپایی است بدون افسار که از هر حوض و مخزن آبی
سیراب شده باشد».
اکنون با توجه به معنی لجام یا لگام که به وسیله ی
راهنما و در اختیار داشــتن اسب است و لجام گسیخته
که به مفهوم بی اختیار ،و نظم از هم پاشــیده است به
نکات ذیل توجه فرمایید.
الف :از ســخن این دوستان چنین برداشت می شود
که (اُوبی لیقوم خورده) کســی اســت که مانند اسب
بی لگام از هر آبی می نوشد و ترتیب و نظم خاصی در
کارهایش نیست و آب را بدون لگام و اختیار می نوشد.
ب :واژه ی مرکب « اُوبی لیقوم خورده » کسی را
گویند که به سبب بی تربیتی و تعلیم درست نیافتن از
آب سالم و زالل استفاده نمی کند و لب به آب بی لگام
و گل آلود می زند.
در حال الف :شــخص به اســبی تشبیه گردیده که
بدون لگام از هر آبی می نوشد و در حالت ب  ،شخص
به سبب بی تربیتی آب بی لگام را می نوشد.
در شــکل اول صفت بی لگام به شــخص و اسب
نسبت داده شــده و در صورت دوم بی لگام صفت آب
است.
روان ،روان ،به قدح ریز می که مخموریم
به کشت تشنه ی ما ،آب بی لجام رسان
بابا فغانی شیرازی
کــه در این بیت « آب بی لجــام » به مفهوم آب
کنترل نشده و بی اندازه است.
« اُو بی لیقوم»
در متل قدیمی «مورچه خاک به سر ،کک به تنور»
گفته اند که:
مورچه ای وککی با هم دوســت و هم خانه بودند.
مورچــه وظیفه ی تمیز کردن خانه را داشــت و کک
مسئول خرید بود .روزی کک برای خرید نان به نانوایی
رفــت ،نانوا وقتی دید که کک به این ســو و آن ســو
می جهــد و شــیطنت می کنــد از روی خودخواهی و
خود بزرگ بینــی ،کک بیچاره را گرفت و در تنور داغ
انداخت.
مورچه هر چه انتظار کشــید از کک خبری نشد .به
نانوایــی مراجعه کرد و احوال کک را پرســید .ناگهان
متوجه شــد که نانوا کک را به تنور انداخته و سوزانده
است.
مورچه از شــدت ناراحتی خاک بر سر خود ریخت و
گریان و ناالن در راه نشست.
کالغی در حال پرواز مورچــه را در آن حال دید و
پرســید که چرا مورچه خاک به سر؟ مورچه پاسخ داد،
که «مورچه خاک به ســر کک بــه تنور» کالغ هم از
شــدت ناراحتی و ابراز هم دردی ،پرهــای ُدم خود را
کند و بر زمین ریخت و روی شاخه ی درختی نشست،
درخت از او پرســید که چرا «کالغ ُدم ریزون» ،کالغ
گفت که « کالغ ُدم ریزون ،مورچه خاک به سر ،کک
به تنور»
درخت هم پس از شنیدن خبر مرگ کک ،برگ های
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خانــم های خانــواده ی داماد ،شــروع به خواندن
واســونک می کردند( .اومدیم و ببریم و گل سفید پنبه
را ،مونــس دل ننه اش و شــب چراغ حجلــه را) و از
عروس می خواســتند که با آن ها همــراه گردد و به
خانه ی داماد برود.
عــروس ،قدمی به ســوی آن ها بر می داشــت و
می ایستاد.
ســپس نوبت به خانــم های خانــواده ی عروس
می رسید که واسونک بخوانند ،آن ها هم می خواندند:
(بــه َکس َکســونش نمی دیم ،به همه َکســونش
نمی دیــم ،بــه راه دورش نمی دیم ،بــه مرد زورش
نمی دیم ،قوام بیاد با لشــکرش ،سربازای دور و بَرش،
آیا بدیم ،آیا نَدیم)
عــروس خانم هم قدمی به طرف آن ها می نهاد و
باز می ایستاد.
ایــن حرکت کردن و ایســتادن چنــد مرتبه تکرار
می شد .از این رو این رفتن و ایستادن ها را (و ایستادن
یا واسونک) می گفتند.
باالخره خانواده ی داماد موفق می شــدند .دو نفر
از خانم هــا زیر بغل عروس را مــی گرفتند و جوانی
آیینــه ای را جلو عروس می گرفــت و راهی خانه ی
داماد می شدند.
چند نمود حرکتی مردم شیراز
« زبان یک نظام است و کار اصلی آن ایجاد ارتباط
انتقال پیام نمودهای
بین انسان هاست» این وسیله ی
ِ
گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها ،نمود آوایی و نمود
حرکتی است.
نمود آوایی زبان همان گفتار است که افراد سالم از
آن بهره می گیرند.
نمود حرکتی زبان مخصوص افراد کر و الل اســت
که با حرکت دست ها ،لب ها ،چشم ،ابروها و اعضای
بدن همراه است و پیام را منتقل می سازند.
بعضی از مردم شــوخ طبع و نازک بین شیراز گاهی
به جای ســخن گفتــن و یا به زبان آوردن دشــنام از
نمودهای حرکتی طنز گونه استفاده می کردند.
چند نمود حرکتی طنز گونه ی مردم شیراز
 - 1چشــمک زدن :بر هم نهادن و باز کردن سریع
پلک یک چشم است .این حرکت با مفاهیم گوناگونی
مانند :اشــاره کردن و موافقت نمــودن (از تو به یک
اشاره ،از ما به سر دویدن) و تأیید نمودن و جلب توجه
دیگــران همراه خواهد بود به خصوص اگر با طنازی و
ناز چاشنی گردد.
غره رفتن :با خشم و غضب نگاه کردن
 - 2چشــم ّ
و ابروها را در هم کشــیدن است که زهر چشم گرفتن
و تهدید را می رساند.
 - 3با دســت به سوی چشم و ســر اشاره نمودن
و بــدن را به جلو خم کــردن که نشــانه ی اطاعت،
فرمان برداری و یا پذیرا شــدن مقدم دیگران اســت.
(رواق منظر چشــم من آشیانه ی تســت ،کرم نماد و
فرود آ که خانه خانه ی تست)
 - 4ابرو انداختن :حرکت دادن سریع ابروها به سوی
باال ،به صورت تک تک یا هر دو ابرو با هم است.
این حرکت مخالفت کــردن و نفی را القا می کند.
اما اگر چشــم ها را کام ً
ال باز کنیم و ابروها را به سوی
باال بکشیم و نگه داریم به مفهوم توجه نمودن و دقت
کردن به سخنان گوینده است.
 - 5لب ها را غنچه کردن :جمع کردن و فشــردن
لب ها به طرف جلو و حرکت سریع آن ،بوسیدن از راه
دور را نشان می دهد.
 - 6حرکــت چشــم و ابرو و لب  :در گذشــته اگر
حرکت چشــم و ابرو و لب با عتــاب همراه بود به آن
غمزه می گفتند و اگر با فریب و افســون بود ،عشــوه
نامیده می شــد و اگر با لطف و محبت و دلجویی بود،
کرشــمه خوانده می شد اما امروزه هر سه واژه را برای
طنازی کردن به کار می بریم.
محتاج غمزه نیست گرت قصه خون است
چون رخت از آن تست به یغما چه حاجت است
تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود
کو عشوه ای ز ابروی هم چون هالل تو
کرشمه ی تو شرابی به عارفان پیمود
که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
(حافظ)
 - 7نیشتک انداختن یا نشــتک انداختن :دهان را
نیم باز کردن و آرواره و لب پایین را به چپ و راســت
حرکت دادن و شــکلک در آوردن اســت .این حرکت
نشــان توهین به مخاطب یا ســخن اوست .گاهی نیز
انگشت میانه و اشاره را به دو طرف بینی می نهادند و
به سمت باال و پایین حرکت می دادند.
 - 8بــی الخ دادن ( :)Bilax Dadanدســت
را مشت می کردند و انگشــت شست را به طرف باال
می گرفتند ســپس دست را سریع و با شتاب به سوی
مخاطب حرکت می دادند.
ُ - 9مکل دادن ( )Mokol Dadanگره کردن
انگشتان یک دست اســت به نحوی که نوک انگشت
به جلو کشــیده شود .ســپس حرکت دادن پنجه های
مشت شده از مچ دست و اشاره کردن به سوی مخاطب
اســت .ضمن ًا ساعد دست مکل شــده را با کف دست
دیگر می گیرند.
 - 10حوالــه دادن پاچــه :یک پــا را از زمین بلند
می کردند و به ســوی مخاطب می گرفتند و با دست
محکم به ران پای خود ضربه می زدند و آن را حواله ی
مخاطب می دادند.
 - 11روبرگرداندن و پشــت کردن :به هنگام قهر
کردن یا کم محلی و بی توجهی به شخص و بی اعتبار
نشان دادن سخنانش ،به او پشت می کردند.
 - 12زبانک انداختن :برای مسخره کردن و شوخی
با اشخاص ،پشــت سر آن ها ،دهان را باز می کردند و
زبان خود را بیرون می آوردند و تکان می دادند.

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود عبدالصمد حقیقی فرزند هرمز دادخواستی به خواســته مطالبه به طرفیت حسینعلی بیگینژاد فرزند محمود
تســلیم دادگاه عمومی داراب نموده که به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگی مورخ  94/9/3ساعت  12تعیین شده به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا
خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در داراب بلوار دانشــجو مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان در خصوص اعسار
حاضر گردد و چنانچه شهود معارضی دارید حاضر نمایید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/395م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
محمدحسن شاطری

آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده مجهولالمکان
در پرونده کالسه  931071این دادگاه خواهان ابوطالب اکبری فرزند فریبرز با وکالت عبدالمطلب اکبری دادخواستی به خواسته ابطال مصالحه نامه شماره
 432مورخ  86/12/1و مطالبه ثمن معامله به علت مســتحق للغیر در آمدن یک قطعه زمین باغ شهری به متراژ  1000مترمربع از مجتمع باغهای خلیج فارس
واقع در پالک ثبتی  976بخش  6فارس روستای جاریآباد بیضاء به طرفیت  -1کوثر  -2یاور هر دو ستوده سنگری فرزندان قیصر  -3سید منصور عامری
تســلیم دادگاه عمومی بخش بیضاء نموده و به کالسه فوق ثبت گردیده وقت دادرسی برای روز دوشنبه مورخ  94/8/11ساعت  9صبح تعیین گردیده با
توجه به اینکه خوانده ردیف ســوم (سید منصور عامری) مجهولالمکان اعالم گردیده لذا حسب درخواست وکیل خواهان و دستور دادگاه در راستای ماده
 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده موصوف از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر
دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق در جلسه دادرسی شرکت نماید.
/14988م الف
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش بیضاء
محمود غنچه بیگلو

