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بررسي بازتاب جلوههاي فرهنع عامه (فولكلور)
در داستانهاي جالل آل احمد


اكير شاملو جانيبیك
دریافت مقاله:
10/00/02
پذیرش:
10/00/02

چكیده
با رواج داستاننويسی نوين و تغییر زبان و سبک نوشتار و ورود درونمايههای جديد به عرصۀ ادبیات داستانی،
داستان و رمان نیز پذيرای فرهنن عامه شد .اين مسائل در کنار يکديگر باع

توجه پژوهشگران و نويسندگان

به فرهنن تودی مردم گشت .يکی از اين رويکردها بررسی تأثیر فرهنن بومی و عامه شامل گويش ،آداب و
رسوم محلی ،اصطالحات و ضربالمثلهای بومی و ....است .ادبیات داستانی امروز به دلیل الهام گرفتن از
زندگی مردم عادی و پرداختن به مشکالت ،دغدغهها و گرفتاریهای اين قشر از جامعه ،تا حد زيادی تحت
تأثیر و نفوذ فرهنن عامیانه قرار گرفته است .جالل آل احمد با به کارگیری اين عناصر گامی در جهت زنده
کردن و زدودن غبار از چهری اين عناصر برداشت .وی با تیزبینی خاص يک نويسنده در برخی از داستانهای
خود و با توجه به شخصیتها و فضای داستان از عناصر فرهنن عامه استفاده کرد .داستانهای مجموعۀ
«نفرين زمین»« ،زيارت»« ،تابوت»« ،نون والقلم»« ،سمنوپزان»« ،ای المس سبا»« ،مدير مدرسه»« ،سنگی بر
گوری» و «الگمارک و المکوس» دارای بیشترين بسامد کاربرد عناصر فرهنن عامیانه (فولکلور) هستند .آل
احمد در داستانهای تمثیلی و واقعگرايانۀ خود به طرح مشکالت و مسائل سیاسی و اجتماعی ايران و مردم
پرداخت .توجه به اين نوع مسائل موجب شد تا بیشتر شخصیتهای داستانهای او را مردم عادی تشکیل
بدهد .با توجه به مطالب فوق و همچنین گستردگی و اهمیت ادبیات داستانی ايران ،اين پژوهش بر آن است
که بازتاب فرهنن عامه را در آثار داستانی جالل آل احمد بررسی و ارزيابی کند.
كلیدواژه :جالل آل احمد ،آثار داستانی ،فرهنن عامه ،زبان عامیانه.

استاديار زبان و ادبیات فارسیدانشگاه پیام نور

shamloo@pnu.ac.ir
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مقدمه

وی با نگرشی خاص در بسیاری از داستانهای خـود

فرهنن عامه تا پیش از ورود فرهنن و تمـدن غـرب

و با توجه به شخصیتها و فضای داستان به صـورتی

به ايران ،مانند بسیاری از مسائل ديگـر چنـدان مـورد

مطلوب از عناصر فرهنن عامه بهره برد.

توجه نبود و اغلب روشـنفکران و نويسـندگان ،آن را
به دلیل اينکه در بین مردم عادی جريـان دارد ،حقیـر

آثار داستاني آل احمد

میشمردند و از پرداختن به آن دوری مـیکردنـد .بـا

جالل آل احمد کار نويسندگی را بـا نوشـتن داسـتان

رواج داســتاننويســی نــوين و تغییــر زبــان و ســبک

کوتاه آغاز کرد .اولین اثر وی به نام «زيارت» در سـال

نوشتار و ورود درونمايههای جديد به عرصۀ ادبیـات

 0220در مجلۀ «سخن» چاپ شد .نام آثـار ديگـر آل

داستانی ،داستان و رمان نیز پذيرای فرهنن عامه شـد.

احمد عبارتند از:

اين مسائل در کنار يکديگر باع

توجه پژوهشـگران

 -ديد و بازديد0200 :

و نويسندگان به فرهنن تودی مردم گشت« .فولکلـور

 -مجموعه از رنجی که میبريم0202 :

در مغرب زمین از باستانیترين و حتی داسـتانیتـرين

 -مجموعه سه تار0201 :

ادوار تمدن يونان و روم تا قرون جديـد ،الهـامبخـش

 -مجموعه زن زيادی0220 :

بسیاری از نويسندگان ،شاعران ،نمايشنامهنويسـان و

 دو داستان بلند سرگذشـت کنـدوها و مـديرمدرسه0221 :
 داستان بلند نون و قلم0202 : -داستان بلند نفرين زمین0202 :

بومی و عامه در داستان عالقه نشان داد .اما او فرهنن

مجموعــههــای ديگــری از داســتان کوتــاه بــا

بـــومی را بـــه گـــويشهـــا و اصـــطالحات و

عنوانهای پنج داستان و چهـل طـوطی نیـز در سـال

ضربالمثلهای محلی منحصر کرده است ،تـا جـايی

 0222چاپ شد .آخرين داستان بلند آل احمد سنگی
بر گوری نام دارد که در سـال  0222منتشـر گشـت.

محسوب میشود .بعد از جمالزاده ،نويسندهای که بـا

(شیخ رضايی)01 :0200 ،

پژوهندگان بوده است( ».انجوی شیرازی)00 :0220 ،
محمـــدعلی جمـــالزاده (0210-0012هــــ .ش)

نخستین نويسندی ايرانی است که بـه کـاربرد فرهنـن

که آثار وی گنجینهای از تعابیر و اصطالحات عامیانـه
جديت و دقـت بسـیار بـه فرهنـن عامـه در معنـا و
مفهــوم کامــل آن توجــه نشــان داد ،صــادق هــدايت
(0222_0000هـ .ش) بود .وی معتقد بود فرهنـن عامـه

نزد مللی يافت میشود کـه دارای دو قشـر تحصـیل-
کرده و روشنفکر با تربیت عالی و قشـر بـی سـواد و
عامی هستند .اين دو قشر با تعامل و زنـدگی در کنـار
يکديگر فرهنـن عامـه را تقويـت مـیکننـد و بـه آن
شکل میدهند.
اما نويسندی ديگری که در داستانهای خـود از
عناصر فرهنن عامه استفاده کرد ،جالل آل احمد بـود
که با به کارگیری اين عناصر ،گـامی در جهـت زنـده
کردن و زدودن غبار از چهری ايـن عناصـر برداشـت.

سابقة پژوه

در مورد فولكلور

برای جمعآوری اصول و منابع ادبی و دانش عامیانـه،
از قرنها پیش در اروپا بدون اينکه جنبۀ تحقیقـی بـه
معنی فعلی کلمه وجود داشـته باشـد ،کوشـشهـای
شايستهای صورت میگرفتی بدين معنی که عـدهای
از دانشمندان و نويسندگان در کنار ادبیاات مکتـوب و
رســمی ملــل و بــه عنــوان ســرگرمی ،شــروع بــه
جمعآوری ادبیاات عامیانـهای کردنـد کـه معمـوالً در
جايی نوشته نشده بود و در بین تودی مـردم سـینه بـه
سینه منتقل میشد .در قرن پانزدهم ،رابلـه 0نويسـنده،
طبیب و کشیش معروف فرانسه ،شوخیها و هزلیاات
1.Rablais
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متـداول میــان عاماـه را جمــعآوری کـرد و آنهــا را از
خالل آثار عتیق بیرون کشید و همراه با تفسـیرهـايی
که امروز نیز راهنمای محققان فولکلور اسـت ،منتشـر
کرد( .روحاالمینی)020 :0220 ،
در يونان و روم باستان نیز نويسـندگان بـه آداب
و رسوم و سنن مردم توجـه خاصـی داشـتهانـدی امـا
دانش راستین فولکلور از سدی هفدهم مـیالدی آغـاز
میشود .در انگلستان «توماس براون» با کتاب بررسـی
درباری اشتباهات عمـومی و عامیانـه ،در فرانسـه «ژان
پاتیست تارونیـه» بـا «رسـالۀ اوهـام و خرافـات» ،در
اسکاتلند «جـیمس ماکفرسـن» بـا کتـاب قطعـاتی از

اشعار قديم که در مرتفعات اسکاتلند گردآوری شـده
اســت و در آلمــان «هــردر» و بــرادران «گــريم» بــا
«حکايــات عامیانــه کــه شــهرت جهــانی دارد» از
پیشگامان ايـن دانـش بـه شـمار مـیرونـد .در قـرن
نــوزدهم ،نخســتین بــار در انگلســتان «وی .جــی.
توماس» کلمـۀ فولکلـور را بـه کـار بـرد و نخسـتین
کنگری بینالمللی فولکلـور در سـال  0002م .تشـکیل
شد( .ماسه)01 - 00 :0221 ،

قلمرو فولكلور

0

بعــد از آنکــه تومــاس پیشــنهاد خــود را مبنــی بــر
جايگزينی فولکلور با ادبیاات عامه مطـرح کـرد ،ابتـدا
واکــنشهــايی نشــان داده شــد و ايرادهــايی چــون
نامتجانس بودن ترکیب اين کلمه بـر آن وارد کردنـد،
ولی در نهايت اين واژه مورد پـذيرش قـرار گرفـت.
امروزه مفهومی که از کلمۀ فولکلور برداشت میشـود
با نظر تومـاس تفـاوت دارد .بـه نظـر وی ،فولکلـور
گردآوری موادی از مـردم در حـوزی اشـعار عامیانـه،
معتقدات و باورها استی اماا امروزه مفاهیم ديگـری را
دربرمیگیرد و حوزی تخصص کسـانی را کـه در پـی
گردآوری آثار عامیانه هستند نیز شامل میشود .نقـش
عمدی توماس ،تثبیت اين اصـطالح بـود و بـیشـک
بررسیها و مطالعات وی موضوع فولکلور را به طـور
کامل دربرنمیگیرد .محققان و پژوهشگران انگلیسـی،
فولکلور را «علم سنن» نامیدنـد و بـه واسـطۀ همـین
1.Thomas

نامگذاری به پژوهش آثار رايج در اشـعار ،سـنتهـا،
افسانهها ،آداب و رسوم و باورهای مردم از زمانهـای
دور پرداختند.
با توجه به نظريات مختلفی که در زمینـۀ مـوارد
شمول فولکلـور و قلمـرو آن وجـود دارد ،مـیتـوان
گفت که« :فولکلور در ابتدا محدود به ادبیاات شـفاهی
بود و معموالً از قصاهها ،افسانههـا ،آوازهـای محل،ـی،
ضربالمثلها و چیستانها تجاوز نمـیکـرد .مطالعـه
کنندگان فولکلور به تـدريج دامنـۀ کنجکـاوی علمـی
خود را توسـعه دادنـد و آداب و رسـوم و معتقـدات
عامیانه را نیز به قلمـرو فولکلـور افزودنـد و کـمکـم
تکنیکها و هنرهـای عامیانـه را نیـز وارد آن کردنـدی
زيرا اعتقادات و باورهای عامیانه از تکنیـک و هنـر و
همچنین از کاربرد و اجرای اعمال مربوط به آن جـدا
شدنی نیست .بدين ترتیـب ،وسـعت دامنـۀ رفتـار و
اعمال عامیانه و سن،تی اقوام و جوامـع ،زمینـههـای
مختلــف و متنــوع زنــدگی روزمــره ماننــد نــوع
ساختمان (خانه ،انبار ،عبادتگـاه) ،ابـزار تولیـدی و
تکنیــک و هنــر عامیانــه (پارچــهبــافی ،ســفالگری،
نجاری) ،خوراک و پوشاک ،جشنهـا و بـازیهـا،
اسباببازیها ،اعتقـادات و طـب عامیانـه ،ادبیـات
عامیانه (شعر ،ضربالمثل ،قصه ،موسیقی ،رقـص،
گويشهای قراردادی و صنفی ،نامها و  ،)...جشـن
های مربوط به فصلهای مختلـف سـال ،کشـت و
زرع و مراســم مربــوط بــه گــذرگاههــای مراحــل
زنــدگی (تولــد ،ازدواج و مــرگ) را دربرگرفــت».
(روحاالمینی)020 – 021 :0220 ،

جامعۀ دانشگاهی و پژوهشـگران کشـور مـا
نیز درباری تعريف ،موضـوع و قلمـرو فولکلـور بـا
يکديگر وحدت نظر ندارنـد و بـا دشـواریهـايی
روبرو هستند .مثالً در تعريف فولکلور میان خـود
فولکلوريستها از سويی و میان مـردمشناسـان و
فولکلوريستهـا از سـويی ديگـر اخـتالف نظـر
وجود دارد .عـداهای دامنـۀ موضـوعی و تحقیقـی
دانش فولکلور را خیلی وسـیع مـیبیننـد و آن را
مانند مردمشناسی شامل همۀ رفتارهای اجتمـاعی
و فرهنگی عاماۀ مردم میدانند .اين گروه «فرهنن
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عاماه» يا «فرهنن مردم» يعنی مجموعۀ دانـشهـا،

مادرکم چهار تـا تکـه جهـاز راه انـداخت( .زن

فنون ،هنرهـا ،ادبیاـات ،آيـینهـا ،آداب و رسـوم،

زيادی« ،زن زيادی»)010 :
-

جشنها ،سرگرمیها ،بازیها و .. .مردم را کـه بـه

شب شام که خورديم مـا را دسـت بـه دسـت

صورت شفاهی و تقلیدی در جامعه انتقال میيابد،

دادند و بردند( .همان)012 :

از موضوعات تحقیقی دانـش فولکلـور مـیداننـد.

-

شماری ديگر که تعدادشان انـدک اسـت ،موضـوع
فولکلور و حوزی تحقیقی آن را به ادبیاـات شـفاهی
يا ادبیاات عاماه محدود میکنند .اين گروه فولکلـور
را هنر کالمی يا هنر زبانی مـردم مـیداننـد و ايـن
نوع هنر شفاهی را در جامعههای ايلـی ،عشـايری،
روســتايی و شــهری بررســی و مطالعــه مــیکننــد.

طواف بدهم و بعد هم وصیت کنم که مرا کجـا دفـن
کنند( .ديد و بازديد« ،زيارت») 00 :
 .1-8آداب و رسوم و اعتقادات پاشكي
-

خوردن  31نافة تخم مرغ براي باروري

خیال مـیکنـی روزی  02تـا نطفـۀ تخـم مـرغ
فراهم کردن کار آسونی بود( .زن زيادی« ،سمنوپزان»)22 :
-

داستانهاي جالل آلاحمد
عناصر فولکلوريک به کـار رفتـه در داسـتانهـای آل

طواف دادن كفن در كربال

يک دست خلعت برد يمانی تهیـه کـنم و آن را

(بلوکباشی)00 :0211 ،

بررسرري كرراربرد عناصررر فولكلوریررك در

دست به دست دادن عروس و داماد

عرق بیدمشك براي عصيانیت

آب سرد ،عرق بیدمشک ،سیگار پشـت سـیگار
فايده نداشت( .مديرمدرسه)000 :

احمد را میتوان به چهار دستۀ اصلی تقسیم کرد کـه
عبارتند از:
 .0آداب و رسوم و اعتقـادات ،شـامل :آداب
و رســـوم و اعتقـــادات اجتمـــاعی و فرهنگـــی،
پزشکی ،مذهبی و خرافیی  .0اشعار و ترانـههـای
عامیانهی  .2بازیهای  .0ضربالمثلها.
در اين بخش ذيل دسـتهبنـدی مـذکور ،بـه
شواهدی از متن آثار آل احمد اشاره خواهیم کرد
و در پايــان بــا ارائــۀ جــدول آمــاری ،میــزان و
چگونگی کاربرد عناصر فولکلوريک را در داستان
های او نشان خواهیم داد .الزم به ذکر اسـت کـه
زبان عامیانه و کاربرد آن را در داستانهای جـالل
به عنوان بخشی از فولکلور در بخشی جدا مـورد
بررسی قرار خواهیم داد و به عل،ت بسـامد بـاالی
کــاربرد آن از ارائــۀ جــدول آمــاری در مــورد آن
خودداری میکنیم.
 .8آداب و رسوم و اعتقادات
 .8-8آداب و رسوم و اعتقادات اجتماعي و فرهنگي

-

جهاز دادن

 .4-8آداب و رسوم و اعتقادات مذهيي
-

آب تربت و درمان تب تیفوس

پارســال پــس از  02روز کــه در تــب تیفــوس
میسوخت ،با يک قطره از آب همـین تربـت  ...شـفا
يافته بود( .ديد و بازديد« ،زيارت»)00 :
-

آب دعا براي بیمار نشدن

به مردم آب دعا میداد .همه تبرک میکردند کـه
تا آخر سال بیمار نشوند( .ديد و بازديـد« ،ديـد و بازديـد»:
)02
-

احیاء گرفتن در شب قدر

نمیدانست چطور خواهـد توانسـت تـا صـب
بیدار بماند و احیاء بگیرد( .ديد و بازديد« ،افطار بـیموقـع»:
)20
-

احترام به ادعیه

دعــا را  ...مــاچش مــیکردنــد و روی پیشــانی
مـیگذاشــتند و ...نگهـش مــیداشـتند( .ديــد و بازديــد،
«معرکه»)001 :
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اذان گفتن در گوش

-

مثل کفتر چهی تیرخواااا وده و بالوم

بعضی هم که آشـنايی بیشـتری داشـتند ،تـا در

بهلینوم مین کلک ،بهلینوم نبـالوم (نفـرين زمـین،

گوشم اذان نمیگفتند و يکی دو آيۀ مأثوره در گـوش

«ثور»)020 :

راستم نمیخواندند و...
ممکن نبود دست از سرم بردارند( .ديد و بازديـد،

 .4بازيها

«زيارت»)20-20 :

 -به خصوص برای بچهها که جز قـاپ بـازی و

 .3-8آداب و رسوم و اعتقادات خرافي
-

جفتــک چــارکش ســرگرمی ديگــری نداشــتند( .نــون

آب مردهشرورخانه را روي سرر ریخرتن برراي

والقلم)022:

باردار شدن

-پس چه بازیهايی بلدی؟ گفت :قايم باشک آقـا و...

...روز چهلــم آب مــردهشــورخانه را روی ســر

دوزبازی و .. .درنا بازی آقا و  ...همین( .نفـرين زمـین،

ريختن! تصورش را هـم نمـیشـود کـرد( .سـنگی بـر

«میزان»)02 :

گوری)22 :
انداختن طلسم در آب انيارخانه برراي از چشرم

-

 .3ضربالمز

انداختن هوو از چشم شوهر

 -هر چیز به جای خويش نیکوسـت( .يـک چـاه و

همچی که از جلوش رد مـیشـدم ،انـداختمش

دو چاله)00 :

تو آب انبار( .سنگی بر گوری)22 :

 هر کسی را بهر کاری ساختهاند( .همان)01 : -هشتشان گروی نه است( .ديد و بازديد« ،ای المـس

 .1اشعار عامیانه
قربون برم خدارو

تــوپ قلندرا رو

تـــوپ قلندرونه

خونۀ شما ويرونه

سبا»)020 :
 همان آش و همان کاسه( .نون و القلم)001 : -همکار چشم ديدن همکار را ندارد( .همان)00 :

(نون والقلم)22:

 -هیچ بده را به هیچ بستان ،کـاری نیسـت (يـک

 -مثل پیشتر ،نم زنوم م م م تیرو ورنشونه

چاه و دو چاله)20 :

با لومه چرخ اشکنه ،ده ه ه ه لومه زمونه

جدول آماري كاربرد عناصر فرهنع عامه در داستانهاي جالل آل احمد
نفرین
زمین

آداب و رسوم و
اعتقادات اجتماعي و
فرهنگي

آداب ورسوم و
اعتقادات
پاشكي

آداب و رسوم
و اعتقادات
خرافي

آداب و رسوم
و اعتقادات
مذهيي

اشعار و
ترانههاي
عامیانه

ضربالمز

بازيها

میزان

2

0

0

1

02

ـــ

0

عقرب

1

0

1

0

0

ـــ

0

قوس

0

0

2

00

1

ـــ

ـــ

حمل

0

0

ـــ

ـــ

2

ـــ

ـــ

ثور

1

ـــ

2

0

0

0

ـــ

کوسه برنشین

0

ـــ

0

0

0

ـــ

ـــ
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آداب ورسوم و
اعتقادات اجتماعي و
فرهنگي

آداب و رسوم و
اعتقادات

آداب و رسوم
و اعتقادات

آداب و رسوم
و اعتقادات

پاشكي

خرافي

مذهيي

اشعار و ترانه
هاي عامیانه

ضربالمز

بازيها

دید و بازدید

0

ـــ

ـــ

0

ـــ

ـــ

ـــ

گنج

0

ـــ

0

0

ـــ

ـــ

ـــ

زیارت

0

ـــ

ـــ

02

ـــ

ـــ

ـــ

افاار بيموقع

ـــ

ـــ

ـــ

2

ـــ

ـــ

ـــ

گلدان چیني

ـــ

ـــ

ـــ

0

ـــ

0

ـــ

تابوت

1

ـــ

ـــ

00

ـــ

ـــ

ـــ

شمع قدي

0

ـــ

ـــ

0

ـــ

ـــ

ـــ

تجهیاات ملت

0

0

0

ـــ

0

ـــ

ـــ

پستچي

0

ـــ

0

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

معركه

ـــ

0

0

0

ـــ

ـــ

ـــ

دو مرده

0

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اي المر سيا

0

ـــ

0

2

0

0

ـــ

دید و بازدید

آداب و رسوم و
اعتقادات

آداب و رسوم
و اعتقادات

آداب و رسوم
و اعتقادات

پنج داستان

آداب و رسوم و
اعتقادات
اجتماعي و
فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

ـــ

ـــ

گلدستهها و فلك

0

0

0

جشن فرخنده

0

0

0

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

خواهرم و عنكيوت
شوهر آمریكایي
خونابة انيار

0

اشعار و
ترانههاي
عامیانه

ضربالمز

بازيها

ـــ

ـــ

ـــ

0

0

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

0
2

ـــ

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم

آداب و رسوم

اشعار و

یك چاه

اعتقادات اجتماعي و

اعتقادات

و اعتقادات

و اعتقادات

و دو

فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

عامیانه

چاله

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم

اشعار و

اعتقادات اجتماعي و

اعتقادات

اعتقادات

و اعتقادات

ترانههاي

فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

عامیانه

0

0

0

___

ـــ

ـــ

ترانههاي

مدیر مدرسه

0

___

ـــ

2

ضربالمز

00

ضربالمز

02

ـــ

بازيها

ـــ

بازيها

___
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آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

اشعار و

از رنجي
كه

اعتقادات اجتماعي و

اعتقادات

اعتقادات

اعتقادات

ترانههاي

ميبریم

فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

عامیانه

ضربالمز

بازيها

درۀخاان زده

___

___

___

___

___

___

___

در راه چالوس

0

___

___

0

___

0

___

اعتراف

___

___

___

___

___

___

___

آبروي از دست رفته

___

___

___

0

___

___

___

روزهاي خوش

__

___

___

___

___

___

___

محیط تنع

___

__

___

___

___

2

___

زیرآبيها

___

___

___

___

0

___

___

چه طوطي

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم

آداب و رسوم

اعتقادات اجتماعي و

اعتقادات

و اعتقاداتخرافي

و

فرهنگي

پاشكي

___

___

ياسوده وی و
مهاجرت وی

اشعار و ترانه
هاي عامیانه

ضربالمز

بازيها

اعتقاداتمذهيي

___

___

___

___

___

بانو و ماهی خندان

___

___

0

___

___

___

___

فرزند موعود

___

__

___

___

___

___

___

دويکا و شوهر

___

___

___

___

___

___

___

ابلهش
زن و ببر

___

___

___

___

___

___

___

سوکه سپتاتی

___

___

___

___

___

___

___

سرگذشت
كندوها

سنگي
بر
گوري

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب ورسوم و

آداب و رسوم و

اشعار و

اعتقادات اجتماعي

اعتقادات

اعتقادات

اعتقادات

ترانههاي

و فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

عامیانه

___

___

___

0

0

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

اشعار و

اعتقادات اجتماعي

اعتقادات

اعتقادات

اعتقادات

ترانههاي

و فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

عامیانه

2

2

0

2

___

ضربالمز

بازيها

1

___

ضربالمز

بازيها

0

___
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آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

آداب و رسوم و

اشعار و

اعتقادات اجتماعي و

اعتقادات

اعتقادات

اعتقادات

ترانههاي

فرهنگي

پاشكي

خرافي

مذهيي

عامیانه

1

0

02

1

0

01

آداب و رسوم و
اعتقادات اجتماعي و
فرهنگي

آداب و رسوم و
اعتقادات
پاشكي

آداب و رسوم و
اعتقادات
خرافي

آداب و رسوم و
اعتقادات
مذهيي

اشعار و
ترانههاي
عامیانه

ضربالمز

بازيها

بچة مردم

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

وسواس

0

ــــــ

0

2

ــــــ

ــــــ

ــــــ

الك صورتي
وداع

0
ــــــ

0
ــــــ

ــــــ
ــــــ

0
ــــــ

ــــــ
ــــــ

2
ــــــ

ــــــ
ــــــ

زندگي كه
گریخت
آفتاب لب
بام
گناه

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

0

2

0

0

ــــــ

نون والقلم

سه تار

نادیك
مرزون آباد
دهن كجي
آرزوي
قدرت
اختالف
حساب
الگمارك و
المكوس

بازيها

ضربالمز

0

زن
زیادي

آداب و رسوم و
اعتقادات اجتماعي و
فرهنگي

آداب و رسوم و
اعتقادات
پاشكي

آداب و رسوم و
اعتقادات
خرافي

آداب و رسوم و
اعتقادات
مذهيي

اشعار و
ترانههاي
عامیانه

ضرب
المز

بازي-
ها

سمنوپاان

2

0

0

0

ــــــ

0

ــــــ

خانم ناهت الدوله

2

ــــــ

0

0

ــــــ

ــــــ

ــــــ

دفترچة بیمه

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

عكاس بامعرفت

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

خدا را زمان

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

دز دزده

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

ــــــ

ــــــ

جاپا

ــــــ

ــــــ

ــــــ

0

ــــــ

ــــــ

ــــــ

مسلول
زن زیادي

ــــــ
2

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
0

ــــــ
ــــــ
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 .5زبان عامیانه

به نظر علی محماد حقشـناس هـم در فرهنـن

با نگاهی به فرهننهای مختلفـی کـه در زمینـۀ زبـان

ابوالحسن نجفی «کلمات و ترکیبات از نوع «آشـنايی»،

عامیانه نوشته شده ،به اين نتیجه میرسیم کـه تعريـف

«آشوب» يا «آقازادی فالن» و «آفتاب کسی بر لـب بـام

دقیقی از زبان عامیانه که بر پايۀ آن بتوان مصداقهـای

رسیدن» به وفور به چشم مـیخـورد کـه همگـی بـه

آن را در متنی بازشناخت ،ارائه نشده است .در مقدامـۀ

مرتبۀ زبان گفتار معیار با صبغۀ ادبی تعلق دارند و هـم

«فرهنن معاصر» آمده اسـت« :هنـوز مرزهـای دقیـق

کلمات و ترکیبـاتی از قبیـل «آل و ابـزار»« ،بـد دک و

لغات عامیانه و رسمی در ادبیـات مـا همچـون زبـان

پوز» و  ...غالباً به مرتبۀ زبان عامیانـه بـا رنـن و مايـۀ

انگلیسی و فرانسه روشن نیست و ما نیز نتوانستیم بـه

جاهلی متعل،قاند( ».حق شناس)20 :0211 ،

نتیجۀ قطعی در تعیین چهارچوب درست لفظ عامیانـه
برسیم( ».ثروت و انزابی نژاد)2 :0211 ،

از اين ا هارنظرها دست کم چنین برمیآيد کـه
مفهوم اصطالح عامیانه تا چـه انـدازه سـیاال و لغـزان

ابوالحسن نجفی نیز در مقدامۀ «فرهنن فارسـی

است .ايـن مفهـوم چنـدان مـبهم و متغیاـر اسـت کـه

عامیانه» با قائل شدن به سه سط زبانی ادبی ،رسـمی

مصاديقی از آن ،در حوزی واژگانی يـک فـرد آشـکارا

و عامیانه تالش کرده اسـت تـا مـرز زبـان عامیانـه را

عامیانه و در حوزی واژگانی فرد ديگر از عناصـر زبـان

نسبت به دو زبان ديگر مشخ،ص کند .در جدولی کـه

معیار و حتی ادبی شمرده میشود.

وی در اين مـورد ترتیـب داده اسـت ،زبـان عامیانـه
همراه با زبـان روزمـره (محـاوره) در زيرگـروه زبـان
گفتار قرار گرفته است .وی برای زبان عامیانـه نیـز دو
زيرگروه قائـل شـده اسـت :زبـان عامیانـه در معنـای
متداول آن و زبان جاهلی( .نجفی )2 :0210 ،با اين همـه
نجفی گفته اسـت« :مـرز میـان زبـان عامیانـه و زبـان
روزمره و معیار را نمیتوان به دقـت مشـخص کـرد.
تعیین مرز آنها اگر محال نباشد ،بسیار دشوار اسـت و
به هر حال امری نظری و ذهنی است و در عین حـال
مرز ناثابتی است که پیوسته در معرض تغییر و تحـول
و جابهجايی است( ».همان)1 :

به دلیل فقدان مرز معـین میـان زبـان عامیانـه و
زبــان رســمی و زبــان ادبــی ،عــدهای از منتقــدان نیــز
برخی از مدخلهای فرهنن نجفی را مصداق عامیانـه
ندانستهاند .از جملۀ آنها بهاءالـدين خرمشـاهی اسـت
که به نظر او ترکیبات و اصطالحاتی چـون «امـروز و
فردا کردن»« ،امروزه پسند»« ،به امید خـدا»« ،انگـار نـه
انگار»« ،اهل و عیال»« ،بـه بـاد رفـتن»« ،بـار و بنـه» و
«بخت برگشته» اگـر هـم محـاورهای باشـند ،عامیانـه
نیستند( .خرمشاهی)220-221 :0211 ،

 .8-5عناصر زبان عامیانه

همانگونه که صاحبنظـران در مـورد تعريـف
زبان عامیانه و تعیین مرزهای آن نسبت به زبـان ادبـی
و رسمی اختالف نظر دارند ،در زمینۀ عناصـر آن نیـز
دچــار اخــتالف هســتند .غالمعلــی حــداد عــادل در
مقالهای تالش کرده است ترکیبات روزمره و سـاخت
آنها را شناسايی کند .وی الگوهای صـرفی زيـر را در
ترکیبات عامیانه تشخیص داده است:
 استفاده از معنای يـای آخـر کلمـه (گلـدانی،جاکفشی)یهای غیرملفـوظ آخـر کلمـه (لبـه ،تیغـه)ی

پسوند «_َک» (موشک ،چشمک ،خرک).

 استفاده از ترکیبات اضافی و وصفی با نشـانۀاضافه و بدون آن (با نشانۀ اضافه :چـرخ خیـاطی ،آرد
برنجی بدون نشانۀ اضافه :چرخ دنده ،ترمز دستی).
 آوردن چند کلمه بـه دنبـال هـم بـدون اداتربط يا با ادات ربط (بدون ادات ربط :شتر گاو پلنـن،
چلوکبابی با ادات ربط :من در آوردی ،تو دل برو).
 ترکیباتی که معنای آنها از معانی اجـزای آنهـابه دست نمیآيد (سینه پهلو ،پیچ گوشتی).

بررسي بازتاب جلوههاي فرهنع عامه (فولكلور) 34 ...

 -ترکیبات شـاعرانه (آفتـاب مهتـاب ،زشـت و

 .1-5بررسي عناصر زبان عامیانه در داستانهاي جراللآل
احمد

زيبا).
 ساخت اسم ابزار از اسم و بن مضـارع فعـل(در بازکن ،سرعتگیر ،درپوش).
 کلماتی که از افزودن صفت فرنگی به مشـابهبــومی آن ســاخته مــیشــوند (تــوت فرنگــی ،نخــود
فرنگی ،گوجه فرنگی)( .حداد عادل)1-0 :0200 ،

به نظر نگارندی اين مقاله ،الگوهايی کـه در ايـن
قسمت به نقل از حداد عـادل آوردهايـم ،هـیچ کـدام
اختصاص به زبان عامیانه نـدارد و چـه بسـا کـه ايـن
ساختها در زبان رسمی جای میگیرد .بار ديگر ايـن
نکته مشخص میشود که اصطالح عامیانـه و عناصـر
آن چقدر میان صاحبنظران متفاوت و متغیر است.
علی محمد حقشناس نیز در مقالهای تالش
کرده است تا گونههـايی خـاص از عناصـر زبـان
عامیانــه را مشــخص و طبقــهبنــدی کنــد .وی در
ساخت آوايـی کلمـات و ترکیبـات عامیانـه ،سـه
فرآيند قلب (قلف به جای قفل) ،ابدال (نشت بـه
جای نشد) و همگونی (مشد به جـای مشـهد) را

با توجه به مسائل مطـرح شـده در زمینـۀ زبـان
عامیانه و عناصر آن مشخص میگردد که تا چه میـزان
تعیین مصداقهای دقیـق مفهـوم «عامیانـه» مشـکل و
دشوار است .به همین دلیـل در نوشـتار حاضـر تنهـا
مواردی به عنوان عنصر عامیانه پذيرفته شده است کـه
در فرهنــن عامیانــۀ معتبــری کــه مقبــولتــر از ديگــر
فرهننهاسـتی يعنـی در «فرهنـن فارسـی عامیانـه»
تألیف ابوالحسـن نجفـی آمـده باشـد .بـدين ترتیـب
عناصر يافته شـده در داسـتانهـای آل احمـد را ذيـل
عنــاوينی چــون کلمــه ،ترکیبــات و عبــارات (اتبــاع،
واژگان همگون ،کنايـه و ،)...تعارفـات ،دعـا ،فحـش،
قسم و نفرين آوردهايم .در داستانهـای آل احمـد بـه
شکستهنويسی نیز عنوانی جداگانه اختصـاص يافتـه و
شیوههای شکستهنويسی در داسـتانهـای او توضـی
داده شده است .الزم به ذکر است که به عل،ـت بسـامد
باالی اين عناصر در داستانهای وی ،به ناچار بخشـی
از آن را به عنوان مثال ذکر میکنیم.

تشخیص داده است .همچنین در سـاخت صـرفی
کلمات و ترکیبـات عامیانـه ،فرآينـدهای دوگانـه
سازی (بد دک و پوز) و ترکیب کلمه با مهمل آن
(رخت و پخت) را بیان کرده است .به نظـر حـق
شناس يکی ديگر از ويژگیهای زبان عامیانه بهره
گیری از ترکیبهای لغـوی در واژهسـازی اسـت
(تازه به دوران رسیده ،صد تا يک غـاز) .وی هـم
چنــین صــورتبنــدی معنــی در قالــب ســاخت

 .8-1-5واژه
-

از منپپهترو بدبختتـر نیسـت( .زن زيـادی« ،زن
زيادی»)002 :

اين نرهخر حاال ديگه بايد برای خودش نان آور
شده باشد( .مدير مدرسه)10 :

-

دولت» در قالب ساخت استعاری «تازه بـه دوران
رسیده» يا صورتبندی معنای «کم عقل بودن» در
قالب ساخت استعاری «عقـل کسـی پـاره سـنن
برداشتن»( .حق شناس)20 :0211 ،

صوت
اررر ...صدا میداد( .سه تار« ،دهنکجی»)11 :

استعاری را يکی ديگر از ويژگیهای زبان عامیانه
دانســته اســتی ماننــد صــورتبنــدی معنــای «نــو

صفت

پقي میزد به خنده( .سه تار« ،گناه»)20 :

-

عدد
اولــین بــار بــود کــه در همچــه جلســۀ پررنج

ش نفری شرکت میکـرد( .از رنجـی کـه مـیبـريم« ،دری
خزان زده»)22 :
بیا دو سهتا بزن شايد بختت وازشه؟ (زن زيـادی،
«سمنو پزان»)20 :
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 .1-1-5تركیب
-

پیشوند  +اسم

آدمهای بيدسرتو پـايی مثـل معلـمهـا در آن
نفس میکشند( .مدير مدرسه)00 :
بياهن و تلپ نمیشود رفت( .نون والقلم)02 :

-

تركیب (اسم  +ي)

 .4-1-5فع مركب
 -آجر كردن

میخواست نان امثال خودش را ندانسـته آجـر
کند( .مدير مدرسه)22 :

-

هرچی اِزا و چز میکنه ....مگه میتونه؟ (سه تـار،
«الک صورتی»)20 :

کاســه بشررقابي ....فريــاد مــیزد( .ســه تــار« ،الک

 .3-1-5كنایه
 آخه تخم مام تو این كوچه پرر كوچرههراپر افتاده .کنايه ازاين که همـینجـا متولـد

صورتی»)20 :
يک تخم كدویيداد میزد( .سه تار« ،سه تار»)02 :

-

شدهايم( .سه تار« ،الک صورتی»)20 :

آوا (اسم  +اسم)

 -آدم از زیر كار دررویي هستم .کنايه از تنبلی

الو الو اين چی بـود( .از رنجـی کـه مـیبـريم« ،دری

(نون والقلم)002 :

خزان زده»)22:

بعد ترق تورق پاشنۀ آنکه روی کف داالن می-

خورد( ...سه تار« ،گناه»)21 :

-

اتياع
از پسرکم كاغذ ماغرذی نـدارين( .ديـد و بازديـد،

«ديد و بازديد»)00 :
اين دكتر مكترها رو ول کـن( .زن زيـادی« ،سـمنو
پزان»)22 :

واژگان همگرون (در واژگـان همگـون ،هـر دو
کلمۀ پیاپی دارای معنی هستند( ).سرگذشت کندوها)1 :

آدم بیدست و پايی نیست که نتوانـد زنـدگیش
را ضيط و ربط کند( .همان)00 :

با چك و چانة بسته از پشت در ،مـدتهـا بـه
اين منظره مینگريست( .از رنجـی کـه مـیبـريم« ،محـیط
تنن»)10 :

-

موصوف و صفت
از بس حرفهاي قلميه زد( ...سرگذشـت کنـدوها:

)01
اين جادوگرهاي قرتي از فرنن برگشته( .سـنگی
بر گوری)21 :

 مضاف و مضافالیهبغض بیخ خرت را گرفته( .همان)2 :
پیه سوزش تـا بوق سع روشـن بـود( .نـون
والقلم)02 :

از و چا كردن

 .5-1-5گروه فعلي ميتني بر تشيیه
 مز انار تركیدنيک مرتبه مثل انار ترکید و ...فرياد کرد( .ديـد و
بازديد« ،گلدان چینی»)22:

-

مز بخت النصرایستادن

مثل بُخت النصر پشـت پنجـره ايسـتادم( .مـدير
مدرسه)001 :

 .7-1-5تعارفم دعام فح م قسم و نفرین
 .8-7-1-5تعارف
 اختیار داريد( .همان)00 : قابل شما را ندارد( .يک چاه و دو چاله)00 : .1-7-1-5دعا
 اجرتــون بــا حضــرت زهــرا( .زن زيــادی،«سمنوپزان»)22 :
 بال به دور( .نون والقلم)00 : .4-7-1-5فح

 به گور پدر هرچه وارث و موروث اسـت.(همان)01 :
 پدرسگا( .سه تار« ،آرزوی قدرت»)000 : .3-7-1-5قسم
 به آن قفلی که خواهم بوسید( .ديـد و بازديـد،«زيارت»)20 :
 -به ارواح پدرم( .نون والقلم)21 :
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 .5-7-1-5نفرین
 الهی سر تختۀ مـردهشـور خانـه بیفتـد( .زنزيادی« ،زن زيادی»)011 :

 به کمرت بزنه اون نمـازی کـه مـیخـونی.(سه تار« ،الک صورتی»)21 :
 .4-5شكسته نویسي

منظــور از شکســتهنويســی ،تحريــف واژههــا اعــم از

 .3-4-5ابدال
 از آثار دوری اوناست( .مدير مدرسه)01 : اگر چونه بزنم يک قرونشم کم ميكنه( ...سهتار« ،الک صورتی»)01 :

 .5-4-5افاای

 اگر اين دفعه هم بال سر همه اومده باشـه....(سرگذشت کندوها)02 :

عامیانه يا غیر عامیانه به تقلید از طـرز تلف،ـظ عـوام در

 -اگر میتونستند به دکـون مـن چـپ نیگراه

زبــان روزمــره اســت .شکســتهنويســی جلــوههــای

کنن( ....از رنجی که مـیبـريم« ،آبـروی از دسـت

گوناگونی داردی از جمله :کاهش تعداد هجاهـا ،تغییـر

رفته»)11 :

الگوهــای هجــايی و کوتــاه شــدن آن ،تغییــر تقطیــع
هجــايی ،تغییــر نــوع مصــوات و حــذف صــامت.

نتیجهگیري

شکستهنويسـی در داسـتانهـای آل احمـد از طريـق

 .0داستانهای مجموعۀ «نفرين زمین» و داستانهـای

حذف ،ابدال و افزايش واجها و بـه نـدرت از طريـق

«زيارت»« ،تابوت»« ،نـون والقلـم»« ،سـمنوپزان»« ،ای

کاربرد گـويشهـا و زبـانهـای منـاطق ديگـر ايـران

المس سبا»« ،مـدير مدرسـه»« ،سـنگی بـر گـوری» و

صورت گرفته است.

«الگمارک و المکوس» دارای بیشترين بسـامد کـاربرد
عناصر فرهنن عامیانه (فولکلور) هستند.

 .8-4-5زبان و گوی هاي محلي

 .0توجه به فضای داستان و بکـارگیری زبـان خـاص

 -با لهجۀ رشتی گفت :نه آقا ،چـهطـور مهـم

هر شخصیت ،يکی از مواردی است که هنرمنـدی آل

نیست آقا( .زن زيادی« ،دفترچۀ بیمه»)02 :

 به لری گفت :هی پیاروئی ايسـه پسـیمونمیسی( .نفرين زمین« ،حمل»)020-022 :

احمد را جلوهگر میسازد .زبان آل احمد در داسـتان-
هايش متفاوت و وابسـته بـه نـوع و فضـای داسـتان
است .در داستانهـايی کـه شخصـیتهـای آن مـردم
عادی و متوسط جامعه هسـتند ،زبـان شخصـیتهـا

 .1-4-5زبان كودكان

زبانی است که از عناصـر فولکلوريـک و زبـان تـودی

 -وقتی زمینش گذاشتم گفت :مـادل ،دسـس

مردم بهره میگیـرد و در جـايی کـه شخصـیتهـای

اوخ سده بودس ،مادل تجا میلیم؟ (سـه تـار،

داستان افرادی غیرعامی و تحصیلکرده هسـتند ،زبـان

«سه تار»)00 :

آل احمد به سمت زبان رسمی پیش میرود.
 .2آل احمد در داسـتانهـای تمثیلـی و واقـعگرايانـۀ

 .4-4-5حذف واج

خود به طرح مشکالت و مسائل سیاسی و اجتمـاعی

 -اين پسر آقراس( .پـنج داسـتان« ،گلدسـتههـا و

ايران و مردم آن پرداخت .توجه به ايـن نـوع مسـائل

فلک»)0 :

موجب شد تا بیشتر شخصیتهای داستانهـای او را

 -امثال شما برایر حـقشناسـی خودتـون را

مــردم عــادی تشــکیل بدهــدی امــا در واقــع ايــن

نشان بديد( .از رنجی که میبريم« ،دری خزانزده»:

شخصیتها ،افکـار و عقايـد خـود نويسـندهانـد کـه

)1

شکلی انسانی پیدا کردهاند و در قالب يک شخصـیت
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يا نامی مشخص ،حرفهايی را که نويسنده در ذهـن

ـــــــــ ( .)0211سنگی بر گوری .چاپ دوم .انتشـارات

دارد ،بیان میکنند.

آدينه سبز .تهران.
ـــــــــــ ( .)0202زن زيــادی .چــاپ دهــم .انتشــارات

 .0اغلب داستانهای آل احمد در ذهـن نويسـنده يـا
راوی میگذرد و بیشتر در خفايای ذهن شخصیتهـا
يا راوی سیر میکند تا دنیای بیرونی بنـابراين عناصـر
فرهنن عامه با توجه به بیان خواستههـا و مشـکالت
مردم و جامعه ،فقط در گفتهها و زبـان شخصـیتهـا
خود را نشان میدهد .با توجه به اينکه ايـن افکـار در
واقع خواستهها ،انديشـههـا و عقايـد خـود نويسـنده

است ،آل احمد در اين بین ،اين فرصت را پیـدا مـی-
کند که حرفهای ناگفتۀ خود را از زبان شخصیتهـا
بیان کند و نظرات شخصی خود را آشکار سازد.
 .2از عــواملی کــه موجــب شــده آل احمــد از زبــان
عامیانه نسبت به ديگـر عناصـر فرهنـن عامـه بیشـتر
اســتفاده کنــد ،شــیوی نگــارش و ســبک نويســندگی
اوست .وی سعی دارد با نثـری تنـد و بريـده بريـده،
داستان را پیش ببرد و زياد سرگرم جنبـههـای عملـی
فرهنــن عامــه نشــود .گفتنــی اســت آل احمــد از
شکستهنويسی به عنوان يک عامل مهم بـرای تزريـق
لحن عامیانه به داستانهـای خـود اسـتفاده کـرده و از
عناصر مهم شکستهنويسی در داستانهای او ،ابـدال و
حذف است.
 .2در کل بايد گفت تأثیرپذيری داستانهای آل احمـد
از فرهنن عامه بـه دو عامـل :الـف) شـهر و زادگـاه
نويسندهی ب) موضوع و محیط شـکلگیـری داسـتان
بستگی دارد.

منابع
آل احمد ،جالل (بیتا) .از رنجی که میبـريم .انتشـارات
جنگل .تهران.
ـــــــــــ ( .)0220ديــد و بازديــد .انتشــارات امیرکبیــر.
تهران.
ـــــــــ ( .)0220مدير مدرسه .انتشارات رواق .بیجا.
ـــــــــ ( .)0210سه تار .انتشارات آدينه سبز .تهران.

فردوس .تهران.
ـــــــــــ ( .)0200سرگذشــت کنــدوهــا .چــاپ دوم.
انتشارات آدينه سبز .تهران.
ـــــــــــ ( .)0200نفــرين زمــین .چــاپ دوم .انتشــارات
آدينه سبز .تهران.
ـــــــــــ ( .)0201پــنج داســتان .انتشــارات آدينــه ســبز.
تهران.
ـــــــــــ ( .)0201يــک چــاه و دو چالــه .چــاپ دوم.
انتشارات آدينه سبز .تهران.
ـــــــــ ( .)0212نـون والقلـم .چـاپ سـوم .انتشـارات
آدينه سبز .تهران.
ـــــــــ ( .)0210چهل طوطی .نشر علم .تهران.
آل احمد ،شمس ( .)0221از چشم برادر .انتشارات کتـاب
سعدی .قم.

اســالمی ندوشــن ،محماــدعلی ( .)0210فرهنــن و شــبه
فرهنن .چاپ سوم .کشاورز .تهران.
انجــوی شـیرازی ،سیدابوالقاســم ( .)0220تمثیـل و مثــل.
امیرکبیر .تهران.

ـــــــــ ی محمود ريفیان ( .)0210گذری و نظـری در
فرهنن مردم .انتشارات اسپرک .تهران.
بلوکباشی ،علی ( .)0211نقد و نظر (معرفی و نقـد آثـاری
در ادبیاات مردمشناسی) .دفتـر پـژوهشهـای فرهنگـی.
تهران.
تمیمداری ،احمد ( .)0200مقالۀ «فرمهای مشابه فولکلـور،
کنجکاوی در جهـان هسـتی» .جـام جـم .سـال ششـم.
شماری  .0011ص .2
ثروت ،منصور و رضا انزابی نژاد ( .)0211فرهنن معاصر.
انتشارات سخن .تهران.
حدااد عادل ،غالمعلی (بهمن  .)0200مقالـۀ «درآمـدی بـر
واژهگزينی مردمی» .نامۀ فرهنگستان .دوری ششم .شـماری
دوم .ص .0-0
حقشناس ،علی محماـد ( .)0211مقالـۀ «فرهنـن فارسـی
عامیانه يا گفتاری ،کدام؟» .نشـر دانـش .سـال هفـدهم.
شماری دوام .ص .22-21
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خرمشاهی ،بهاءالدين (خرداد ـ تیـر  .)0211مقالـۀ «نقطـۀ
عطف در فرهنننگاری فارسی» .شماری  .00ص -020
 .201بخارا.
دهخدا ،علیاکبر ( .)0210امثـال و حکـم .چـاپ هشـتم.
جلد سوام .انتشارات سپهر .تهران.
روحاالمینی ،محمود ( .)0220گرد شـهر بـا چـراغ .چـاپ
دوام .انتشارات زمان .تهران.
ـــــــــــ ( .)0222زمینــۀ فرهنــنشناس ـی .چــاپ اوال.
عط،ار .تهران.

داستانهای جالل آل احمد.چاپ دوم .نشر روزگار.
شــیانو ،اويددنســو ( .)0202مقالــۀ «فولکلــور ،بیــانی از
احساس پـژوهش در گذشـته و حـال» .ترجمـۀ کـا م
حمیدی .کتاب ماه هنر .شماری  .12ص .001 -000

فاضلی ،نعمتا ( .)0200انسانشناسی مـدرن در ايـران
معاصر .نسل آفتاب.
قاضــیان ،حســین ( .)0202جــالل آل احمــد و گــذار از
سنت به تجدد .چاپ اول .انتشارات کوير.
ماسه ،هانری ( .)0221معتقـدات و آداب ايرانـی .ترجمـۀ

ـــــــــــ (آذر و دی  .)0200مقالــۀ «گســتری فرهنــن و

مهدی روشن ضمیر .موسسـۀ تـاريخ و فرهنـن ايـران.

فولکلور» .کتاب ماه هنر .شماری  .21ص .1-2
ست،اری ،جالل ( .)0220درباری فرهنن .اداره کل نگـارش

تهران.

وزارت فرهنن و هنر .تهران.
سمیعی ،احمد ( .)0211نگـارش و ويـرايش .چـاپ دوام.
سمت .تهران.
شــکور زاده ،ابــراهیم ( .)0222عقايــد و رســوم مــردم
خراسان .چاپ دوام .سروش .تهران.

شیخ رضـايی ،حسـین ( .)0200نقـد و تحلیـل و گزيـده

مصــاحب ،غالمحس ـین ( .)0202دایر الاعارر

لفارس ـی.

چاپ چهارم .جلد دوام .امیرکبیر.

نجفــی ،ابوالحســن ( .)0210فرهنــن فارســی عامیانــه.
انتشارات نیلوفر .تهران.

هدايت ،صادق ( .)0210فرهنن عامیانۀ مـردم ايـران گـرد
آورنــده جهــانگیر هــدايت .نشــر چشــمه .تهــران.

