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 هاي فرهنع عامه )فولكلور( بررسي بازتاب جلوه
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 چكیده     
های جديد به عرصۀ ادبیات داستانی، مايهنويسی نوين و تغییر زبان و سبک نوشتار و ورود درونبا رواج داستان

داستان و رمان نیز پذيرای فرهنن عامه شد. اين مسائل در کنار يکديگر باع  توجه پژوهشگران و نويسندگان 
فرهنن بومی و عامه شامل گويش، آداب و  تأثیريکی از اين رويکردها بررسی  به فرهنن تودی مردم گشت.

های بومی و.... است. ادبیات داستانی امروز به دلیل الهام گرفتن از المثلرسوم محلی، اصطالحات و ضرب
های اين قشر از جامعه، تا حد زيادی تحت ها و گرفتاریزندگی مردم عادی و پرداختن به مشکالت، دغدغه

در جهت زنده اين عناصر گامی جالل آل احمد با به کارگیری و نفوذ فرهنن عامیانه قرار گرفته است.  تأثیر
های اين عناصر برداشت. وی با تیزبینی خاص يک نويسنده در برخی از داستانکردن و زدودن غبار از چهری 
 های مجموعۀداستان .ها و فضای داستان از عناصر فرهنن عامه استفاده کردخود و با توجه به شخصیت

سنگی بر »، «مدير مدرسه»، «ای المس سبا»، «سمنوپزان»، «نون والقلم»، «تابوت»، «زيارت»، «نفرين زمین»
آل ترين بسامد کاربرد عناصر فرهنن عامیانه )فولکلور( هستند. دارای بیش« الگمارک و المکوس»و « گوری

گرايانۀ خود به طرح مشکالت و مسائل سیاسی و اجتماعی ايران و مردم های تمثیلی و واقعداستان احمد در
او را مردم عادی تشکیل  هایهای داستانپرداخت. توجه به اين نوع مسائل موجب شد تا بیشتر شخصیت

ايران، اين پژوهش بر آن است بدهد. با توجه به مطالب فوق و همچنین گستردگی و اهمیت ادبیات داستانی 
 که بازتاب فرهنن عامه را در آثار داستانی جالل آل احمد بررسی و ارزيابی کند.

 
 جالل آل احمد، آثار داستانی، فرهنن عامه، زبان عامیانه.  كلیدواژه:

                                                 
 دانشگاه پیام نورفارسیاستاديار زبان و ادبیات          shamloo@pnu.ac.ir 

 دریافت مقاله: 
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 مهمقد
فرهنن عامه تا پیش از ورود فرهنن و تمـدن غـرب   
به ايران، مانند بسیاری از مسائل ديگـر چنـدان مـورد    
توجه نبود و اغلب روشـنفکران و نويسـندگان، آن را   

ان دارد، حقیـر  به دلیل اينکه در بین مردم عادی جريـ 
کردنـد. بـا   شمردند و از پرداختن به آن دوری مـی می

نويســی نــوين و تغییــر زبــان و ســبک  رواج داســتان
های جديد به عرصۀ ادبیـات  مايهنوشتار و ورود درون

داستانی، داستان و رمان نیز پذيرای فرهنن عامه شـد.  
اين مسائل در کنار يکديگر باع  توجه پژوهشـگران  

فولکلـور  »به فرهنن تودی مردم گشت.  و نويسندگان
تـرين  ی داسـتانی ترين و حتدر مغرب زمین از باستانی

بخـش   ن يونان و روم تا قرون جديـد، الهـام  ادوار تمد
نويسـان و  نامهبسیاری از نويسندگان، شاعران، نمايش

 (00: 0220)انجوی شیرازی،  .«است پژوهندگان بوده
ــال ـــ. 0210-0012)زاده محمـــدعلی جمـ  ش(هـ

نخستین نويسندی ايرانی است که بـه کـاربرد فرهنـن    
بومی و عامه در داستان عالقه نشان داد. اما او فرهنن 

هـــا و اصـــطالحات و   بـــومی را بـــه گـــويش  
های محلی منحصر کرده است، تـا جـايی    المثل ضرب

ای از تعابیر و اصطالحات عامیانـه  که آثار وی گنجینه
ای که بـا  نويسندهزاده، شود. بعد از جمالمحسوب می

جديت و دقـت بسـیار بـه فرهنـن عامـه در معنـا و       
 مفهــوم کامــل آن توجــه نشــان داد، صــادق هــدايت 

بود. وی معتقد بود فرهنـن عامـه    هـ. ش(0222_0000)
-شود کـه دارای دو قشـر تحصـیل   نزد مللی يافت می

کرده و روشنفکر با تربیت عالی و قشـر بـی سـواد و    
ا تعامل و زنـدگی در کنـار   قشر ب عامی هستند. اين دو

کننـد و بـه آن   يکديگر فرهنـن عامـه را تقويـت مـی    
 دهند.شکل می
های خـود از  اما نويسندی ديگری که در داستان 

عناصر فرهنن عامه استفاده کرد، جالل آل احمد بـود  
در جهـت زنـده    اين عناصر، گـامی  که با به کارگیری

ايـن عناصـر برداشـت.    ی کردن و زدودن غبار از چهر

های خـود  وی با نگرشی خاص در بسیاری از داستان
ها و فضای داستان به صـورتی  و با توجه به شخصیت

 مطلوب از عناصر فرهنن عامه بهره برد.
 

 آثار داستاني آل احمد  
جالل آل احمد کار نويسندگی را بـا نوشـتن داسـتان    

در سـال  « زيارت»کوتاه آغاز کرد. اولین اثر وی به نام 
نام آثـار ديگـر آل    چاپ شد. «سخن»در مجلۀ  0220

 :احمد عبارتند از
   0200: و بازديد ديد -
   0202: بريماز رنجی که میمجموعه  -
 0102: سه تارمجموعه   -
 0220: زن زيادیمجموعه  -
مـدير   و سرگذشـت کنـدوها  دو داستان بلند  -
   0221: مدرسه
 0202: نون و قلم داستان بلند  -
 0202: نفرين زمینداستان بلند  -

ــه ــای ديگــرمجموع ــا   یه ــاه ب از داســتان کوت
نیـز در سـال    چهـل طـوطی   و پنج داستانهای  عنوان
سنگی آخرين داستان بلند آل احمد  چاپ شد. 0222
 منتشـر گشـت.   0222نام دارد که در سـال   یبر گور

 (01: 0200)شیخ رضايی، 

 
 سابقة پژوه  در مورد فولكلور

آوری اصول و منابع ادبی و دانش عامیانـه،   برای جمع
نکه جنبۀ تحقیقـی بـه   اي ها پیش در اروپا بدوناز قرن

هـای  معنی فعلی کلمه وجود داشـته باشـد، کوشـش   
ای معنی که عـده گرفتی بدين ای صورت میشايسته

از دانشمندان و نويسندگان در کنار ادبیاات مکتـوب و  
ــمی ــرگرمی  رس ــوان س ــه عن ــل و ب ــه ، مل ــروع ب ش
ای کردنـد کـه معمـوالً در    آوری ادبیاات عامیانـه  جمع

 جايی نوشته نشده بود و در بین تودی مـردم سـینه بـه   
نويسـنده،   0شد. در قرن پانزدهم، رابلـه ینه منتقل میس

ها و هزلیاات یش معروف فرانسه، شوخیطبیب و کش
                                                 

1.Rablais 
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آوری کـرد و آنهــا را از  عاماـه را جمــع  میــانمتـداول  
هـايی  با تفسـیر همراه خالل آثار عتیق بیرون کشید و 

قان فولکلور اسـت، منتشـر   قکه امروز نیز راهنمای مح
 (020: 0220االمینی، )روحکرد. 
آداب ن بـه  در يونان و روم باستان نیز نويسـندگا       

ا امـ انـدی  ی داشـته و رسوم و سنن مردم توجـه خاصـ  
دانش راستین فولکلور از سدی هفدهم مـیالدی آغـاز   

بررسـی  با کتاب « توماس براون»شود. در انگلستان می
ژان »، در فرانسـه  و عامیانـه  درباری اشتباهات عمـومی 

، در «رسـالۀ اوهـام و خرافـات   »بـا  « تارونیـه پاتیست 
قطعـاتی از  بـا کتـاب   « جـیمس ماکفرسـن  »اسکاتلند 

اشعار قديم که در مرتفعات اسکاتلند گردآوری شـده  
ــت ــان  اس ــردر»و در آلم ــرادران « ه ــريم»و ب ــا « گ ب

ــانی دارد    » ــهرت جه ــه ش ــه ک ــات عامیان از « حکاي
ـ  پیشگامان در قـرن   رونـد. ن دانـش بـه شـمار مـی    اي
ــوزدهم ــت ،ن ــتان  نخس ــار در انگلس ــی. »ین ب وی. ج
کلمـۀ فولکلـور را بـه کـار بـرد و نخسـتین       « توماس

م. تشـکیل   0002المللی فولکلـور در سـال    کنگری بین
 (01 - 00 :0221)ماسه، شد. 

 
 قلمرو فولكلور

ــر   0بعــد از آنکــه تومــاس پیشــنهاد خــود را مبنــی ب
جايگزينی فولکلور با ادبیاات عامه مطـرح کـرد، ابتـدا    

ــنش ــد و واک ــان داده ش ــايی نش ــايی چــون اي ه راده
ن کلمه بـر آن وارد کردنـد،   اي نامتجانس بودن ترکیب

ن واژه مورد پـذيرش قـرار گرفـت.    اي ولی در نهايت
شـود  که از کلمۀ فولکلور برداشت می امروزه مفهومی

. بـه نظـر وی، فولکلـور    داردبا نظر تومـاس تفـاوت   
عامیانـه،  گردآوری موادی از مـردم در حـوزی اشـعار    

معتقدات و باورها استی اماا امروزه مفاهیم ديگـری را  
گیرد و حوزی تخصص کسـانی را کـه در پـی    دربرمی

شود. نقـش  گردآوری آثار عامیانه هستند نیز شامل می
شـک  ن اصـطالح بـود و بـی   اي عمدی توماس، تثبیت

ها و مطالعات وی موضوع فولکلور را به طـور  بررسی
محققان و پژوهشگران انگلیسـی،  گیرد. کامل دربرنمی
نامیدنـد و بـه واسـطۀ همـین     « علم سنن»فولکلور را 

                                                 
1.Thomas 

هـا،  نامگذاری به پژوهش آثار رايج در اشـعار، سـنت  
هـای  ها، آداب و رسوم و باورهای مردم از زمانافسانه

 دور پرداختند.  
با توجه به نظريات مختلفی که در زمینـۀ مـوارد   

تـوان  دارد، مـی شمول فولکلـور و قلمـرو آن وجـود    
فولکلور در ابتدا محدود به ادبیاات شـفاهی  »گفت که: 

هـا، آوازهـای محل،ـی،    ها، افسانهبود و معموالً از قصاه
کـرد. مطالعـه  ها تجاوز نمـی ها و چیستانالمثلضرب

کنندگان فولکلور به تـدريج دامنـۀ کنجکـاوی علمـی    
خود را توسـعه دادنـد و آداب و رسـوم و معتقـدات     

کـم  را نیز به قلمـرو فولکلـور افزودنـد و کـم     عامیانه
ها و هنرهـای عامیانـه را نیـز وارد آن کردنـدی     تکنیک

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     

هـای  جوامـع، زمینـه   اعمال عامیانه و سن،تی اقوام و
ــر  ــدگی روزم ــوع زن ــف و متن ــوع مختل ــد ن ه مانن

ساختمان )خانه، انبار، عبادتگـاه(، ابـزار تولیـدی و    
بــافی، ســفالگری،  تکنیــک و هنــر عامیانــه )پارچــه

هـا،  هـا و بـازی  اری(، خوراک و پوشاک، جشننج
عامیانـه، ادبیـات    ها، اعتقـادات و طـب  بازیاسباب

ه، موسیقی، رقـص،  قصالمثل، عامیانه )شعر، ضرب
...(، جشـن  ها ودادی و صنفی، نامهای قرارگويش

های مختلـف سـال، کشـت و    های مربوط به فصل
ــه گــذرگاه مراحــل  یهــازرع و مراســم مربــوط ب
« ( را دربرگرفــت.زنــدگی )تولــد، ازدواج و مــرگ

 (020 – 021: 0220االمینی،  )روح
جامعۀ دانشگاهی و پژوهشـگران کشـور مـا     

نیز درباری تعريف، موضـوع و قلمـرو فولکلـور بـا     
هـايی  يکديگر وحدت نظر ندارنـد و بـا دشـواری   

مثالً در تعريف فولکلور میان خـود   روبرو هستند.
شناسـان و  ها از سويی و میان مـردم فولکلوريست
هـا از سـويی ديگـر اخـتالف نظـر      فولکلوريست
ای دامنـۀ موضـوعی و تحقیقـی    عـداه وجود دارد. 

بیننـد و آن را  دانش فولکلور را خیلی وسـیع مـی  
رفتارهای اجتمـاعی   شناسی شامل همۀ مانند مردم

فرهنن »اين گروه  دانند.و فرهنگی عاماۀ مردم می
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هـا،  يعنی مجموعۀ دانـش « فرهنن مردم»يا « عاماه
ـ فنون، هنرهـا، ادبیاـات، آ   ، آداب و رسـوم،  هـا یني

ها و. .. مردم را کـه بـه   ها، بازیا، سرگرمیهجشن
يابد،  صورت شفاهی و تقلیدی در جامعه انتقال می
داننـد.   از موضوعات تحقیقی دانـش فولکلـور مـی   

شماری ديگر که تعدادشان انـدک اسـت، موضـوع    
فولکلور و حوزی تحقیقی آن را به ادبیاـات شـفاهی   

فولکلـور  اين گروه  کنند.يا ادبیاات عاماه محدود می
ايـن   داننـد و ا هنر زبانی مـردم مـی  ي را هنر کالمی

ايلـی، عشـايری،    هاینوع هنر شفاهی را در جامعه
کننــد. روســتايی و شــهری بررســی و مطالعــه مــی

 (00: 0211باشی،  )بلوک

 

بررسرري كرراربرد عناصررر فولكلوریررك در   
 احمدآل هاي جالل داستان
هـای آل  داسـتان فولکلوريک به کـار رفتـه در    عناصر

توان به چهار دستۀ اصلی  تقسیم کرد کـه  یاحمد را م
 عبارتند از:
آداب و رسوم و اعتقـادات، شـامل: آداب    .0

و رســـوم و اعتقـــادات اجتمـــاعی و فرهنگـــی، 
هـای  اشعار و ترانـه  .0پزشکی، مذهبی و خرافیی 

 .هاالمثلضرب .0های بازی. 2عامیانهی 
مـذکور، بـه    بنـدی  اين بخش ذيل دسـته  در

شواهدی از متن آثار آل احمد اشاره خواهیم کرد 
ــزان و    ــاری، می ــدول آم ــۀ ج ــا ارائ ــان ب و در پاي
چگونگی کاربرد عناصر فولکلوريک را در داستان
های او نشان خواهیم داد. الزم به ذکر اسـت کـه   

های جـالل  زبان عامیانه و کاربرد آن را در داستان
بخشی جدا مـورد  به عنوان بخشی از فولکلور در 

بررسی قرار خواهیم داد و به عل،ت بسـامد بـاالی   
کــاربرد آن از ارائــۀ جــدول آمــاری در مــورد آن 

 کنیم.خودداری می
 اعتقادات و رسوم و آداب .8
 يفرهنگ و ياجتماع اعتقادات و رسوم و آداب.  8-8

 جهاز دادن -

)زن مادرکم چهار تـا تکـه جهـاز راه انـداخت.     

 (010 «:زن زيادی» زيادی،

 دست به دست دادن عروس و داماد -

شب شام که خورديم مـا را دسـت بـه دسـت     
 (012)همان:  دادند و بردند.

 طواف دادن كفن در كربال -

ک دست خلعت برد يمانی تهیـه کـنم و آن را   ي
طواف بدهم و بعد هم وصیت کنم که مرا کجـا دفـن   

 (  00 «:زيارت»)ديد و بازديد، کنند. 
 

   يپاشك اعتقادات و رسوم و آداب.  8-1
 نافة تخم مرغ براي باروري 31خوردن  -

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

 عرق بیدمشك براي عصيانیت -

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

 
 

 يمذهي اعتقادات و رسوم و آداب.  8-4
 آب تربت و درمان تب تیفوس -

روز کــه در تــب تیفــوس  02پارســال پــس از 
... شـفا   يک قطره از آب همـین تربـت   سوخت، با می

 (00 «:زيارت» )ديد و بازديد،يافته بود. 

 آب دعا براي بیمار نشدن -

کردند کـه  داد. همه تبرک میبه مردم آب دعا می
 «:بازديـد ديـد و  » )ديد و بازديـد، تا آخر سال بیمار نشوند. 

02) 
 احیاء گرفتن در شب قدر -

دانست چطور خواهـد توانسـت تـا صـب      نمی
 «:موقـع افطار بـی » )ديد و بازديد،بیدار بماند و احیاء بگیرد. 

20) 
 احترام به ادعیه -

کردنــد و روی پیشــانی ... مــاچش مــی دعــا را
 )ديــد و بازديــد،داشـتند.  گذاشــتند و... نگهـش مــی  مـی 

 (001 «:معرکه»
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 گفتن در گوشاذان  -

بعضی هم که آشـنايی بیشـتری داشـتند، تـا در     
آيۀ مأثوره در گـوش   گفتند و يکی دوگوشم اذان نمی

 خواندند و...          راستم نمی
 )ديد و بازديـد، ممکن نبود دست از سرم بردارند. 

 (20-20 «:زيارت»

 يخراف اعتقادات و رسوم و آداب.  8-3
 شرورخانه را روي سرر ریخرتن برراي    آب مرده -

 باردار شدن

شــورخانه را روی ســر ...روز چهلــم آب مــرده
ـنگی بـر  شـود کـرد.   ريختن! تصورش را هـم نمـی    )س

 (22 گوری:
انداختن طلسم در آب انيارخانه برراي از چشرم    -

 انداختن هوو از چشم شوهر

شـدم، انـداختمش   همچی که از جلوش رد مـی 
 (22 گوری: )سنگی برتو آب انبار. 

 
 انهیعام اشعار .1

 تــوپ قلندرا رو برم خداروقربون 
 خونۀ شما ويرونه تـــوپ قلندرونه

 (22)نون والقلم:
 تر، نم زنوم م م م تیرو ورنشونهمثل پیش -           

 ده ه ه ه لومه زمونه با لومه چرخ اشکنه،     

 مثل کفتر چهی تیرخواااا وده و بالوم     
ـین،   بهلینوم مین کلک، بهلینوم نبـالوم      )نفـرين زم

 (020 «:ثور»
 
 هايباز .4
ها که جز قـاپ بـازی و   به خصوص برای بچه -     

)نــون ديگــری نداشــتند.  جفتــک چــارکش ســرگرمی

 (022والقلم:
هايی بلدی؟ گفت: قايم باشک آقـا و...  پس چه بازی-

ـین،   ...  همین.  دوزبازی و. .. درنا بازی آقا و )نفـرين زم

 (02«: میزان»

 
   المز ضرب .3
)يـک چـاه و    .هر چیز به جای خويش نیکوسـت  -     

 (00دو چاله: 

 (01)همان:  اند.هر کسی را بهر کاری ساخته -        

ای المـس  » )ديد و بازديد، هشتشان گروی نه است. -     

 (020 «:سبا

 (001)نون و القلم: همان آش و همان کاسه.  -        

 (00)همان: همکار چشم ديدن همکار را ندارد.  -        

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

 (20چاه و دو چاله: 

 
 هاي جالل آل احمدجدول آماري كاربرد عناصر فرهنع عامه در داستان

 
 
 نفرین
 زمین

داب و رسوم و آ
اعتقادات اجتماعي و 

 فرهنگي

آداب ورسوم و 
 اعتقادات
 پاشكي

آداب و رسوم 
 و اعتقادات
 خرافي

آداب و رسوم 
 و اعتقادات
 مذهيي

اشعار و 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

 0 ـــ 02 1 0 0 2 زانیم

 0 ـــ 0 0 1 0 1 عقرب

 ـــ ـــ 1 00 2 0 0 قوس

 ـــ ـــ 2 ـــ ـــ 0 0 حمل

 ـــ 0 0 0 2 ـــ 1 ثور

 ـــ ـــ 0 0 0 ـــ 0 نیبرنش کوسه
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 مدیر مدرسه

آداب و رسوم و 
اعتقادات اجتماعي و 

 فرهنگي

و آداب و رسوم 
 اعتقادات
 پاشكي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 خرافي

آداب و رسوم 
 و اعتقادات
 مذهيي

اشعار و 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

0 0 0 ___ ___ 02 ___ 

 

 دید و بازدید
 

آداب ورسوم 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 ترانه
 هاي عامیانه

 
 المز ضرب

 

 
 هابازي
 

 ـــ ـــ ـــ 0 ـــ ـــ 0 دید و بازدید

 ـــ ـــ ـــ 0 0 ـــ 0 گنج

 ـــ ـــ ـــ 02 ـــ ـــ 0 زیارت

 ـــ ـــ ـــ 2 ـــ ـــ ـــ موقعافاار بي

 ـــ 0 ـــ 0 ـــ ـــ ـــ گلدان چیني

 ـــ ـــ ـــ 00 ـــ ـــ 1 تابوت

 ـــ ـــ ـــ 0 ـــ ـــ 0 شمع قدي

 ـــ ـــ 0 ـــ 0 0 0 تجهیاات ملت

 ـــ ـــ ـــ ـــ 0 ـــ 0 پستچي

 ـــ ـــ ـــ 0 0 0 ـــ معركه

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 0 دو مرده

 ـــ 0 0 2 0 ـــ 0 اي المر سيا

 
 پنج داستان

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 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

 
 ها و فلكگلدسته

 
0 

 ـــ ـــ
 
0 

 ـــ ـــ ـــ

 
 جشن فرخنده

 
0 

 
0 

 
0 

 ـــ ـــ
 
0 

 
0 

 
 خواهرم و عنكيوت

 ـــ
 
0 

 
0 

 ـــ ـــ
 
0 

 ـــ

 
 شوهر آمریكایي

 ـــ ـــ ـــ
 
0 

 ـــ  ـــ

 ـــ 2 ـــ 2 ـــ ـــ ـــ خونابة انيار

 
 ك چاهی

 و دو

 چاله

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 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

 ـــ 00 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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 از رنجي
 كه
 بریممي

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 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ درۀخاان زده

 ___ 0 ___ 0 ___ ___ 0 در راه چالوس

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ اعتراف

 ___ ___ ___ 0 ___ ___ ___ آبروي از دست رفته

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ خوشروزهاي 

 ___ 2 ___ ___ ___ __ ___ محیط تنع

 ___ ___ 0 ___ ___ ___ ___ هازیرآبي

 
 

 چه  طوطي

آداب و رسوم و 
اعتقادات اجتماعي و 

 فرهنگي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 پاشكي

آداب و رسوم 
 و اعتقاداتخرافي

آداب و رسوم 
و 

 اعتقاداتمذهيي

اشعار و ترانه
 هاي عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

اسوده وی و ي
 مهاجرت وی

___ ___ ___ 
 

___ 
 

___ ___ ___ 
 

 ___ ___ ___ ___ 0 ___ ___ بانو و ماهی خندان

 ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ فرزند موعود

دويکا و شوهر 
 ابلهش

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ زن و ببر

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ سوکه سپتاتی

 
 
 

 سرگذشت

 كندوها

 

آداب و رسوم و 
اعتقادات اجتماعي 

 و فرهنگي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 پاشكي

آداب ورسوم و 
 اعتقادات
 خرافي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 مذهيي

اشعار و 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

___ ___ ___ 0 0 1 ___ 

 
 سنگي
 بر

 گوري

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 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

2 2 0 2 ___ 0 ___ 
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 نون والقلم

آداب و رسوم و 
و اعتقادات اجتماعي 

 فرهنگي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 پاشكي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 خرافي

آداب و رسوم و 
 اعتقادات
 مذهيي

اشعار و 
هاي ترانه

 عامیانه

 
 المز ضرب

 
 هابازي

1 0 02 1 0 01 0 

 
 سه تار

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 
هاي ترانه

 عامیانه

 هابازي المز ضرب

 ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بچة مردم

 ــــــ ــــــ ــــــ 2 0 ــــــ 0 وسواس

 ــــــ 2 ــــــ 0 ــــــ 0 0 الك صورتي

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ وداع

زندگي كه 
 گریخت

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

آفتاب لب 
 بام

 ــــــ ــــــ ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ

 ــــــ ــــــ ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ گناه

نادیك 
 مرزون آباد

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ دهن كجي

آرزوي 
 قدرت

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

اختالف 
 حساب

 ــــــ ــــــ ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ

الگمارك و 
 المكوس

 ــــــ 0 0 2 0 ــــــ 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 
هاي ترانه

 عامیانه

ضرب
 المز 

-بازي

 ها

 ــــــ 0 ــــــ 0 0 0 2 سمنوپاان

 ــــــ ــــــ ــــــ 0 0 ــــــ 2 خانم ناهت الدوله

 ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ دفترچة بیمه

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عكاس بامعرفت

 ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ خدا را زمان

 ــــــ ــــــ ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ دز دزده

 ــــــ ــــــ ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ جاپا

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مسلول

 ــــــ 0 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 2 زن زیادي
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   عامیانه زبان .5
های مختلفـی کـه در زمینـۀ زبـان     با نگاهی به فرهنن
تعريـف  رسیم کـه  ، به اين نتیجه میعامیانه نوشته شده

هـای  دقیقی از زبان عامیانه که بر پايۀ آن بتوان مصداق
در متنی بازشناخت، ارائه نشده است. در مقدامـۀ  را آن 
هنـوز مرزهـای دقیـق    »آمده اسـت:  « فرهنن معاصر»

لغات عامیانه و رسمی در ادبیـات مـا همچـون زبـان     
انگلیسی و فرانسه روشن نیست و ما نیز نتوانستیم بـه  

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

فرهنن فارسـی  »ابوالحسن نجفی نیز در مقدامۀ 
سه سط  زبانی ادبی، رسـمی   قائل شدن بهبا « عامیانه

و عامیانه تالش کرده اسـت تـا مـرز زبـان عامیانـه را      
نسبت به دو زبان ديگر مشخ،ص کند. در جدولی کـه  
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       

با اين همـه   (2: 0210)نجفی، متداول آن و زبان جاهلی. 
مـرز میـان زبـان عامیانـه و زبـان      »نجفی گفته اسـت:  

ص کـرد.  توان به دقـت مشـخ  روزمره و معیار را نمی
تعیین مرز آنها اگر محال نباشد، بسیار دشوار اسـت و  

ذهنی است و در عین حـال  به هر حال امری نظری و 
ل ت که پیوسته در معرض تغییر و تحـو مرز ناثابتی اس

 ( 1)همان: « جايی است.و جابه
 و ن میـان زبـان عامیانـه   به دلیل فقدان مرز معـی 

  ای از منتقــدان نیــززبــان رســمی و زبــان ادبــی، عــده
داق عامیانـه  های فرهنن نجفی را مصبرخی از مدخل

اسـت  بهاءالـدين خرمشـاهی    ااند. از جملۀ آنهندانسته
امـروز و  »که به نظر او ترکیبات و اصطالحاتی چـون  

انگـار نـه   »، «به امید خـدا »، «امروزه پسند»، «فردا کردن
و « بـار و بنـه  »، «بـه بـاد رفـتن   »، «اهل و عیال»، «انگار
ای باشـند، عامیانـه   اگـر هـم محـاوره    «بخت برگشته»

 (  220-221: 0211)خرمشاهی،  نیستند.

شـناس هـم در فرهنـن    ظر علی محماد حقبه ن
، «آشـنايی »کلمات و ترکیبات از نوع »ابوالحسن نجفی 

آفتاب کسی بر لـب بـام   »و  «آقازادی فالن»يا  «آشوب»
خـورد کـه همگـی بـه     به وفور به چشم مـی  «رسیدن

ق دارند و هـم  ا صبغۀ ادبی تعلبمرتبۀ زبان گفتار معیار 
بـد دک و  »، «ابـزار آل و »کلمات و ترکیبـاتی از قبیـل   

... غالباً به مرتبۀ زبان عامیانـه بـا رنـن و مايـۀ      و «پوز
 (20: 0211)حق شناس، « اند.جاهلی متعل،ق

آيد کـه  ن ا هارنظرها دست کم چنین برمیاي از
مفهوم اصطالح عامیانه تا چـه انـدازه سـیاال و لغـزان     

ـ  است. ن مفهـوم چنـدان مـبهم و متغیاـر اسـت کـه       اي
در حوزی واژگانی يـک فـرد آشـکارا     ،نمصاديقی از آ

د ديگر از عناصـر زبـان   عامیانه و در حوزی واژگانی فر
 شود.شمرده می ی ادبیمعیار و حت

 
 عامیانه زبان عناصر.  5-8

نظـران در مـورد تعريـف    گونه که صاحبهمان
زبان عامیانه و تعیین مرزهای آن نسبت به زبـان ادبـی   

ز عناصـر آن نیـ  و رسمی اختالف نظر دارند، در زمینۀ 
اد عــادل در دچــار اخــتالف هســتند. غالمعلــی حــد

ای تالش کرده است ترکیبات روزمره و سـاخت   مقاله
آنها را شناسايی کند. وی الگوهای صـرفی زيـر را در   

 ترکیبات عامیانه تشخیص داده است:  
استفاده از معنای يـای آخـر کلمـه )گلـدانی،      -

ی غیرملفـوظ آخـر کلمـه )لبـه، تیغـه(ی      هاجاکفشی(ی
 )موشک، چشمک، خرک(.« َک_»پسوند 
استفاده از ترکیبات اضافی و وصفی با نشـانۀ   -

اضافه و بدون آن )با نشانۀ اضافه: چـرخ خیـاطی، آرد   
 .برنجی بدون نشانۀ اضافه: چرخ دنده، ترمز دستی(

آوردن چند کلمه بـه دنبـال هـم بـدون ادات      -
ربط )بدون ادات ربط: شتر گاو پلنـن،  ربط يا با ادات 

 .چلوکبابی با ادات ربط: من در آوردی،  تو دل برو(
ترکیباتی که معنای آنها از معانی اجـزای آنهـا    -
 آيد )سینه پهلو، پیچ گوشتی(.نمیبه دست 
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رانه )آفتـاب مهتـاب، زشـت و    ترکیبات شـاع  -
 زيبا(.

ساخت اسم ابزار از اسم و بن مضـارع فعـل    -
 .گیر، درپوش(زکن، سرعت)در با

کلماتی که از افزودن صفت فرنگی به مشـابه   -
شــوند )تــوت فرنگــی، نخــود بــومی آن ســاخته مــی
 (1-0: 0200)حداد عادل، فرنگی، گوجه فرنگی(. 
ن ايـ  ن مقاله، الگوهايی کـه در اي به نظر نگارندی

ايـم، هـیچ کـدام    قسمت به نقل از حداد عـادل آورده 
ـ  یانه نـدارد و چـه بسـا کـه    اختصاص به زبان عام ن اي

ـ  گیرد. بار ديگرجای می ها در زبان رسمیساخت ن اي
شود که اصطالح عامیانـه و عناصـر   ص مینکته مشخ
 ر است.    نظران متفاوت و متغیر میان صاحبآن چقد

ای تالش شناس نیز در مقالهد حقعلی محم
اص از عناصـر زبـان   هـايی خـ  کرده است تا گونه

بنــدی کنــد. وی در  ص و طبقــهمشــخعامیانــه را 
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   

چنین در سـاخت صـرفی   تشخیص داده است. هم
کلمات و ترکیبـات عامیانـه، فرآينـدهای دوگانـه     

لمه با مهمل آن سازی )بد دک و پوز( و ترکیب ک
)رخت و پخت( را بیان کرده است. به نظـر حـق  

های زبان عامیانه بهرهشناس يکی ديگر از ويژگی
سـازی اسـت   های لغـوی در واژه گیری از ترکیب

غـاز(. وی هـم   يک تا )تازه به دوران رسیده، صد
ــین صــورت ــب ســاخت  چن ــی در قال ــدی معن بن

امیانه های زبان عاستعاری را يکی ديگر از ويژگی
نــو »بنــدی معنــای  دانســته اســتی ماننــد صــورت

تازه بـه دوران  »در قالب ساخت استعاری « دولت
در « کم عقل بودن»بندی معنای  يا صورت« رسیده

عقـل کسـی پـاره سـنن     »قالب ساخت استعاری 
 (20: 0211)حق شناس، «. برداشتن
 

آلجرالل  هايداستان در عامیانه زبان عناصر بررسي.  5-1
 احمد

توجه به مسائل مطـرح شـده در زمینـۀ زبـان     با 
 زانیـ گردد که تا چه مص میامیانه و عناصر آن مشخع

مشـکل و  « عامیانـه »های دقیـق مفهـوم   تعیین مصداق
دشوار است. به همین دلیـل در نوشـتار حاضـر تنهـا     
مواردی به عنوان عنصر عامیانه پذيرفته شده است کـه  

از ديگــر تــر در فرهنــن عامیانــۀ معتبــری کــه مقبــول
« فرهنـن فارسـی عامیانـه   » در يعنـی  یهاسـت فرهنن

تألیف ابوالحسـن نجفـی آمـده باشـد. بـدين ترتیـب       
هـای آل احمـد را ذيـل    عناصر يافته شـده در داسـتان  

ــاع،   ــارات )اتب ــاوينی چــون کلمــه، ترکیبــات و عب عن
واژگان همگون، کنايـه و...(، تعارفـات، دعـا، فحـش،     

هـای آل احمـد بـه    انايم. در داستقسم و نفرين آورده
جداگانه اختصـاص يافتـه و    ینويسی نیز عنوان شکسته
هـای او توضـی    نويسی در داسـتان های شکستهشیوه

به عل،ـت بسـامد   که داده شده است. الزم به ذکر است 
به ناچار بخشـی   وی، هایباالی اين عناصر در داستان

 کنیم.از آن را به عنوان مثال ذکر می
 
 واژه   .5-1-8
   صفت -

زن » ،یاديـ )زن زتـر نیسـت.   و بدبختترپپهاز من

 (002 «:یاديز
حاال ديگه بايد برای خودش نان آور  خرنره اين
 (10 ر مدرسه:ي)مدشده باشد. 

   صوت -
 (11 «:دهنکجی» )سه تار،داد. ... صدا میاررر
 (20 «:گناه» )سه تار،زد به خنده. می پقي

   عدد -
ــه در همچــه جلســۀ   ــود ک ــار ب ــین ب  پررنجاول

دری » بـريم، )از رنجـی کـه مـی   کـرد.  نفری شرکت میش 

 (22 «:خزان زده

 ،یاديـ )زن ز تا بزن شايد بختت وازشه؟دو سهبیا 

 (20 «:سمنو پزان»
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 تركیب   .5-1-1
 اسم+  شوندیپ -

هـا در آن  و پـايی مثـل معلـم   دسرت بيهای آدم
 (00 ر مدرسه:ي)مدکشند. نفس می
 (02 والقلم:)نون شود رفت. و تلپ نمی اهنبي

 (ي+  اسم) بیترك -
الک »)ســه تــار،  زد..... فريــاد مــیبشررقابي کاســه

 (20 «:صورتی

 (02 «:سه تار» )سه تار،. زدداد میكدویيتخم ک ي

 (  اسم+  اسم) آوا -
دری » بـريم، یکـه مـ   ی)از رنجـ چی بـود.   ناي الو الو

 (22«:خزان زده

-پاشنۀ آنکه روی کف داالن می ترق تورقبعد 

 (21 «:گناه» )سه تار، خورد...

   اتياع -
 د،يـ د و بازديـ )دنـدارين.   یكاغذ ماغرذ از پسرکم 

 (00 «:ديد و بازديد»

سـمنو  » ،یاديـ )زن زها رو ول کـن.  دكتر مكتراين 

 (22 «:پزان

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

نتوانـد زنـدگیش    دست و پايی نیست کهآدم بی
 (00 )همان: کند. ضيط و ربط را

 هـا بـه  بسته از پشت در، مـدت  چك و چانةبا 
ـیط  »بـريم،  )از رنجـی کـه مـی   نگريست. اين منظره می مح

 (10 «:تنن

 صفت و موصوف -
 )سرگذشـت کنـدوها:   زد... هاي قلميهحرفاز بس 

01) 
ـنگ  از فرنن برگشته. جادوگرهاي قرتياين   ی)س

 (21 :یگور بر
 هیالمضاف و مضاف -

 (2 )همان:را گرفته.  بیخ خرتبغض 
)نـون   روشـن بـود.   بوق سعپیه سوزش تـا  

 (02 والقلم:
 

 فع  مركب   .5-1-4
 كردن آجر -

خواست نان امثال خودش را ندانسـته آجـر   می
 (22 ر مدرسه:ي)مدکند. 
 كردن چا و از -

 )سه تـار، تونه؟ کنه.... مگه میهرچی اِزا و چز می
 (20 «:یالک صورت»

 
 كنایه. 5-1-3
هرا  این كوچه پرر كوچره   تخم مام تو آخه -

جـا متولـد   اين که همـین کنايه از. پر افتاده
 (20 «:الک صورتی» )سه تار،ايم. شده

. کنايه از تنبلی                                                                                       آدم از زیر كار دررویي هستم -
 (002 )نون والقلم:

 
 فعلي ميتني بر تشيیه گروه .5-1-5
 دنیترك انار مز  -
د و يـ )دک مرتبه مثل انار ترکید و... فرياد کرد. ي

 (22«:ینیگلدان چ» د،يبازد
 ستادنایالنصر بخت مز  -

ر ي)مـد ايسـتادم.   مثل بُخت النصر پشـت پنجـره  
 (001 مدرسه:
 
 تعارفم دعام فح م قسم و نفرین   .5-1-7
 تعارف   .5-1-7-8
 (00 )همان:اختیار داريد.  -
 (00 ک چاه و دو چاله:ي)قابل شما را ندارد.  -
 دعا   .5-1-7-1
ــرا.    - ــرت زه ــا حض ــون ب ــ)زن زاجرت  ،یادي

 (22 «:سمنوپزان»

 (00 )نون والقلم: بال به دور. -

 فح    .5-1-7-4

 به گور پدر هرچه وارث و موروث اسـت.  -
 (01 )همان:

 (000 «:قدرت یآرزو» )سه تار،پدرسگا.  -

 قسم   .5-1-7-3
 د،يـ د و بازديـ )دبه آن قفلی که خواهم بوسید.  -

 (20 «:ارتيز»

 (21 )نون والقلم: به ارواح پدرم. -
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 نفرین   .5-1-7-5
)زن خانـه بیفتـد.    شـور الهی سر تختۀ مـرده  -

 (011 «:یاديزن ز» ،یاديز

خـونی.   به کمرت بزنه اون نمـازی کـه مـی    -
 (21 «:یالک صورت» )سه تار،

 
   نویسي شكسته.  5-4

هــا اعــم از نويســی، تحريــف واژه منظــور از شکســته
عامیانه يا غیر عامیانه به تقلید از طـرز تلف،ـظ عـوام در    

ــره اســت. شکســته  ــان روزم ــوه زب هــای نويســی جل
کاهش تعداد هجاهـا، تغییـر    :گوناگونی داردی از جمله

الگوهــای هجــايی و کوتــاه شــدن آن، تغییــر تقطیــع  
ــامت.     ــذف ص ــوات و ح ــوع مص ــر ن ــايی، تغیی هج

هـای آل احمـد از طريـق    نويسـی در داسـتان   شکسته
ها و بـه نـدرت از طريـق    اجحذف، ابدال و افزايش و

هـای منـاطق ديگـر ايـران     هـا و زبـان  کاربرد گـويش 
 صورت گرفته است.  

 
 هاي محلي  زبان و گوی  .5-4-8
طـور مهـم   با لهجۀ رشتی گفت: نه آقا، چـه  -

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

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

 
 زبان كودكان .5-4-1
وقتی زمینش گذاشتم گفت: مـادل، دسـس    -

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

 (00 «:سه تار»
 
 حذف واج   .5-4-4
ـتان،  . آقراس اين پسر  - ـنج داس ـته » )پ  و هـا گلدس

 (0 «:فلک

شناسـی خودتـون را    حـق  برایر  امثال شما -
 «:زده خزان دری» بريم،یکه م ی)از رنجنشان بديد. 

1) 
 

 ابدال   .5-4-3
 (01 ر مدرسه:ي)مد. اوناستاز آثار دوری  -

)سه  ...كنهمي کم قرونشم بزنم يک چونهاگر  -

 (01 «:یالک صورت» تار،

 افاای    .5-4-5

باشـه....   اومدهاين دفعه هم بال سر همه  اگر -
 (02 )سرگذشت کندوها:

 نیگراه تونستند به دکـون مـن چـپ    اگر می -
از دسـت   یآبـرو » بـريم، یکه مـ  ی)از رنجکنن.... 

 (11 «:رفته

 

 گیرينتیجه
هـای  و داستان« نفرين زمین» های مجموعۀداستان .0
ای »، «سـمنوپزان »، «نـون والقلـم  »، «تابوت»، «زيارت»

و « سـنگی بـر گـوری   »، «مـدير مدرسـه  »، «المس سبا
دارای بیشترين بسـامد کـاربرد   « الگمارک و المکوس»

 عناصر فرهنن عامیانه )فولکلور( هستند.

کـارگیری زبـان خـاص    به فضای داستان و به توج. 0
يکی از مواردی است که هنرمنـدی آل   ،تهر شخصی

-سازد. زبان آل احمد در داسـتان گر میاحمد را جلوه

هايش متفاوت و وابسـته بـه نـوع و فضـای داسـتان      
آن مـردم   یهـا هـايی کـه شخصـیت   است. در داستان
هـا  ط جامعه هسـتند، زبـان شخصـیت   عادی و متوس

ت که از عناصـر فولکلوريـک و زبـان تـودی     زبانی اس
 یهـا گیـرد و در جـايی کـه شخصـیت    مردم بهره می

کرده هسـتند، زبـان   و تحصیل داستان افرادی غیرعامی
 رود.پیش می آل احمد به سمت زبان رسمی

گرايانـۀ  هـای تمثیلـی و واقـع   داسـتان  آل احمد در. 2
خود به طرح مشکالت و مسائل سیاسی و اجتمـاعی  
ايران و مردم آن پرداخت. توجه به ايـن نـوع مسـائل    

را  او  هـای های داستانموجب شد تا بیشتر شخصیت
ــن      ــع اي ــا در واق ــدی ام ــکیل بده ــادی تش ــردم ع م

انـد کـه   ها، افکـار و عقايـد خـود نويسـنده     شخصیت
اند و در قالب يک شخصـیت  شکلی انسانی پیدا کرده
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ذهـن   هايی را که نويسنده دريا نامی مشخص، حرف
 کنند.دارد، بیان می

های آل احمد در ذهـن نويسـنده يـا    اغلب داستان. 0
هـا  گذرد و بیشتر در خفايای ذهن شخصیتراوی می

کند تا دنیای بیرونی بنـابراين عناصـر   يا راوی سیر می
هـا و مشـکالت   فرهنن عامه با توجه به بیان خواسته

هـا  ها و زبـان شخصـیت  فقط در گفتهمردم و جامعه، 
دهد. با توجه به اينکه ايـن افکـار در   خود را نشان می
هـا و عقايـد خـود نويسـنده     ها، انديشـه واقع خواسته

-است، آل احمد در اين بین، اين فرصت را پیـدا مـی  

هـا  های ناگفتۀ خود را از زبان شخصیتکند که حرف
 بیان کند و نظرات شخصی خود را آشکار سازد.

احمــد از زبــان از عــواملی کــه موجــب شــده آل . 2
بیشـتر   عامیانه نسبت به ديگـر عناصـر فرهنـن عامـه    

اســتفاده کنــد، شــیوی نگــارش و ســبک نويســندگی  
اوست. وی سعی دارد با نثـری تنـد و بريـده بريـده،     

هـای عملـی   داستان را پیش ببرد و زياد سرگرم جنبـه 
ــت    ــی اس ــود. گفتن ــه نش ــن عام ــد از فرهن آل احم

بـرای تزريـق    مهمامل نويسی به عنوان يک ع شکسته
خـود اسـتفاده کـرده و از    هـای  لحن عامیانه به داستان

های او، ابـدال و  نويسی در داستانشکسته عناصر مهم
 حذف است.

آل احمـد   هایپذيری داستانتأثیردر کل بايد گفت . 2
الـف( شـهر و زادگـاه     :فرهنن عامه بـه دو عامـل   از

گیـری داسـتان   ب( موضوع و محیط شـکل  نويسندهی
 گی دارد.بست
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