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چکیده

شامل : قصه ها ، افسانه ها ، آوازها » فولکلور « یا همان » نه فرهنگ و ادبیات عامیا« 
و شعرهاي محلی ، ضرب المثل ها ، چیستان ها ، آداب و رسوم ، معتقدات عامیانـه و...مـی  

باشد که همه ي جنبه هاي عامیانه زندگی مردم را در برمی گیرد .
رفتـار ، بیـنش ، احسـاس ،    فولکلور هر ملتی در واقع بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگـی ، 

مذهب ، اخالق و اعتقادات مردم یک جامعه است و واقعیت هـاي زنـدگی مـردم و دنیـاي     
برون و درونشان را براي ما نمایان می سازد . 

شهرستان تنکابن از نظر پراکندگی جمعیت و دارا بودن بخشها و منطقه هـاي مختلـف و بـه    
ی ، از نظـر فرهنگـی و ادبـی و سـنت هـاي     خصوص دو منطقه ي مجـزاي ییالقـی و قشـالق   

اجتماعی نیز تنوع و گستردگی زیادي دارد . به طوري که فرهنگ و آداب و رسوم منـاطق  
–در مقایسه با مناطق جلگـه اي -کوهستانی یا گالش موسومند که مردم آنجا به–ییالقی 

نـگ وآداب و  تفاوت هاي چشم گیـري دارد ؛ حتـی فره  –آنجا به گیل معروفند که مردم
یکسان نیست .رسوم رایج در بین مردم روستاها ي مختلف نیز با هم به طور کامل

این موضوع در مورد مناطق و بخش هاي شهري تنکـابن نیـز صـدق مـی کنـد ؛ یعنـی اگـر        
بخش مرکزي تنکابن را با بخش هایی مثـل نشـتارود ، عبـاس آبـاد و ... از نظـر فرهنگـی و       

، به این تفاوت پی خواهیم برد .حتی گویشی مقایسه کنیم 
این تحقیق داراي چنـد بخـش اصـلی ِ شـعر ، ضـرب المثـل ، آداب و رسـوم ، اعتقـادات و         

خرافات ، قصه و افسانه ، چیستان ، بازیها و صنایع دستی است .
در بخش شعر نمونه هاي مختلفی از دوبیتی ، مثنوي ، غـزل ، شـعر نیمـایی و ... ارائـه شـده      

ی از آنها عامیانه و عمدتاً عاشقانه است و بخشی نیـز دسـت مایـه ي شـاعرانی     است که بخش
است که در عین گمنامی اشعاري بسیار پربار و نغـز دارنـد ؛ مضـمون اشعارشـان نیـز بیشـتر       

اجتماعی و سیاسی است و از درد و فقر مردم پایین دست جامعه حکایت می کند .
اکتفـا نشـده اسـت بلکـه فهرسـتی از عبارتهـاي       در بخش ضرب المثل ها نیز فقط به مثل ها

کنایی نیز ارائه شده است ؛ معنی و کاربرد این زبانزدها نیز به همراه آنها آمده است .
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ــار        ــوعی کـ ــورت موضـ ــه صـ ــز بـ ــات نیـ ــادات و خرافـ ــوم و اعتقـ ــش آداب و رسـ بخـ
ــان دارد     ــردم جریـ ــره مـ ــدگی روزمـ ــه در زنـ ــایی کـ ــه هـ ــت ؛ آداب و اندیشـ ــده اسـ شـ

ــن ــد جش ــی   مانن ــوارد مختلف ــان و م ــان و زایم ــوا ، زن ــاورزي ، آب و ه ــاي کش ــا ،کاره ه
که در فهرست قابل دستیابی است .

واژه هاي کلیدي : 
ل و گالشتنکابن ، گی،فولکلور ، فرهنگ ، ادبیات عامیانه 
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پیشگفتار

یانه در عامبیست یا سی سال قبل کسی تصور نمی کرد که فرهنگ و سنت هايشاید 
لـی  مانـد . و از آن بـاقی ن شهرستان ها تا این اندازه رو به زوال پـیش رود کـه دیگـر نشـانی    

رنـت و  ا ، اینتمانند رادیو ، تلوزیون ، روزنامه هـ امروزه با گسترش وسایل ارتباطی سراسري
شـده  سـته سواد و دانش مردم از تکثر و پراکنـدگی فرهنگـی کا  ... همچنین باال رفتن سطح 

است و نسل هاي جدید تقریباً به یک وحدت زبانی و فرهنگی رسیده اند .
صـحبت  به طوري که دیگر حتی در دورترین روستاها کمتر بچه اي است که نتواند فارسی

کند و برعکس شاید نتواند به خوبی با گویش بومی خود سخن گوید . 
ان یـا  ین رویه تا آنجا پیش رفته اسـت کـه مـثالً در شـهري مثـل تنکـابن دیگـر کمتـر جـو         ا

وجوانی را می بینیم که به گویش گیلکی صحبت کنـد و باعـث تأسـف اسـت کـه بگـویم       
ار حتی بعضی از جوانهاي ما صحبت کردن با این گـویش زیبـا و محلـی را موجـب لکـه د     

ا نند و از سخن گفتن بـا ایـن گـویش ابـ    شدن ساحت شخصیتی و تیپ و کالس خود می دا
می کنند .

ند که ي را کنالبته ما انتظار نداریم که مردم در زمینه ي فرهنگ و آداب و رسوم همان کار
د بـازي و خود همانند گذشته بساط کشـتی و بنـ  پیشینیان می کردند و مثالً در عروسی هاي

م چشـ د بـه زبان اصیل و بومی خودیگر سرگرمی ها را برپا کنند . ولی حداقل به فرهنگ و
و در فکر حفظ آن باشند .تحقیر ننگرند

نن سـ رهنـگ و  فاین به نوبه ي خود نمی تواند زیاد رنج آور باشد . آنچه بیشتر دلسوزان بـه 
-هار شهرستاندالبته –متمرکزي بومی و عامیانه را می رنجاند ، این است که نهاد و سازمان

نطقـه  ایـن م آوري سنت ها و آداب و رسوم و ادبیات و فرهنگ وجود ندارد که براي جمع 
علمی و محققانه کند . اقدامی

فهمیدم و بسیار برایم ناراحت کننده بود ، ایـن  تا آنجایی که بنده در طول انجام این تحقیق
است که مثالً اگر یک شاعر بومی و مردمی و در عین حال بدون پشتوانه ي مـالی و علمـی   
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–ل یک کاست از شعر هاي خود درست کنـد ، بایـد بارهـا بـه مرکـز اسـتان       بخواهد حداق

یا تهران مراجعه کند تا مجوز دریافت نماید . –یعنی ساري 
ی حلی و بوممارشاد تنکابن باید براي نجات فرهنگ و ادبیات و زبان اداره يدر حالی که 

راگیـر  فخـود در اقـدامی   به این افراد در نشر آثارشان کمـک بـی دریغـی کنـد و یـا اینکـه      
ومحققانه و از طریق دانشگاه ها و حتی مدارس به این مهم دست زند .

بـل از  قالزم اسـت یک دانشجو بسیار سنگین می شود و اینجاست که وظیفه ي ما به عنوان
یـر خـاك   زاینکه پیرمردان و پیرزنان ما که گنجینه ي این سنت هـا و فرهنـگ هسـتند ، در    

ورت صـ ن میراث ارزشمند را از سـینه هـاي گرمشـان بیـرون بکشـیم و بـه       مدفون شوند ، ای
م .مکتوب درآوریم  وگرنه باید شاهد نابودي این فرهنگ و سنن بومی و اصیل باشی

یی از البته در سالهاي اخیر تالش هاي امیدوارکننده اي صـورت گرفتـه اسـت و گوشـه هـا     
ي یـک  ویر کشیده شده است امـا جـا  تاریخ و جغرافیا و گویش و فرهنگ این منطقه به تص
کار جامع و فراگیر و در عین حال علمی خالی است .

تـا در  داشـت همین دغدغه ها و عالقه به فرهنگ و ادب و زبان گیلکی بود که مـرا بـر آن  
مـاده بعـدي آ گامی هرچند ابتدایی بردارم و خود را براي گامهاي مهمتر و جامع ترهاین را
کنم .

یی راهنمـا يبه دوره ابتداي این کار در ذهنم ایجاد شده بود ، برمی گرددجرقه اي که در
ت حقیقـی تحـ  تاسماعیل نژاد مقدم ، ؛ زمانی که دبیر بسیار ارزشمند عربی ما ، جناب آقاي

همیشـه نزمان تـا اکنـو  عنوان گردآوري ضرب المثل هاي گیلکی به ما داده بودند . از آن 
. بانزد یا مثلی بیرون بیاید و من آن را بنویسممترصد بودم تا از دهان کسی ز

ايجمند آقـ استاد اردرسدر کالسالبته کارم فقط در همین حوزه محدود ماند . تا اینکه
ی کـردیم دکتر رادفر در مورد چگونگی انتخاب موضوع براي پایان نامه با ایشان صحبت م

ه بـا  بن را جمـع آوري کـنم کـ   که یکدفعه به ذهنم رسید که ادبیات و فرهنـگ مـردم تنکـا   
ایـن  نایت ایشان و اساتید محترم دیگر و بخصوص تشویق جناب آقاي دکتر نجفـدري بـه  ع

کار مبادرت کردم .
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آنهـا  بـه بیـان مـواردي از   انجام ایـن کـار مشـکالت و اشـکاالتی را نیـز در بـر داشـت کـه         
می پردازم :

سیار وسیع و گسـترده و شـاید فراتـر   ر حین انجام کار فهمیدم که موضوع این تحقیق بد-1
صـالً  ادا نشـد و ا از یک پایان نامه است ؛ به همین خاطر در همـه ي بخـش هـا حـق مطلـب     

طح امکان این هم نبود که در یک محدوده ي زمانی مشخص کاري جامع و فراگیـر در سـ  
تمام منطقه ي تنکابن آن هم به تنهایی صورت بگیرد .

د اطر زیاد شدن حجم مطالب کارم بیشتر به گردآوري خالصه شـ ه خدر این پایان نامه ب-2
و تشریح و تحلیلی از ادبیات و فرهنگ تنکابن صورت نگرفت .

ز المثل ها به دو دلیل مشکل چندانی نداشتم : یکی اینکه در این زمینه ادر بخش ضرب -3
زبـانزد «کتـاب  قبل کار کرده بودم و یادداشت هاي زیادي در اختیـار داشـتم ؛ دوم اینکـه   

در تکمیل این بخش بسیار سودمند بود .» هاي رامسر 

یکـی  نیز ذکر چند نکته مهـم بـه نظـر مـی رسـد :      ر بخش داستانها و نقل ها و قصه ها د-4
صـه  انها وقاینکه این بخش مانند دیگر بخش ها بسیار وسیع است و اگر بخواهیم تمام داسـت 

مـع  بـه تمـامی ج  -به حوزه ي بزرگترها برمی گردد چه کودکانه و چه آنهایی که –ها را 
فرصـت  آوري کنیم ، خودش در حد یک پایان نامه خواهد شد ؛ دیگر اینکه بایـد زمـان و  

ود یالقی بـر یتا در بین تمام مردم چه شهري و چه روستایی و مناسبی در اختیار محقق باشد
ی ت کـه حتـ  جالب توجه این اسـ و این داستانها و قصه ها را جمع آوري کند . تازه نکته ي

بـیش  ، کـم و بزرگان و پیران ما نیز به خاطر عدم استفاده و بیـان آن داسـتان هـا و نقـل هـا     
ــن           ــع آوري ای ــزوم جم ــه ل ــت ک ــه اي اس ــان نکت ــن هم ــد . و ای ــرده ان ــاد ب ــا را از ی آنه

گنجینه ها را متذکر می شود .
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ه بـ مـان زیـادي نیـاز دارد و هـم بایـد      نیز هم به ز» یچی میچه « ردآوري چیستان ها یا گ-5
صورت گروهی در تمام مناطق تنکابن و به صورت کار تحقیقی انجام گیرد . 

ه هـایی  زه نمونـ ؛ تاکرده اماز این بخش نیز مانند بخش داستان ها به ذکر نمونه هایی بسنده 
ــدوده ي     ــابن و مح ــزي تنک ــتاهاي مرک ــتر از روس ــه بیش ــان «ک ــاد « و » گلیج ــلیمان آب » س

گردآوري شده است . 

عر گیلکی در تنکابن شاید بگویم خیلـی کمتـر از بقیـه ي بخـش هـا کـار       شدر زمینه ي -6
رت کـار  شده است و اگر هم کاري شده باشد من آن را ندیده ام . در این بخش به سه صو

آن کـه  ر بودند: ابتدا به سراغ زنانی رفتم که در گفتن و خواندن این دوبیتی ها مشهوکردم
عزیزان با شوق هرچه تمامتر این دوبیتی ها را خواندند و بنده نوشتم . 

ا توجـه  ی کنم بدوم به سراغ شاعرانی رفتم که البته تعداد آنها اندك است ؛ باز هم تأکید م
ایی و و روستبه فرصت ها و شرایط و تنگنا هایی که داشتم ، نتوانستم به تمام مناطق شهري

ــروم و در ایـــــ   ــی بـــ ــردآوري کـــــنم .    ییالقـــ ــتري گـــ ــات بیشـــ ن بـــــاره اطالعـــ
سوم شعرهایی که از بعضی منابع دریافت کردم .

ا و در این قسمت فقط جاي دو نوع شعر خالی است : یکی تصنیف هایی که در عروسی هـ 
ر دارنـد و  جشن ها می خوانند و به پایکوبی می پردازند . دوم شعرهایی که محتـواي رثـا د  

کربال و یا بزرگان محلی سروده شده اند .مرثیه ي ساالر و شهیدان

ا شـیوه اي  بـ سـا و  ردر پایان این مقدمه باید بگویم که هرچند این کار به طور کامـل و  –7
ا به تصـویر  مردم تنکابن ر» فولکلور « محققانه نتوانست فرهنگ و ادبیات و به صورت کلی 

ت غنـی  آداب و سـنن و ادبیـا  بکشد ولی به هر حال قدمی بود در راه حفـظ و پاسـداري از  
مه را ایان ناپتنکابن که امیدوارم بنده یا دیگران بتوانیم هر یک از بخش هاي موضوعی این 

طقـه ي  به صورت جداگانه و با فـراغ بـال بیشـتر و شـیوه اي علمـی تـر و در سـطح تمـام من        
.تنکابن خصوصاً مناطق ییالقی و با کمک یک گروه علمی به اجرا درآوریم 
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این جا الزم است از همه ي کسانی که به بنده کمک کردند تا این کار به ایـن صـورت   در
.1گردآوري شود ، تشکر کنم

از خانم ها ایران جورطالشی ( مادر مهربـانم ) ، منـور عسـگري مقـدم ، خورشـید شـورمیج ، آسـیه قربـانی ، فـرخ          -1.1

ی آوري دوبیتـ الك تراشی ، سکینه شورمیج ، راضیه الك تراشی ، بمانی فرجی وکیلی و آقاي مجید وکیلی که در گرد

ها ي محلی به بنده کمک کردند .

زشمند و مردمی اختیار بنده گذاشتند و زمینه ي دیدار با شاعر ارظریان که چند شعر زیباي خود را دراز آقاي بهرام نا-2

بـرایم  عتبـري ، را ، آقاي ناصر امینی ، را برایم فراهم کردند و تعدادي از شـعرهاي شـاعر محتـرم ، آقـاي هالکوخـان خل     

خواندند تا در این تحقیق بیاورم . 

را برایم بازگو نمودند .» ی نجمان و لیل« داستان از محمد علی کندي که -3

هـره  انم رقیه الك تراشی که در بخش اعتقادات و خرافات از سخنان و راهنمـایی هـاي ایشـان بسـیار ب    خهمچنین از -4

بردم .
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فصل اول
( شامل : مقدمه اي بر فرهنگ ، ادبیات ، فولکلور یا فرهنگ و
، آنادبیات عامیانه ، اهمیت فرهنگ مردم یا فولکلور و ضرورت حفظ

کالسیک)ادبیات در مقایسه با و انواع آن عامیانه ادبیات
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کلمه ي فرهنگ در زبان فارسی چند معنی دارد . معروفترین معنی آن کتـاب  « فرهنگ : 
ــرهیختن و      ــی ف ــت ... در فارس ــب اس ــردن و تأدی ــت ک ــی دوم آن تربی ــت ... معن ــت اس لغ

فرهنـگ کـه در ایـن گفتگـو منظـور      معنـی سـوم  فرهنجیدن به معنی تربیت کردن است ...
ــان هــاي فرنگــی آن را    ــی ثقافــت culturesماســت ، همــان اســت کــه در زب و در عرب

می خوانند و آن عبارت است از مجموعه ي میراث هـاي معنـوي یـک قـوم اعـم از آنچـه       
2»محصول عقل و ادراك یا زاده ي ذوق و عاطفه ي ایشان باشد . 

و»فــر « ا بررســی کنــیم ، ایــن واژه مرکــب از دو جــزء  اگــر از جهــت لغــوي فرهنــگ ر« 
شـه اوسـتایی   از ری» هنگ « پیشوند و به معنی جلو و پیش آمده و » فر « است که » هنگ « 
دوسـی ،  و به معنـی کشـیدن ، سـنگین و وزن مـی باشـد ... پـدر زبـان فارسـی ، فر        » هنگا « 

ی داند :واژه ي فرهنگ را به معنی و مترادف با دانش و هنر م
ــر      ــا گهــ ــود یــ ــر بــ ــگ بهتــ ــه فرهنــ ــر                 کــ ــس دادگــ ــید پــ ــا بپرســ ز دانــ
ــزون    ــوهر فــ ــد ز گــ ــه فرهنــــگ باشــ ــون            کــ ــخ بــــدو رهنمــ ــین داد پاســ چنــ
3»کــــه فرهنــــگ آرایــــش جــــان بــــود         ز گــــوهر ســــخن گفــــتن آســــان بــــود  

وه ي زنـدگی و  به صورت کلی می توانیم مجموعه ي آداب ، سنن ، عقایـد ، اخـالق ، شـی   
نگرش یک قوم را فرهنگ آن مجموعه ي انسانی بنامیم .

یاي نسبت + نشانه ي جمع اسـت ؛ یعنـی چیزهـایی    » + ادب « مشتق از این کلمه ادبیات :
ایـن معـانی را   » ادب « که مربوط و منسوب به ادب اسـت . فرهنـگ دهخـدا بـراي واژه ي     

معاشـرت . فضـیلت . مردمـی . آزرم .    فرهنـگ . دانـش . هنـر . حسـن    « ذکر کرده اسـت :  
حرمت . آیین . آرایش . راه و رسم . شگفتی . زیرکی . دانشمند و بافرهنـگ شـدن . نگـاه    

ــوب  . 2 ــر محج ــد جعف ــران      ، محم ــردم ای ــوم م ــا ، آداب و رس ــانه ه ــاره ي افس ــاالت درب ــه مق ــن   ، مجموع ــش حس ــه کوش ــاريب :ذوالفق

26ص چاپ اول ، ) 1382انتشارات چشمه ، زمستان :تهران( »ادبیات عامیانه ایران »

14ص ) ، 1379( تهران : مرکز فرهنگی و انتشاراتی آیه ، چاپ اول 1، گویش تنکابنی علیرضا دریایی . 3
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کـه هـر کـدام در    » داشتن خود از نکوهیده هاي کرداري و گفتاري . مهمـانی کـردن و ...   
ا ي هنـر  جاي خود معناي بخصوصی می دهد . ولی در اصطالح ،  ادبیات یکی از گونـه هـ  

است که از طریق آن شاعر یا نویسنده عواطف و احساسات خود را با به کارگیري کلماتی 
آنهـا  ،خاص بروز می دهد و با جان بخشیدن به عناصر ذهنی و عواطف و خیاالت خویش

را در قالبی زیبا و پرسوز و تأثیرگذار در اختیار مخاطب قرار می دهد . 
هنـر عبـارت اسـت از ایجـاد     « ، خود هنر به چه معناسـت ؟  حال که ادبیات نوعی هنر است

زیبایی و هم آهنگی و آن محصول ذوق و قریحـه ي آدمـی اسـت . اگـر ذوق انسـانی ایـن       
زیبایی و هم آهنگی را در حرکت پدید آورد ، آن هنر را رقص می نامند . اگر مـاده اولیـه   

اشی به وجود مـی آیـد و اگـر آن    براي ایجاد زیبایی رنگ ها باشند ، در این صورت هنر نق
را ماده و جسم متجلی کنند ، پیکر تراشی و مجسمه سازسی نتیجه ي آن خواهد بـود . اگـر   
زیبایی را در صدا ها پدید آورند ، هنر موسیقی از آن زاده می شود و اگر ایجاد این جمـال  

4» و اعتدال در عالم الفاظ صورت گیرد ، شعر سروده می شود . 

فرهنگ عوام در زبان فارسی معادل کلمـه ي  «یا فرهنگ و ادبیات عامیانه :فولکلور 
بین المللی فولکلور گرفته شده است . فولکلور نیز کلمه اي ست مرکب از دو جزء : یکـی  

folk و دیگريlore . 5»و معنی آن دانش عوام است

ر از نیم قرن اسـت کـه   لغت فولکلور واژه اي قدیمی و کهنه نیست و در کشور ایران کمت« 
اهل فن آن واژه را در نوشته هاي خود به کار برده اند ... اما اگر بخـواهیم در زبـان فارسـی    
کلمه اي پیدا کنیم که به تقریبی مفهوم و معناي فولکلور را داشته باشد ، ناگزیریم جمالتی 

گ مـردم ،  چون : مجموعه ي اطالعات مردم ، معلومات تـوده مـردم ، دانـش تـوده ، فرهنـ     
فرهنگ عوام ، معلومات عوام ، فرهنگ توده ، دانش عوام یا ترکیباتی از این قبیـل بـه کـار    

ادبیات عامیانه »: به کوشش حسن ذوالفقاري، و رسوم مردم ایرانمجموعه مقاالت درباره ي افسانه ها ، آداب ، محمد جعفر محجوب. 4
37ص ، »ایران 

35همان ، ص . 5
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بریم . بدیهی است همانطور که ما ادبیات رسمی داریم ، ادبیات عوامانـه هـم داریـم ... کـه     
6»نامیده می شود . » فرهنگ مردم « مجموعه ي آنها 

و روشن بین و دانا و بینایی که خرافـات و معتقـدات   نخستین شخص باسواد« و اما در ایران 
» ... کلثـوم ننـه   « عوامانه زمان خود را گردآوري و تألیف کرد و به صورت کتاب معروف 

درآورده است ، شخصیتی روحانی و مردي مال و زاهد و دانشمندي باتقوا به نام آقا جمـال  
وم و خرافـات و معتقـدات زنـان    خوانساري بوده است ... که حاوي مقداري از آداب و رسـ 

7»در دوره ي صفویه است . 

نخستین کسی که این کلمه را به عنوان اسم این رشته ي مبسـوطی کـه در اختیـار ماسـت     « 
میالدي ایـن  1885است که به سال ambroise mortonاختیار کرد ، آمبرواز مورتن 

لمـه را بـه همـین صـورت قبـول      عنوان را برگزید و مدت ها گذشت تا تمام ملت ها ایـن ک 
8»کردند و ترکیب مذکور جنبه ي بین المللی به خود گرفت . 

فولکلـور هـر ملتـی در واقـع شناسـنامه ي      اهمیت فولکلـور و ضـرورت حفـظ آن :   
وع نـ فرهنگی ، علمی ، اجتماعی و روانشناختی آن ملت اسـت کـه مـی تـوان از طریـق آن      

تمـاعی  ه خوبی تحلیـل کـرد و هویـت تـاریخی و اج    زندگی و روابط اجتماعی پیشینیان را ب
آنها را به دست آورد .

و عجیب با تاریخ بشر همگام بوده اسـت  ادبیات فولکلور از گذشته تاکنون به طور مستمر « 
... ماکســیم گــورکی بــا اشــاره بــه اهمیــت گذشــته مــی گویــد : ... بــدون شــناخت ادبیــات 

. در عصر پیشـرفت بـی وقفـه جامعـه بشـر ،      فولکلور ، شناخت تاریخ ملت ها ممکن نیست
ادبیات فولکلور آمال فرهنگی و هنري مردم را برآورده مـی سـازد . موضـوع هـاي ادبیـات      
فولکلور موضوع هایی واقعی هستند زیرا زمانی که خطـر انسـان را تهدیـد مـی کنـد ، بایـد       

وضـوع هـاي   جرئـت و صـبر دهـد . از ایـن رو م    آموزش دهد ، راهنمایی کنـد و بـه انسـان    

) ، 1371. سید ابوالقاسم انجوي شیرازي با محمود ظریفیان ، گذري و نظري در فرهنگ مردم ، ( تهران :  انتشارات اسـپرك ، چـاپ اول ، پـاییز    6
10-9صص 

13همان ، ص . 7
ادبیات عامیانه »: به کوشش حسن ذوالفقاري، مجموعه مقاالت درباره ي افسانه ها ، آداب و رسوم مردم ایران، د جعفر محجوبمحم. 8

35، ص »ایران 
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ادبیات فولکلور با اوضاع روزگار مطابقت دارند اما هنگامی که خطر از بین برود و زندگی 
9»با آرامش توأم شود ، انسان به موضوع هاي تخیلی و ایده آل روي می آورد . 

م بیشـتر در هر حال هر چه زمان بیشتر می گذرد ، زوال و نابودي فرهنگ و سنت هاي عـوا 
بیشـتر  بالطبع لزوم گردآوري و ثبت و ضبط نمودهاي فرهنگ عـوام نیـز  به چشم می آید و

احساس می شود . 
یگـر  دبه جرأت می توانم بگویم که خیلی از آداب و رسـوم و اعتقـادات و فرهنـگ عامـه     

ی و قـدیم قابل گردآوري نیز نیستند ؛ زیرا سینه هایی که گنجینه ي این فرهنـگ ارزشـمند  
اك شده است و کسی نتوانست به آنها دست یابد . بود ، سال هاست که اسیر خ

انی )آسـیه قربـ  (مثالً بنده در حین انجام این تحقیـق بـه طـور اتفـاقی بـا یـک مـادر سـالخورده         

ادي از یـاد تعـد  برخوردم که به قول آشنایانش دوبیتی هاي زیبایی را از بر بود ؛ بـا اصـرار ز  
رم انوي محتـ از یک هفته مطلع شدم کـه آن بـ  آن دوبیتی هاي عاشقانه را برایم خواند ؛ بعد 

ادب از دنیا رفته است . حال حساب کنید کـه چـه مقـدار از ایـن گنجینـه هـاي فرهنـگ و       
.ی کنیم معامیانه در جوار ما هستند و ما غافالنه یا جاهالنه نابودي آنها را نظاره 

ادبیـات  مرزهـاي « ادبیات عامیانه و انواع آن در مقایسه بـا ادبیـات کالسـیک :   
فولکلور و ادبیات کالسیک بسیار سیال اسـت بـه گونـه اي کـه ایـن دو نـوع از ادبیـات در        
سطحی گسترده و وسیع از یکدیگر متأثر شده اند ... براي تشخیص این دو گونه از ادبیـات  
تفاوت هاي سبکی از اهمیت زیادي برخوردارند . ادبیات فولکلور معموالً گـرایش زیـادي   

دارد . آفرینش هاي ادبیات فولکلور از نظر زبانی با استفاده از عناصر اندکی به ساده نویسی
از زبان عربی مشخص می شوند اما از آنجایی که واژگان بـه عاریـت گرفتـه شـده از زبـان      
عربی در میان عامه مردم کاربرد چندانی ندارد ، عناصر ایرانی در واژگان ادبیـات فولکلـور   

10». اعتبار شایانی می یابند 

د کـه  جـود دار ودر ادبیات عامیانه نیز همانند ادب رسمی دو شاخه ي مجزا به نام نظم و نثر 
. ن افزودالبته نمایش نامه را نیز که بیشتر جنبه ي بدیهه گویی دارد ، می توان به آ

13. همان ، ص 9
5، ص ور ایران ، ترجمه ي محمد اخگريلییري سیپک ، ادبیات فولک. 10
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ا افسانه هقل ها وندر زمینه ي شعر ، دو بیتی ها و مثنوي هاي عاشقانه و در نثر نیز قصه ها و 
از مهمترین نمودهاي ادبیات عوام هستند . 

مثنــوي یــا گــاهی هــمقالــب شــعرهاي عامیانــه بــرخالف ادب کالســیک بیشــتر دوبیتــی و 
زیـرا در  .مستزادهاي طوالنی است و قصیده و غزل و دیگر قالبها جایگـاه چنـدانی ندارنـد    

می توان سخن دل را بیان کرد .دوبیتی راحت تر
مان چیـزي  قریباً هتکالسیک تفاوت اساسی دارد . در ادبیات عامیانه نثر ثرننثر عامیانه نیز با 

اي خلـق  ؛ یعنی سخن غیر منظومی که بیشتر بـر می گویندproseآناست که در اروپا به 
ثـر  السیک نکآثار هنري و ادبی مانند قصه و داستان به کار می رود ؛ در حالی که در ادب 

چه هنري باشد و چه غیر هنري .چیزي است که منظوم نباشد ؛ حال 
ي و ادب عوام که بیشتر به صورت شفاهی است ، هنوز بـه طـور کامـل و فراگیـر گـردآور     

مکتوب نشده است . 


