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 شکر حضرت باریتعالی را که بدون او هیچیم و ضعیف.

دفر که اگر پیگیری ها و زحمات سپاس از استاد گرانقدر و محترم جناب آقای دکتر را

 این نوشته هیچ گاه به نوشتار درنمی آمد.نت ایشان نبود، شاید مبی
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 چکیده

فرهنگ به طور کلی و فرهنگ عامیانه به شکل خاص، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند؛ چراکه 

 تشکیل می دهد و در واقع با اصل بودن یک ملت سر و کار دارد.فرهنگ، موجودیت و هویت یک ملت را 

کشوری مثل ایران که مرزهای جغرافیایی اش کیلومترها گسترده شده است و با کشورهای متعددی  

همسایه می باشد، مردم مناطق مختلف، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم خاص خود را دارا هستند که این مساله، 

 هنگ کشور ما داده است.تنوع چشمگیری به فر

از این رو پرداختن به مقولة فرهنگ و گردآوری دقیق و علمی آن، امری اجتناب ناپذیر می باشد. چرا که 

با گسترش ارتباطات و یک دست شدن فرهنگ مناطق مختلف، بسیاری از بخش های آن خصوصا زبان در خطر 

مشهود است؛ زیرا با توجه به این که هر کدام از این شعرا نابودی است و این مساله در آثار این سه شاعر به خوبی 

متعلق به یک استان خاص هستند و در محیط های فرهنگی متفاوتی رشد یافته اند اما شعرشان در انعکاس مفاهیم 

ن ابومی و فرهنگی تفاوت زیادی با هم ندارد و تنها شاید بتوان به نمونه هایی از اعتقادات عامیانة مردم جنوب ایر

 در اشعار آتشی و ترانه هایی که اخوان به لهجة خراسانی آورده است، اشاره کرد.

نگارنده در این تحقیق تالش کرده است تا وجوه مختلف فرهنگ عمومی و عامیانه را در اشعار عالم تاج 

ود کتابخانه ای سقائم مقامی، مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی بررسی نماید که برای این منظور بیشتر از روش 

 برده است.

آنچه مسلم است این است که عالمتاج قائم مقامی، مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی تا حد زیادی متاثر 

از فرهنگ عمومی و رایج جامعه و محیط اجتماعی خویش بوده اند و این امر کامال در اشعارشان نمایان است که 

ه و آتشی به این مساله خصوصا در حوزة واژگان و اصطالحات توجه در این میان مهدی اخوان ثالث بیش از ژال

 کرده است.

 کلید واژگان: فرهنگ، فرهنگ عمومی، فرهنگ عامیانه.
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  فرهنگ

ست و به لحاظ همين گستردگي تاكنون تعريف واحدي     » بحث در باب فرهنگ، از گستردگي مختلفي برخوردار ا

گران هايي باشد كه پژوهشها و نگرشنظر داشته باشند، ارائه نشده است. دليل آن نيز شايد بينشكه همگان اتفاق

صي   هنگام تفحص در مورد  ضوع از پيچيدگي خا اين مقوله در ذهن خود دارند. همين امر باعث گرديده تا اين مو

 (12:1821)فردرو،« هاي فراواني را به دنبال آورد.برخوردار شود و بحث

بر اين اساس، تالش نگارنده براي يافتن تعريف واحدي از فرهنگ، با وجود وجوه مشترك ميان آن تعاريف، تقريباً 

 شود8اند. بدين منظور به چند نمونه از اين تعاريف اشاره مينتيجه مبي

سي از واژه » ستين متن   واژه فرهنگ در زبان فار ست كه نه تنها در نخ سي دري بلكه در  هاي كهني ا هاي نثر فار

هاي شتتود و هچ چنين از مرتتدر آن )فرهيختن(، جداكردههاي بازمانده از زبان پهلوي نيز فراوان يافت مينوشتتته

ناگون داريچ و نيز تركيب  گ به معناي ادب و هنر و علچ آموختن         و با خود واژه فرهنگ. فرهيختن  ناگون  هاي گو

هاي اخالقي و هنروري جاي چ بوده است و هر آنچه در رده شايستگي   لاست و فرهنگ در اصل به معناي ادب و ع  

)آشتتوري، « شتتگاه به كار رفته استتت. دارد و به همين دليل واژه فرهنگستتتان در متنهاي پهلوي به معناي آموز

1581251) 

 ها8نامهمعني فرهنگ در واژه»

 صحاح الفرس8 فرهنگ، ادب باشد.

 معيار جمالي8 فرهنگ، عقل باشد.

 معيار جمالي8 فرهنج، ادب و دانش و بزرگي.

 تحفه االحبار8 فرهنج، ادب و عقل بود.

در علچ و چيزها كه مردم بدان فخر كنند، گويند مردي تر داند تحفه االحباب8 فرهنگ، عقل و دانش و هر كه نيك

 ( 11-11)همان،  «فرهنگي است...

نيكويي تربيت و پرورش و بزرگي و عظمت و بزرگواري و فضيلت و وقار و شكوهمندي و  ،فرهنگ نفيسي8 فرهنگ

 باشد. دانش و حكومت و هنر و علچ و معرفت و علچ فقه و علچ شريعت و كتابي كه محتوي لغات فارسي
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 مجموعة آداب و رسوم -2دانش، علچ، معرفت  -2ادب )نفس(، تربيت  -1فرهنگ معين8 

 اي است براي هاي آدمي است، پشت اندر پشت براي تعالي انسان و از اين رو نه وسيله     فرهنگ، مجموعه كوشش »

آزماي هاي شتتكيبستتختي ها وگذراندن اوقات به نحوي خوش و نه مفر و راه گريز از زندگي روزانه با همة مالل

ست،         ،آن سان با جهان، محيط زي ست يعني مجموعة روابط ان سان با زندگي و مرگ ا بلكه فرهنگ نحوة رابطة ان

 (16تا[8 )ستاري، ]بي« طبيعت، ماوراء طبيعت، اجتماع، خانواده، هنر، علچ، زيبايي و سرانجام با خويشتن خويش.

گيرد و مفهومي ويژه علوم اجتماعي نيستتت، بلكه فرهنگ دربر مي مفهوم فرهنگ، كل حوزه زندگي انستتاني را»

شته      سفه، علماي ر ضوع كار فال صي از فرهنگ را مورد      مو شكل و يا حوزه خا ست كه هر يك  هاي مختلف و... ا

هاي رود كه يافتهدستتتتيابي به معاني استتتت. از اين رو انتظار ميها، دهند. اما هدف همه بررستتتيتوجه قرار مي

 «وف، عالچ اجتماعي و روانشناس در حوزه يك فرهنگ خاص مكمل يكديگر و بازگوكننده يك واقعيت باشد.فيلس 

 (28812:1)فردرو، 

دهند و همين هاي مختلف، حوزه خاصي از فرهنگ را مورد بررسي قرار ميهمانگونه كه گفته شد هر يك از رشته

هايي ديبنترين تقسيچ ترين و عمدهشود. يكي از مهچ  امر موجب گرديده است تا فرهنگ به انواع مختلفي تقسيچ  

كه در اين زمينه صورت گرفته و بخش قابل توجهي از پژوهش نگارنده را نيز به خود اختراص داده است، تقسيچ 

ست. اگرچه    بندي خيلي دقيق به عقيده مولف، اين تقسيچ فرهنگ به دو موضوع فرهنگ عمومي و فرهنگ عامه ا

ز با هايي نيچرا كه تعيين مرز بين اين دو در بسياري از جاها مشكل است اما با اين وجود تفاوت    رسد به نظر نمي

 شود.هچ دارند كه در زير به آنها پرداخته مي

 فرهنگ عمومي:

سترده فرهنگ را به بياني مي» ست و در     توان درياي گ شري را احاطه كرده ا ست كه تمامي وجوه زندگي ب اي دان

هاي زيادي را به يكي از مقوالتي است كه در اين باب مطرح است و با خود بحث« فرهنگ عمومي» اين ميان واژه

اي باشتتتد كه در ميان عموم    تواند به معناي فرهنگ غالب و گستتتترده      دنبال دارد. فرهنگ عمومي به خودي مي   

اي با فرهنگ توده   نه ( تفاوت داشتتتته و به گو   folkloreجامعه رواج و رستتتوا دارد كه البته با فرهنگ عامه )         

(Mass cultureارتباط دارند... با اين تعبير مي ) توان فرهنگ عمومي را فرهنگي بدانيچ كه در ميان تودة مردم
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شركت در ترويج ارزش  خواند و فرهنگ تودة مردم را گسترش  هاي فرهنگي فراميرواج دارد و مجموع مردم را به 

 (26812:1)فردرو، « گذارد.ه و بر حيات اجتماعي اثر ميبخشيده، روابط اجتماعي را هماهنگ ساخت

گيرد و دايرة آيد فرهنگ عمومي، گستتتترة وستتتيعي از زندگي مردم را دربر مي    همانگونه كه از تعريف باال برمي    

باشد. مسائلي از قبيل سطح معيشت و سواد مردم، مشكالت       تر مينسبت به فرهنگ عامه، بسيار وسيع    نشمول آ 

بيني و نحوة نگرش آنها، آداب، رسوم و آئين افراد جامعه و خيلي مسائل   فتارها و مراودات افراد، جهاناجتماعي، ر

بروز بر وستتعت فرهنگ عمومي گيرند و به عقيدة نگارنده روزبهديگر، همگي در چارچوب فرهنگ عمومي قرار مي

شتود و با  هاي اقوام مختلف كمرنگ ميشتود چرا كه با گستترش روزافزون ارتباطات، مرز ميان فرهنگ  افزوده مي

سياري از اعتقادات عوامانه و      سواد و آگاهي مردم، ب سطح  رود و در نهايت همه در ها از ميان ميخرافه باال رفتن 

ها و طوايف  آيند. اما در كشتتتور ما با توجه به حجچ باال و تنوع چشتتتمگير قوميت         قالب يك فرهنگ كلي درمي    

. بدين منظور، آشتتتنايي با مفهوم     وجود داردعاليت و پژوهش در زمينة فرهنگ عامه        گوناگون، هنوز جا براي ف  

 شود به طور مخترر به آن پرداخته شود.باشد كه در زير سعي ميق آن امري الزم مييفرهنگ عامه و مراد

 :هیانفرهنگ عام

س المللي فولكلور گرفته شده است. فولكلور نيز كلمه  فرهنگ عوام در زبان فارسي معادل كلمة بين » ت مركب اي ا

 (25812:2)محبوب، « و معني آن دانش عوام است. Loreو ديگري  Folkاز دو جزء8 يكي 

شنهاد كرد     » سي كه اين كلمه را پي ستين ك سال   W.J. Thomsنخ سي  1:81بود كه در ماه اوت  حي با نام م

اين واژه را كه خود وضع كرده بود، در نوشتة خويش به كار برد و از آن پس اين  Ambrose Mertonمستعار 

سي  سنامة فرهنگي گرفت... اما اگر        لغت در زبان محاورة انگلي شنا شد و  سرانجام مورد قبول واقع  ها راه يافت و 

بي مفهوم و معناي فولكلور را داشتتتته باشتتتد، ناگزيريچ اي پيدا كنيچ كه به تقريبخواهيچ در زبان فارستتتي كلمه

مات تودة مردم،     دانش توده، فرهنگ مردم، فرهنگ عوام، فرهنگ      جمالتي چون8 مجموعة اطالعات مردم، معلو

 يباتي از اين قبيل به كار بريچ.كتوده، دانش عوام يا تر

داريچ، يا همچانكه طب و حكمت رستتمي  بديهي استتت همانطور كه ما ادبيات رستتمي داريچ، ادبيات عوامانه هچ 

شعبه    شتر  شته داريچ، طبابت عوامانه هچ داريچ. يعني در مقابل بي صنعتي، ادبي و هنري  ها و ر هاي علمي، فني، 
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 «شتتود.ناميده مي« فرهنگ مردم»هايي هچ در فرهنگ عوام وجود دارد كه مجموعة آنها فرهنگ خواص، شتتعبه

 (6-11، 1211)انجوي شيرازي، 

صاً طبقات        فر رو سي فرهنگ توده و اكثريت افراد يك ملت خ ست به برر هنگ عامه، همانگونه كه از نامش پيدا

به      پايين آن مي  بل توجهي از اطالعات را دربر دارد و روز قا نابراين حجچ  روز نيز بر وستتتعت آن افزوده  پردازد ب

 شود.مي

باشتتتد در اين باره، اينگونه    ة فرهنگ عوام مي صتتتادق هدايت كه يكي از پيشتتتگامان و پركارترين افراد در زمين        

آوري به هچ رستتتانيده. ابتدا محققين فلكلور فقط ادبيات توده مانند8       امروزه فلكلور توستتتعة شتتتگفت  »گويد8  مي

ره  سانه ق ستجو مي ها، معماها، متلكها، مثلها، آوازها، ترانههاي اف سنت ها و غيره را ج هايي كردند. كچ كچ تمام 

گيرند جزو آن گرديد. چندي بعد شتتتود و آنچه مردمان در زندگي خارج از دبستتتتان فراميآموخته مي كه افواهاً

شگويي راجع به وقت، نجوم، تاريخ طبيعي، طب و آنچه دانش توده ناميده     ستجوكنندگان اعتقادات و اوهام، پي ج

لچ برند به اين عكه عوام به كار ميداروهايي را  شناسي، جانورشناسي و    شناسي، گياه  شد مانند گاهنامه، سنگ  مي

افزودند. ستت س اعتقادات و رستتومي كه وابستتته به هر يك از مراحل گوناگون زندگي مانند8 تولد، بچگي، جواني، 

شن       سوگواري، ج سچ  شويي، پيرزي، مرا شود، از  هاي ملي و مذهبي و عاداتي كه مربوط به زندگي عمومي ميزنا

ها و اوهام و اعتقادات مربوط اي ترانه، جزو اين علچ به شتمار آمد، زيرا هر پيشته  ها و فنون تودهجمله تمام پيشته 

ست نزد محقق اين فن بايگاني علي       شغلي ممكن ا ست و هر  شكار يا ماهيگيري جدا شته  ده دحدارد مثالً فلكلور  ا

 (:8868121)هدايت، « باشد.

شتتود. زيرا ح ملي و جهاني به خوبي نمايان ميهاي ارائه شتتده، اهميت و ارزش فلكلور در ستتط با توجه به تعريف

 باشد.فرهنگ عامه حاوي اطالعات ارزشمندي است كه در حكچ شناسنامه و هويت يك ملت مي

شيرازي در باب اهميت فرهنگ عامه اينگونه مي    سچ انجوي  ست    هارزش ج»گويد8 ابوالقا سبب ا اني فولكلور بدان 

نة ذوق و هنر و   ناختن       كه دانش عوام هر ملتي آيي لة خوبي در راه شتتت لت و وستتتي معرف خلق و خوي آن م

خرتتوصتتيات آن قوم و جماعت استتت و چون غالبا با فولكور ملل ديگر رابطة تاريخي، فلستتفي و مذهبي دارد،    

سن نيت و پيام   مي سفير ح شد و در حقيقت فولكلور، بهترين      تواند  ساير ملل جهان با ستي يك ملت نزد  آور دو
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ست كه ملت  ستحكچ مي   ا را به يكديگر نزديك ميهعاملي ا ستي و رابطة معنوي آنها را م ازد و س كند و پيوند دو

هاي جهان با هچ، وثيقه صلح و آشتي آنها با همديگر و نابودكننده يا الاقل تخفيف دهندة   آشنايي و دوستي ملت  

 ها است.ها و دشمنيكينه

شرح احوال و اما از جنبة ملي و مملكتي، فرهنگ مردم هر ملتي در حك هاي تودة عوام آن سيرت  چ زندگينامه و 

ها و ترتتوير اصتتيل آداب و عادات آن قوم و روشتتنگر ستتوابق تاريخي و  ملت و عامل اصتتلي و شتتاخص خرتتلت 

شان  ست و مهچ   ن شور ا سرزمين پهناو دهندة تحول فكري و تكامل اجتماعي مردم عوام آن ك ي چون رتر آنكه در 

اند و مردم هر نقطه، كنده و دور از هچاجنوب كشور، پر  ش در شرق و غرب و شمال و  ياايران كه شهرها و روستاه  

سي و     روص به خود دارند، چون فولكلور هر منطقه يا هر طايفه را جداگانه برر لهجة خاص و فرهنگ عوامانة مخ

و همگي چون  بينيچ كه با وجود اختالفات ظاهري، ريشتته و پايه و منشتتة همة آنها يكي استتت مطالعه كنيچ، مي

اند و اين خود  هاي پيوند خوردة درخت واحدند كه از يك تنه جدا شتتتده و از يك ريشتتته تغذيه كرده              شتتتاخه 

« هاي مردم اين مرز و بوم استتتت.ترين ستتتند وحدت قومي ايرانيان و دليل قاطع بر پيوندها و پيوستتتتگيمحكچ

 ( 11-1181211)انجوي شيرازي، 

 گفتار مردم ايران:ژوهش در فرهنگ و پکارنامة 

به سابقة پژوهش در فرهنگ عوام تحت عنوان  گذري و نظري در فرهنگ مردم ابوالقاسچ انجوي شيرازي در كتاب

 كند.هايي از آن اشاره مياست كه نگارنده به بخش هسابقة اخير فرهنگ مردم پرداخت

ات دانا و بينايي كه خرافات و معتقدبين و شايد تعجب كنيد و باورتان نشود كه نخستين شخص باسواد و روشن      »

 ايد اسمشت كه اگر نخوانده لثوم ننهكخود را گردآوري و تةليف كرده و به صورت كتاب معروف زمان  نعوامانة زنا

ت درآورده است، شخريتي روحاني و مردي مال و زاهد و دانشمندي باتقوا به نام آقاجمال خوانساري  را شنيده ايد 

ست و عجيب  شن تبوده ا سواد و بي  ر آنكه تةليف اين فقيه رو شهرت و  ضمير در ميان همة طبقات، اعچ از با  سواد، 

صلي آن       ست و با آنكه نام ا سيده ا سيار يافته و چندين بار به چاپ ر ساء محبوبيت ب سچ    عقايدالن ست به ا لثوم كا

يخته به طنز دارد و حاوي شتتناستتند. نثري شتتيوا و آم شتتهرت يافته و عامة مردم هچ آن را به همين نام مي ننه

 خرافات زنان در دورة صفوي است. مقداري از آداب و معتقدات و رسوم و
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در هفتاد هشتاد سال اخير هچ جمعي از نويسندگان ايران با توجه و آگاهي به ارزش آثار و مواد فولكلوري و تةثير    

فاده كنند و در زمينة ادبيات توده كچ و بيش نويسي از آن آثار نيز استاند كه در ضمن سادهآنها در مردم، كوشيده

شاهنگ اين گروه تا آنجا كه من خبر دارم و  صفهاني متخلص به  شناخته  كارهايي انجام دهند. پي ام ميرزاحبيب ا

است كه مقداري از اصطالحات  حاجي بابااز آزادگان دورة ناصري و مترجچ فاضل و باذوق كتاب معروف  «دستان»

جنگل  هايي مانند شرافت و چنتة پابرهنه وو لغات عوامانه را جمع و ضبط كرده است... در مشروطيت هچ روزنامه

شتتتده كه نويستتتندگان آنها مطالب خود را به زبان محاوره و           موال و كمي بعد از اينها جارچي ملت منتشتتتر مي    

الدين اند. سيداشرفهمين سبب هچ در تودة تهراني آن روز نفوذ فراوان داشته اند و بهنوشتهمرطلحات عوامانه مي

شهرت فراوان كسب كرد.       نحسي  شمال نيز به مدد همين كار  سيچ  صاحب و مدير روزنامة ن ( 12-18)همان8 « ي 

ستند كه در زمينة فرهنگ عامه، نقش   علي سن مقدم و محمدعلي جمالزاده از ديگر افرادي ه هاي اكبر دهخدا، ح

تر، كارهايي استتت كه صتتادق هدايت در اين زمينه انجام داده استتت. او اند اما از همة اينها مهچمهمي را ايفا كرده

سالة     ست ر سانه »نخ ستان نو پس از آن كتاب  1211را در « او ساخت و با اين دو كار     1212را در  يرنگ شر  منت

را به معنا و مفهوم كلمة فولكلور آشنا كرد و پس از او نيز  مندان ايراني مفيد و ارزشمند، ذهن پژوهندگان و عالقه 

هاي چشمگيري در اين زمينه صورت   اند و فعاليتافراد مشتاق به فرهنگ اصيل و كهن ايراني راه او را ادامه داده  

 گرفته است.

 

 ه:یانارتباط متقابل ادبیات و فرهنگ عام 

 توان بهشود، فرهنگ عوام را نيز مي ها و هنرها تقسيچ مي دانشگونه كه فرهنگ رسمي به دو رشتة بزرگ   همان»

ضوعي كه دانش   دانش سيچ كرد... در باب هر مو شروع به تحقيق و    هاي عوامانه و هنرهاي عوامانه تق سمي  هاي ر

اند، اطالعاتي به صتتتورت پراكنده و     حل مستتتائل آن پيش رفته   تتبع كرده و با روش علمي دقيق و منظچ در راه 

هاي گونه اطالعات هچ دربارة دانشنظچ و احيانا نادرستتت و عاري از دقت نظر در بين عوام رايج استتت و اينغيرم

شكي و زمين  شبه             واقعي مانند پز ست و هچ در باب  سي و غيره ا شنا سي و جانور شنا سي و هوا ها يعني علچشنا

 (82، 81 ج12:2وب، ج)مح« چ رسمي به خود گرفته بودند.لها صورت عخرافات و اوهامي كه مدت
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توان به رقص، نقاشتتي، موستتيقي، نمايش و ادب تقستتيچ كرد و از همين  هنر عوام را نيز مانند هنر رستتمي مي»

شن مي        ضوع به خوبي رو سعت دامنة تحقيق در باب اين مو سيچ اجمالي و ( اما از آنجا كه 82)همان8 « شود. تق

ست   ساير مقوالت  موضوع موردنظر ما در اين پژوهش ادبيات عاميانه ا موجب اطناب كالم و  ،بنابراين پرداختن به 

 گردد.دور شدن از بحث اصلي مي

اند از شعر و دانيچ ادب رسمي ما به زبان فارسي دري است و دو رشتة ممتاز و مجزا دارد كه عبارت  چنان كه مي»

اروپايي امروز( در ادب يك  نثر. البته در بعضتتي كشتتورهاي ديگر )مانند يونان و روم و هند باستتتان و كشتتورهاي

رشتة ديگر يعني نمايشنامه نيز وجود دارد اما در ادب رسمي، اين رشته نيست و فقط شعر هست و نثر. در ادب         

دانيچ نيستتت. به هاي نمايشتتي وجود دارد اما نمايشتتنامه بدان معني كه همه مييش و ستتنتاعوام، با آن كه نم

هايي كه در شتتعر فارستتي وجود تعزيه( چيزي جز همان شتتعر با ستتنتهاي ديني و مذهبي )ديگر نمايش عبارت

ضي و نقالي و معركه     ساير انواع نمايش )مانند نمايش تخت حو ست و  شته  دارد ني گيري و غيره( نيز متن ثابت نو

ر د توانيچ مطلب را به اين صتتورت كلي بگوييچ كهگويي دارد... در هر حال ميندارد و بستتياري از آنها جنبة بديهه

شعر و نثر مهچ  شكيل مي  ادب عوام نيز  سمت بلكه چيزي نزديك به تمام آن را ت ب دهد. گفتيچ كه زبان ادترين ق

رسمي، فارسي دري است اما آيا زبان ادب عوام هچ همين زبان است؟ در بسياري موارد ادب عوام به فارسي دري       

هاي محلي پديد آمده است و اين نكته مخروصاً ا و زبانهاست اما در موارد بسيار ديگر نيز آثار ادب عوام به لهجه

 (85)همان8 « در شعر عوامانه بسيار نظرگير است.

 شعر عوامانه: الف ـ 

بند، بند، تركيبهاي متفاوتي استتت مثل8 قرتتيده، غزل، قطعه، رباعي، ترجيع شتتعر در ادب رستتمي داراي قالب 

ام اين قوالب در ادب عوام نيز وجود دارد اما برخي از آنها    مستتتتزاد. شتتتايد بتوان گفت كه تم      و مثنوي، دوبيتي

بيشتر كاربرد دارند و برخي كمتر. مثالً قالب فخيمي مثل قريده در ادب عوام، كاربرد چشمگيري ندارد اما قالب     

هاي ديگري مثل رباعي، غزل، مستتتمط، اي مثل دوبيتي، استتتتفاده زيادي دارد. عالوه بر اين، قالبروان و ستتتاده

 شوند.بند و مثنوي هچ در ادب عوام ديده ميبند، تركيبترجيع
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ست نمي   در هنگامي كه گفت» شعر عوامانه در ميان ا موزون يعني بحر طويل  دار وتوان از نوعي نثر آهنگوگو از 

شتتود چشتتچ پوشتتيد و از آنها ستتخن هايي كه به حد وفور ستتاخته و خوانده ميهاي عاميانه يعني ترتتنيفو ترانه

شت. بحر طويل را همه ديده ن سخنوران و نقاالن از آ اگفته، گذ صد مختلف از قبيل   نايچ و گويندگان و  براي مقا

كنند و نيز براي اثبات اصول تروف   وصف )توصيف ميدان جنگ، وصف معشوق، وصف اسب و غيره( استفاده مي        

 (81)همان8 « شود.عوامانه... استفاده مي

هاي ملي است. همانطور كه همة  ارنده، بايد در اينجا به آن پرداخت، مسةله حماسه  مسةله ديگري كه به عقيدة نگ 

شوند  هاي حماسي جزو ادب رسمي محسوب مي   هاي ملي ايران مثل شاهنامه و ساير منظومه  دانيچ حماسه ما مي

سوي ديگر با اقبال فوق  شاهنام  العادة عامة مردم نيز روبهاما از  سياري  رو هستند. به طوري كه نقل  ه، گرمابخش ب

شود اين است كه   شناسند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي   قهرمانان شاهنامه را مي  بيشتر هاي آنهاست و  از محفل

 علت اين همه توجه مردم به شاهنامه چيست؟

علت اين استتت كه حماستتة ملي اگرچه لباس ادب رستتمي بر تن كرده استتت اما محتواي آن را بايد از آثار ادب »

نظير چون استاد  بي درآيد و شاعري بي دها هزاران سال پيش از آن كه به صورت شاهكار ا   شمرد. اين روايت عوام 

توس، با آن شعر بلند و رنگين و پرشكوه آن را بيارايد، سينه به سينه و دهان به دهان از نسل به نسل، از پدر به        

ست... و علت توجه  فرزند و از سلف به خلف انتقال مي  ستان بييافته ا ن ها نيز محتوا و معني آپايان مردم بدين دا

 ( 86)همان8 « است.

 ب( نثر عوامانه:

شه جنبة عاطفي و تخيلي دارد و جنبة هنري در آن قوي » س   نثر عوام همي ست. نثر عوام فقط دا ست و  تتر ا ان ا

خواننده و شنونده است   سرا همواره اولين منظورش سرگرم كردن و به هيجان آوردن و به شگفت افكندن    داستان 

تربيتي و تاريخي و اجتماعي و مانند آن هچ داشته باشد در درجة دوم و سوم اهميت است.  و اگر مقاصد فلسفي و

ترين داستان عوامانة موجود فارسي، يك رمان تمام عيار است با تمام خروصيات اين نوع ادبي       سمك عيار، قديچ 

اي كه بستيار قابل مالحظه استت اين استت كه    گي خالي نيستتند... اما نكته و هيچ يك از آثار نثر عوام از اين ويژ

ما بايد گفت كه            وقتي ما لفظ نثر را بر زبان مي   آوريچ، نظر به يك اثر مكتوب داريچ نه اثر ملفوظ و شتتتفاهي، ا
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ست. قره      ويند گمي هايي كه بيشتر زنان خانواده براي كودكان خود قسمتي از اين نثر عوام، در حقيقت شفاهي ا

 (51)همان8 « از اين نوع است.

هاي مختلف استتت. بندي آنها از ديدگاههاي عوامانه مطرح استتت، تقستتيچ مستتةلة ديگري كه در باب داستتتان 

ها را از نظر حجچ، محتوا، موضتتتوع،  محمدجعفر محجوب در جلد اول كتاب ادبيات عاميانه ايران، اين داستتتتان         

سيچ        شفاهي، تق ريت، مكتوب و  ست كه به عقيدة نگارنده پرداختن به آنها در اين مقال، الزم  بنشخ دي كرده ا

 .چپردازيباشد كه در فرل بعد به آن مينيست. آنچه كه در اينجا اهميت دارد معرفي انواع ادبيات توده مي
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 انواع ادبیات عامیانه:

 ترين آنها عبارتند از8مهچاند كه محققان براي ادبيات عاميانه، انواع مختلفي را در نظر گرفته

 -1ها و رمزهاي كودكان     بازي  -5هاي عاميانه      ترانه  -8ها   داستتتتان  -2هاي فارستتتي    متل  -2افستتتانه    -1

 خواني(بازي، تعزيه و شبيهشبتئاتر ايراني )خيمه -6چيستان   -:طنز   -1ها  المثلضرب

نگارنده بر آن  ،ي عاميانه و نيز ارتباط آنها با موضتتوع پژوهشهاها و ترانهدر اين ميان، با توجه به اهميت داستتتان

 است تا توضيح بيشتري براي آنها ارائه دهد.

 افسانه:

اند اي در منطقه پيدايش خود باقي ماندههاي افسانه عواي سرشار از افسانه دارد. برخي از اين موض     ايران، گنجينه

ها با دارا بودن   اند. افستتتانه  ي فرهنگي ايران را درنورديده اند و مرزها  ها مهاجرت كرده  و بعضتتتي به دوردستتتت  

 دهند. هاي اصلي و جذاب ادبيات فارسي را تشكيل ميهاي خاص، يكي از بخشويژگي

 كند8ها اشاره ميبه برخي از اين ويژگي ادبيات فولكلور ايرانييري سي ك در كتاب 

كنند. از اين رو با توجه به تكامل طوالني و ديگر بسيار فرق مي ها غالبا شكل ساده ادبي ندارند. آنها با هم  افسانه »

سانه روش سانه  ..ها جاي تعجب ندارد.اي، اين تفاوتهاي مختلف اف شراف و يا ديگر  اف هايي وجود دارند كه براي ا

كشتند البته  اند و بدين ستبب داستتان شتاهان و شتاهزادگان را به ترتوير مي     طبقات حاكچ جامعه نوشتته شتده  

د. در كنناي دموكراتيك را بيان ميهاي فولكلوري نيز وجود دارد كه موقعيت مشخص اجتماعي و يا عقيده افسانه 

سانه  صنعتگران و ديگر   اين اف شاورزان،  سان  ها ما با ك سر و كار داريچ. به اين نكته  ان هاي فعال به عنوان قهرمان 

اهي انواع غيرمشتتتابه را در يك قالب و در يك زنجيره هاي مختلف، گها و افستتتانهبايد توجه داشتتتت كه در دوره

 (12-12812:8)سي ك، « اند.هاي بينابين در كنار هچ آمدههاي متضاد و نمونهبينيچ و حتي، نمونهمي

ضوع هنميز» سانه هاي مو ست. اين زمينه   هاي اف سيار متنوع و رنگارنگ ا سانه اي ب هاي جادويي با ها عبارتند از8 اف

شدن آنها به حيوانات و يا      شم تعداد بي سان و تبدل  سخ ان سي و م اري ديو، پري، غول، مرد و زن جادوگر، دگردي

اند نيز حالتي بينابين و در حال گذار دارند كه گونه كه از زندگي روزمره گرفته شتتدههاي نوولعكس آن. موضتتوع

 (12)همان8 « هاست.نشانگر بخش اعظمي از تنوع اين موضوع
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كند؛ يكي از آنها ب ميلها وجود دارد، توجه شتنونده يا خواننده را به خود ج ه بين همة افستانه نكات مشتتركي ك 

ها سرايي بوده است. دوم اينكه افسانه   رسد يكي از اهداف اصلي افسانه   كنندگي آنهاست كه به نظر مي وجه سرگرم 

خواني بوده است و  بهترين موقع براي افسانه ها اند مثالً شب شده هاي خاصي روايت مي ها و مكانمعموالً در زمان

 اند.ترين مكان براي اين امر بودهها مناسبها و چايخانهخانهيا اينكه قهوه

 ها:متل

ضوع، تازگي و تنوع درخور     هاي ايراني يكي از گرانبهاترين و زندهمتل ست كه از حيث مو سي ا ترين نمونة نثر فار

 ت با بهترين آثار ادبي برابري كند.باشد و قادر اسمعرفي به دنيا مي

سان رسيده، مخترر شده است و از كهن      هاي الابالي و ابدي، تمام موضوع در اين متل» و  ترينهايي كه به فكر ان

ها مملو از ايما و اشتتاراتي استتت كه تةثير خود را در روحية هركس  رود. اين قرتتهترين آثار به شتتمار ميعميق

ها با قدرت كند، اين افستتانهعلچ و عقل، انستتان را از دنياي ظاهري پيوستتته دور مي گذارد. در صتتورتي كه مي

ستگي مي    سان را با همة آفرينش ب روص   هايسازد. از اين لحاظ، متل دهد و مربوط ميمرموزي ان عاميانه به خ

ند يخ بشر زندگي كن ها مناسب است كه احتياج دارند گرچه به وسيلة خيال و از روي تفريح، ولي در تار   براي بچه

« اند در خودشتتتان حس بنمايند.ها، از آنجايي كه نياكان ابتدايي انستتتان شتتتروع كرده    و زنگدي را از آغاز زمان   

 (:2168121)هدايت، 

ها باشتتد. در اين قرتتهاندازه متنوع و مانند موضتتوع و ستتبك ادبيات امروزة دنيا ميها، بيموضتتوع و ستتبك متل»

ضوع كميك، دراماتيك،   سفي      مو شي از كناية فل ضي مربوط به اتفاقات روزانه يا نا تفريحي و غيره وجود دارد. بع

شياء، هچ چنين اغلب موضوع خارق     ست. دخالت جانوران و ا العاده از جمله دخالت موجودات خيالي مانند جن و ا

 (221شود. )همان، پري و ديو يا عمليات جادوگري در آنها مشاهده مي

هاي هنري استتتت در  ترين آفرينشترين و عميقشتتتك پرمعنيهاي عاميانه، بي    و افستتتانه ها  در هر حال متل  »

شته     تمدن سيچ گوركي كه پندا شته. اگر هچ ادعاي امثال ماك سته هاي گذ ترين و از جهت هنري اند فولكلور برج

ان تواوداني ادب نميهاي جميز باشتتد اهميت فولكلور را در ايجاد تيپآها را آفريده استتت، مبالغهترين تيپكامل

ستان   سياري از قهرمانان عظيچ دا شد و خواه از   ناديده گرفت. در واقع خميرماية ب ها خواه از آن نظامي و خسرو با


