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Research Background 
There has not been any independent research in the field of folklore 
culture and literature 'Generals' textbooks. It is possible of course that 
some studies limited to some aspects are presented in different 
seminars and plans. However, an article titled “The Pathology of 
Folklore Literature Theses in Iran” by Aliani, Rezayati, and Cheraghi 
(2020) is the only independent work in the field of folklore literature 
criticism.  

Goals, Questions, and Hypotheses  
It is believed that one of the main fundamental studies of folklore 
literature during the last century in three research periods is 'Generals'. 
This type of textbook should include precise idea, subject focus, 
useful information, etc. and in general provide convincing ideas to 
obtain the educational and research goals of folklore literature. For 
this reason, the current study analyzes five prominent 'Generals' in the 
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field. These textbooks are generally academic ones and deal with 
several subjects in the field of folklore literature. 

The goal of this research is to better understand the 'Generals' 
textbooks' subjects, dealing with their strengths and weaknesses. The 
results of the study allow the researchers to have an informed selection 
of the sources for studying the principles of this field. It also helps the 
authors to improve the structures and quality of the textbooks and pay 
attention to the ignored issues. 

This article aims to answer the following questions: Is there any 
coherency in the formal structure of these textbooks? Is enough 
attention paid to the research background, main figures, and 
orientalists of the field? Are sources considered to be updated and 
balanced? Are theories related to folklore literature field included? Is 
there any relation between the theoretical structures and different 
sections of the textbooks? 

Main Discussion 
'Generals' textbooks are divided into literary and cultural works. 
Folklore culture textbooks are multidimensional and provide lots of 
information. Although these textbooks are functional and very much 
favored by students and researchers for their educational and research 
aspects, they also have many problems. For example, the succession 
process is observed in the early chapters of the textbooks to be written 
before 70s. The discussions start from general issues and meanings of 
culture, definition of folklore, its scope, different aspects and their 
importance, a short background, etc. Then, folklore culture is 
described as the subcategory of the field (see Bolokbashi, 1977, p. 2; 
Beihaghi, 1986, p. 9). But authors of the recent textbooks do not make 
the novice researchers of folklore culture familiar with the principles 
and general issues of this field and do not present a logical progression 
of the discussions. Theoretically, “Folklore Culture” textbook, for 
example, is the only textbook that has dedicated a chapter to discuss 
folklore culture theories (see Tamimdari, 2017, pp. 37-47). The rest do 
not make any direct reference to the theories. There is no source 
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balance in the textbooks as well. Orientalists as the first researchers of 
folklore culture are briefly mentioned. The textbooks do not have a 
well-designed research method. The textbooks do not have subject 
generality and only “Folklore Culture” has dealt with different 
subjects. 

Conclusion 
Generally, the textbooks do not have any specific objective for their 
structure. They do not have any detailed index and unfolding 
introduction that provide the reader with some practical information 
about the book. They do not have research method and precise 
classification. The beginnings of chapters do not start with a setup. 
These textbooks lack inter-textual elements and precise evaluation 
required for educational textbooks. They are not uniformed in terms of 
calligraphy and style. Two of the studied textbooks have the word 
‘folklore’ in their titles but the Persian equivalent is not provided. As 
for the content, the textbooks do not have a precise logical 
progression. The authors are sometimes biased in presenting subjects, 
and considering their knowledge and preferences, they have presented 
some matters with more emphasis and length. None of these textbooks 
have paid attention to the research design and data collection. 
Attention has not been paid to theories and their application in 
different aspects of folklore culture. The subjects lack analysis, and 
their presentation is mostly descriptive and knowledge-based.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 4111 آذر و دی، 14، شمـارة 9 سال

 ترویجی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1400.9.41.7.9 

 

 ادبیات عامه در ایران« کلیات»های شناسی کتابآسیب

 3، رضا چراغی2خاله، محرم رضایتی کیشه4*فرشته آلیانی

 (10/10/4111 پذیرش: 14/10/4111)دریافت: 

 دهچکی

به بعد با ورود فرهنگ و ادبیات عامه به حوزة دانشگاهی تحولی در مطالعۀ آن  4301از دهۀ 

های نامه و مقاله و ... در قلمروکتاب، پایان :ی متنوعی در قالبژوهشآثار پایجاد شد و هر روز 

در  منزلۀ آثاری بنیادینهاست که بهترین این آثار کتابشود. از اصلیمی نوشتهآن  مختلف

رشتۀ ادبیات عامه باید خصوصیات ممتازی داشته باشد تا بتواند بار آموزشی و پژوهشی این 

است. منظور « کلیات»های های ادبیات عامه کتابرشته را به دوش بکشد. یکی از انواع کتاب

زمان به موضوعات مختلف در حوزة ادبیات عامه است که همهایی کتاب« کلیات»های از کتاب

است. هرچند که در مبانی و  ها برای تدریس نوشته و چاپ شدهردازد و عموماً این کتابپمی

روز تعداد انتشار این نوع های این رشته نیز نقش اساسی دارد. با اینکه روز به کلیات پژوهش

ها صورت نگرفته است تا به ها در حال افزایش است، اما تاکنون هیچ نقدی دربارة آنکتاب

دی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این آثار کمک کند و پژوهشگران را در انتخاب بهتر بنطبقه
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این آثار یاری دهد. باتوجه به اهمیت این مسئله، در این جستار پنج کتاب مهم از مجموعه 

های دهۀ تا کتاب 4331های کلیات فرهنگ عامه به ترتیب زمانی از اولین کتاب در دهۀ کتاب

شوند، با نگاهی به ها عموماً در دانشگاه تدریس میشود. چون این کتابمی اخیر معرفی و نقد

مصوبات وزرات علوم در رشتۀ فرهنگ و ادبیات عامه به نقد این آثار از جهت محتوا، توالی، 

شناسی درست از جامعیت و وسعت بررسی، کاربست نظریه، روزآمدی و اعتبار علمی، جریان

 دهد.و بخش صوری و محتوایی موردنقد و مقایسه قرار میدر د پیشینه و مبانی و ...

 شناسی و نقد.های کلیات، فرهنگ و ادبیات عامه، آسیبکتاب واژگان کلیدی:

 . مقدمه1

فرهنگ عوام خاستگاه . است عامه یا فرهنگ توده سرچشمه گرفته از فرهنگ هادبیات عام

های چشمۀ افکار توده که نسلالهامات بشری در زمینۀ ادبیات و هنر است؛ درواقع سر

ناپذیری است که اند، گنجینۀ زوالپیاپی، همۀ عواطف، فکر و ذوق خود را در آن ریخته

آبشخور ماندگارترین آثار هنری جهان است و برای شناخت بسیاری از علوم همچون 

 (.33، ص. 4302کند )محجوب، شناسی و ... کمک زیادی میادبیات، تاریخ، زبان

تاحدود یک قرن  های فرهنگ عامه است کهترین بخشیکی از اصلی عامهادبیات 

میالدی به این  49ة در سراسر تاریخ جهان تا سد. صورت مکتوب درنیامده بودپیش به

نگریستند. چشم حقارت میشد و دانشمندان این گونه آثار را بهاعتنا نمی قبیل آثار

 ،ب و ویلهلم گریماکوغاز شد. در این میان یرمانتیک آة دورمطالعه دربارة این آثار از 

های مختلف آلمان و با هدف تحکیم روابط بین خلق ،های میانه بودندکه از رمانتیک

شده توسط آنان شناخت هویت ملی شروع به گردآوری این آثار کردند. آثار گردآوری

زبان حتی امروزه در کشورهای آلمانی  های خانگی کودکانسه جلدی قصهۀ مجموع

 (.212ـ 214، ص. 4334انجوی شیرازی، دارد ) انجیلتیراژی باالتر از 
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در ایران نیز پژوهش در ادبیات عامه سابقۀ چندانی ندارد. پیش از اینکه محققان    

را شروع کنند مستشرقان زیادی در این راه گام  عامه فرهنگایرانی مطالعۀ دربارة 

یرانیان ا درواقع. (239، ص. 4330دایت، ه؛ 33، ص. 4302برداشتند )نک: محجوب، 

ادبیات عامه را از غربیان آموختند، هرچند در گذشته برخی از عالمان  ةدربار ۀمطالع

تر از صورت جدی کمبه ، اماپدید آورده بودند را عامه ایرانی آثاری حاکی از فرهنگ

را براساس  یک قرن است که این علم رواج دارد. اگر پژوهشگران ایرانی این عرصه

شان به سه دورة نخست، میانه و جدید تقسیم کنیم؛ در دورة های پژوهشیاوج فعالیت

همچون دهخدا، هدایت، فروغی، کوهی  4311تا  4311های اول در حدفاصل سال

همچون  4301تا  4311های در دورة دوم یا دورة میانه حدفاصل سالکرمانی و ... 

تا  4301های  در دورة جدید حدفاصل سالی و ... االمینهمایونی، بلوکباشی، روح

توانیم با قاطعیت داری، جعفری )قنواتی( و ...، میهمچون ذوالفقاری، تمیم 4111

با ورود ادبیات عامه به فضای دانشگاهی و مطرح شدن آن  4301بگوییم از دهۀ 

وعی در قالب عنوان گرایش تحصیلی، مطالعه دربارة آن متحول شد و آثار پژوهشی متنبه

-شود. در همین راستا کتابنامه، طرح و ... هر روز در ایران تولید میکتاب، مقاله، پایان

ها )در های آموزشی و پژوهشی زیادی نیز دربارة این رشته نوشته شد، اما این کتاب

ها کشیده شده رغم زحماتی که در آنهایی که صورت گرفته علیژوهشکنار دیگر پ

ایی که دارند( بیشترشان فاقد هرگونه رویکرد و روش منظمی هستند. هاست و ارزش

 صورتبهها مطالعات فرهنگ و ادبیات عامه هنوز در دانشگاه البته باید بپذیریم تحلیل

منزلۀ گرایشی علمی به آن بههای محدودی علمی آموزش داده نشده و تنها در دانشگاه

و کثرت  عامه فرهنگپیشینۀ آثار پژوهشی نگریسته شده است. اگر با نگاهی گذرا به 

ی تازگبهیابیم که باوجود جذابیتی که فرهنگ و ادبیات عامه آثار تولیدشده بنگریم، درمی
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های آن صورت نگرفته است. انجام وهشژبرای پژوهشگران داشته نقد جدی در پ

 گذار است.طرفانه دارند در این رشته بسیار سازنده و تأثیرهایی که نقدی بیپژوهش

های ادبیات عامه طی یک ترین پژوهشترین و بنیادیباتوجه به اینکه یکی از مهم

منزلۀ کتاب بهکتاب است و  4111تا  4311سدة گذشته در سه دورة پژوهشی از سال 

ترین ابزار برای مطالعه و پژوهش در ادبیات اثری هوشمند، استاندارد و دیرپای، مهم

ر دقیق، تمرکز موضوع، اطالعات مفید و ... و درکل عناصر و باید از فک عامه است

متقنی برای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی برخوردار باشد، این پژوهش به یکی از 

هایی با که کتاب -« کلیات»های تولیدشده در حوزة ادبیات عامه، یعنی ترین کتاباصلی

هایی که عنوان این آثار کتاب پردازد. درمی -موضوعات متنوع و چندوجهی هستند 

فرهنگ عامه دارند از نظر موضوعی تنوع بیشتری دارند. به همین دلیل در این جستار 

 گیرد.پنج کتاب که عنوان فرهنگ عامه یا فولکلور دارند موردنقد و مقایسه قرار می

هۀ های دانشگاهی هستند. تقریباً از اولین کتابی که در دها عموماً کتاباین کتاب

فرهنگ تا آموزان سال چهارم متوسطۀ عمومی فرهنگ عامه برای دانشبا عنوان  4331

های متمادی تدریس فرهنگ عامه است و تألیف شده که نتیجۀ سال 4391در دهۀ  عامه

 های موردتوجه دانشجویان و پژوهشگران رشتۀ ادبیات عامه است.... همه از کتاب

برای  ها، مسئلۀ دیگری که انگیزة نویسندهگاهها در دانشجز تدریس این کتاببه 

تر از همه ارجاعات های معتبر، تعداد تیراژ و تجدیدنشر و مهمها بود نشرانتخاب کتاب

شد و ها میای به این کتابای و مقالهنامههای پایانفراوانی بود که در پژوهش

شوند یا نه، در نظر از اینکه در دانشگاه تدریس میشده صرفهای انتخابکتاب

های ادبیات عامه نقشی بسزا دارند. نگارندگان پس از بررسی بیش از صد پژوهش

نامۀ ادبیات عامه متوجه شد که دانشجویان در بخش کلیات حتماَ به یکی از این پایان
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ها همواره از هم نامهدلیل اینکه بخش کلیات در پایاندهند و بهها ارجاع میکتاب

 شوند و این سیر ادامه دارد؛چنان تکرار میند و این ارجاعات همشورونویسی می

ها در چند بخش بنابراین برای دریافت بهتر و طرح نقاط قوت و ضعف این کتاب

پیشینه، ساختار و انسجام و توالی، نظریه و کاربرد آن در هر کتاب، تناسب و تعادل، 

 گیرد.العه و بررسی قرار میروزآمدی، منابع و توازن مراجع در آن و ... موردمط

 . پیشینة پژوهش8

های گرایش فرهنگ و ادبیات عامه تاکنون هیچ پژوهش مستقلی انجام در زمینۀ کتاب

های این های محدودی به برخی از ابعاد کتابنشده است. البته ممکن است بررسی

رت های مختلف صورشته در قالب کتب زبان و ادبیات فارسی در سمینارها و طرح

از )آلیانی و « های ادبیات عامه در ایراننامهشناسی پایانآسیب»گرفته باشد، اما مقالۀ 

 ( تنها اثر مستقل در حوزة نقد در ادبیات عامه است.4399همکاران، 

دلیل چند بُعدی بودن از لحاظ آموزشی و پژوهشی و های کلیات ادبیات عامه بهکتاب

ترین حلقۀ ارتباط دانش در وع این رشته از مبانیپرداختن به موضوعات متن طورنیهم

تر را برای ها، آثار مهمهمراه پرداختن به سیر آنها بهآن است. مقایسۀ این کتاب

 کند.پژوهشگران ادبیات عامه آشکار می

 . مفاهیم نظری3

پردازیم ها میهایی که در این جستار به بررسی و نقد آنچنانکه گفته شد بیشتر کتاب

ها های درسی و دانشگاهی هستند و در رشتۀ فرهنگ و ادبیات عامه در دانشگاهابکت

همراه ارائۀ ای اثربخش عمل کنند که بهمنزلۀ رسانهشوند. بنابراین، باید بهتدریس می

ی، پویایی، نشاط را در کنار آموزش برای دانشجویان مندعالقه، مندنظاممطالب مفید، 
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ها ها فرصتی برای بررسی محتوایی آنقد و تحلیل این کتاباین رشته فراهم کنند. ن

شده کند تا با اصالح موارد احتمالی از جهت محتوایی متناسب با اهداف تعینفراهم می

های پیش بروند. نظام آموزشی کشور ما در همۀ رشته شدهیزیربرنامهو اصول علمی 

ا باید متناسب با نیازهای هر همحور است. به همین دلیل کتابتحصیلی نظامی کتاب

 ریزی درسی دقیق دربارة آن ارائه شود.رشته تنظیم و مطرح شود و برنامه

ای از اهداف و تجارب مختلفی است که با مجموعه ریزی درسی در اصطالحبرنامه   

شود و عموماً به تعیین تشخیص نیازها و تعیین اهداف آموزشی هر رشته تنظیم می

های مختلفی پردازد. البته تعریفهای یک رشتۀ تحصیلی میهی کتابمحتوا و ساماند

 درمورد آن درسی برنامۀ نظرانصاحب از تن چند دیدگاه درادامه،اند. برای آن برشمرده

 :شودیم ارائه

 از است عبارت درسی برنامۀ: کندمی تعریف گونه بدین را درسی برنامۀ 4فرای

 سیستم یک منزلۀبه و معینزمان مدت درشده هگرفت درنظر آموزشمند نظام توصیف

 آموزش ارزشیابی و تحقق مطلوب، تدارکمنظور به متعدد، هایبخش با منسجم

 آموزشمند نظام توصیف را درسی برنامۀ فرای اگرچه(. 11 ، ص.4334 میرلوحی،)

 لوی و میل ولی گیرد،می درنظر گستردهصورت به را درسی برنامۀ قلمرو و داندمی

 تعلیمتحت افراد اشتغال هایفرصت دربارة مقاصد از ایمجموعه درسی برنامۀ معتقدند

  الکساندر، و سیلور)است  معین مکانی و زمانیپیش محدودة در اشیا یا دیگر افراد با

 قابلیتی را درسی برنامۀ آیزنر، دیگر، سوی از(. 31 نژاد، ص.، ترجمۀ خویی4999

 سلسله از است عبارت درسی برنامۀ: نویسدمی آن عریفتو در  داندمی شدهطراحی

 یادگیرنده چند یا یک برای آموزشی نتایج تحقققصد به که شدهطراحی آموزشی وقایع

 بوسچی و هد وایت بوسچی، گالتثورن،(. 41 ، ص.4304 )ملکی، است شده بینیپیش
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 بُعد درسی، ۀبرنام شدن طراحی ازپیش برعالوه آیزنر، تعریف تأیید ضمن (2012)

( 2012) همکاران و گالتثورن. کندمی اضافه درسی برنامۀ تعریف به هم را تجربه

 شود،می استفاده آن از یادگیری هدایت برای که هاییطرح مجموعه را درسی ۀبرنام

 .کنندمی تعریف

اند: هدف، محتوا، روش و ی درسی را چهار عنصر اصلی برشمردهزیربرنامهعناصر 

 ها محتواست که باید درست تنظیم شود.ترین آنیکی از مهم که ؛ارزیابی

های برنامۀ آموزشی، یعنی یادگیری از طریق ای است که هدفمحتوا از عناصر عمده

ها و یابد. محتوا درواقع عبارت است از مجموعۀ مفاهیم، اصول، مهارتآن تحقق می

-د تحقق اهداف، انتخاب و سامانقصریزان و بهها که از سوی برنامهها و گرایشارزش

شود. محتوا وسیلۀ اصلی تحقق اهداف در آموزش است و آن چیزی است که دهی می

(. در 401، ص. 4301قرار است آموزش داده شود یا یاد گرفته شود )نک: میرزابیگی، 

ی محتوا عناصر مهمی شرکت دارند تا اهداف آموزشی و پژوهی با اصول ریگشکل

 رد، ازجمله:درستی شکل بگی

پردازانی همچون اسمت، استانلی و شوس . توالی و تسلسل: براساس دیدگاه نظریه4

شود. دوم چند عامل مهم برای توالی محتوا وجود دارد: اول اینکه از آسان شروع می

باشد. از کل به جزء برسد؛ یعنی  ازهاینشیپبر یادگیری اینکه ترتیب عرضه مبتنی

سوی رشد ذهنی و شناختی برای ای بهامل یادگیرنده از مسئلهیادگیری باتوجه به تک

 های بعدی باشد.یادگیری

. استمرار: که ارتباط مستقیمی به اصل توالی دارد، درواقع یعنی ادامۀ فعالیت 2

یادگیری در طول دورة استمرار. ممکن است عمودی یا افقی باشد. استمرار عمودی 
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ای است که در ی است و استمرار افقی تجربهتجارب یادگیری در طول دورة تحصیل

 شود.یک روز تحصیلی در ارتباط با مواد درسی مختلف بیان می

کند و به شده معنا پیدا میهای اساسی تعیین. جامعیت و وسعت: باتوجه به هدف3

ریزی درسی در هر رشته معنی شامل بودن محتواست. وجود وسعت در محتوای برنامه

 است. مؤلفع مدرس و مستلزم دید وسی

. تعادل و توازن: باتوجه به متفاوت بودن نیازهای فراگیران برنامۀ درسی باید تعادل 1

بینی محتوا، انتقال مفاهیم از ساده به ایجاد کند. ساماندهی محتوا باید بر مداومت، پیش

پیچیده با روش فکری از ساده به پیچیده باشد و به موضوعات و مفاهیم مختلف 

 خته شود تا تعادل ایجاد شود.پردا

گیریم تنظیم محتوای کتب درسی دانشگاهی برای دانشجویان بر این اساس نتیجه می

و پژوهشگران عامل مهمی در تعیین یادگیری است. گاهی کارایی نداشتن و نامناسب 

بودن محتوا و متناسب نبودن مطالب با توانایی و درک فراگیران، یادگیری را مشکل 

تفصیل توضیح داده شد، آورد. چنانکه بهبار میتر از انتظار بهای کمو نتیجهکند می

 طوربهدهی محتوا باید رعایت شود که  یابی بهتر در سامانمعیارهایی که برای دست

ها اشاره داشت: توالی، استمرار، تعادل توان به این زمینهها میترین آنخالصه از اساسی

 (.40، ص. 4330؛ ملکی، 430ـ 430، ص. 4300، و وسعت )نک: مهرمحمدی

 های کلیات فرهنگ و ادبیات عامهبندی کلی از کتاب. تقسیم2

توان به چند دسته تقسیم کرد: الف( های ادبیات عامه را میاز نظر سیر موضوعی کتاب

به بعد  4301هایی که از دهۀ نوشته شده است و کتاب 4301هایی که قبل از دهۀ کتاب

های ها از این جهت معنادار است که کتاباند. سال چاپ کتابش و چاپ شدهنگار
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از نظر موضوعی تنوع خیلی کمی دارند و درواقع تنها به چند  4301قبل از دهۀ  شدةنوشته

 از نظر موضوعی بسیار متنوع هستند. 4301های بعد از دهۀ اند، ولی کتابموضوع پرداخته

هایی که تنها اختصاص اند و کتابهنگ عامه نوشته شدههایی که دربارة فرب( کتاب

( به بسیاری وجوه 4390) فرهنگ عامههای به ادبیات عامه دارند. برای مثال کتاب

های ادبی و ( به مقوله4391) زبان و ادبیات عامهکند، ولی کتاب فرهنگی اشاره می

 پردازند.زبانی فرهنگ عامه می

شود پرداختن به فصل ها دیده میاین کتاب از موضوعات مشترکی که در همۀ

شود: دیده می 4301های پس از دهۀ تعاریف و کلیات است و آنچه در تمام کتاب

المثل، چیستان و تعزیه و ترانه است، اما موضوعاتی همچون: افسانه و قصه، ضرب

ها های فرهنگ عامه تنوع موضوعی بیشتری دارند و این جستار به بررسی آنکتاب

 پردازد، برای مثال:می

ترین ( با مطرح کردن بیش از سی موضوع یکی از کامل4390) فرهنگ عامهکتاب 

های لحاظ تنوع موضوعی است و با اینکه بسیاری جلوههای حوزة فرهنگ عامه بهکتاب

های موضوعی مشترکی با منابع دیگر دارد، اما به برخی مسائلی پرداخته که در کتاب

جه نشده است؛ برای مثال: توجه به موسیقی، رقص، پوشاک، رابطۀ دیگر به آن تو

شود روزآمدی و فرهنگ عامه با رسانه، پرداختن به مبانی نظری و ... که باعث می

 راحتی دریافت کنیم.پویایی فرهنگ عامه را به

ها بحث بندی کرد. بیشتر کتابتوان دقیقاً در ساختار معینی طبقهها را  نمیکتاب

و سپس در میان کتاب فصلی را به ادبیات عامه  را با فرهنگ عامه شروع کرده اصلی

گونه است. بعضی ( این4393) درآمدی بر فولکلور ایراناند؛ برای مثال اختصاص داده

اند، ولی خواننده اند و موضوعات زیادی را پوشش دادهها از نظر موضوعی متنوعکتاب
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«: فولکور و ادبیات عامیانه»مؤثری ندارد، برای مثال از این موضوعات دریافت اطالعات 

تکرار موضوعی در آن فراوان است و چند بار به بحث نوروز اشاره شده است )نک: 

( و مشخص نیست که از تکرارها 413ـ 413، 03ـ 00، 10ـ 33، صص. 4300بختیاری، 

بحث نیز مشخص نیست که چرا  فرهنگ عامهشد یا در کتاب چه هدفی دنبال می

(، آیا ترانه 34، ص. 4390داری، ادبیات عامه از ترانه شروع شده است )نک: تمیم

ترین نوع ادبیات عامه از نگاه نویسنده است؟ دربارة این مسئله هیچ توضیحی ارائه رایج

 نشده است.

شده قبل های نوشتهها خواهیم دید که کتابدر کل با مروری به سیر موضوعی کتاب

آید از نظر نظر میا اینکه از نظر موضوعی و حجم مختصرند، ولی بهب 4301از دهۀ 

باشی و بیهقی هردو بحث پرداختن ترند. برای مثال: بلوکعمق پرداختن به مسائل عمیق

اند از مباحث  های مختلف آن شروع و سعی کردهبه ادبیات عامه را از فرهنگ و تعریف

اند. ه توالی و تسلسل در ارائۀ محتوا توجه کردهتر بپردازند و بهای جزئیتر به بحثکلی

اند تنها به مبحث تعاریف و تاریخچۀ ادبیات عامه با اینکه هر دو کتاب سعی کرده

 فولکلور و ادبیات عامه به کتاباند. نسبتبپردازند، ولی مطالب بسیار مفیدی ارائه داده

نویسنده پرداختن به  ها نوشته شده و تنها دغدغۀ( که چند دهه پس از آن4300)

شود و بهتر می 4391ها در دهۀ موضوعات متنوع بوده است. البته سیر نوشتاری کتاب

پژوهشی اجمالی در شود، ولی کتاب ها، مطالب مفیدی ارائه داده میدر کنار ضعف

برد و مطالب های ادبیات عامه را به قهقرا می( سیر کتاب4390) ادبیات عامه ایران

به حجم  گنجاند و با آوردن شاهد مثال زیادوصیفی زیادی را در کنار هم میتکراری و ت

 افزاید.اضافی کتاب می
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 های فرهنگ عامه از منظر محتوای درسی. نقد صوری کتاب5

 از: اندعبارتی موردبررسی در این مقاله هاکتاب 

 ،علی  فرهنگ عامه سال چهارم آموزش متوسطۀ عمومی فرهنگ و ادب

 4330 بلوکباشی،

 4303، حسینعلی بیهقی، پژوهش و بررسی فرهنگ عامۀ ایران 

 4300، محمدرضا بختیاری، فولکلور و ادبیات عامیانه 

 4391داری، ، احمد تمیمفرهنگ عامه 

 4393، محمد جعفری )قنواتی(، درآمدی بر فولکلور ایران 

و محتوایی ی درسی و در دو ساختار صوری زیربرنامهکه در این جستار از منظر اصول 

 شود.بررسی می

 .  ساختار صوری1ـ5

 : ساختار صوری1جدول 

Table 1: Formal structure 
های ویژگی

 ساختاری

فرهنگ عامه 

(4330) 

پژوهش و 

بررسی فرهنگ 

عامۀ ایران 

(4303) 

فولکلور و 

ادبیات 

عامیانه 

(4300) 

فرهنگ عامه 

(4391) 

درآمدی بر 

فولکلور 

ایران 

(4393) 

ندارد فقط در  ردندا هدفگذاری

 پیشگفتار

ندارد فقط در  ندارد

 مقدمه

 ندارد

تفصیلی و  ندارد ندارد فهرست

 دقیق ندارد

تفصیلی  تفصیلی ندارد

 ندارد

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد مقدمه

 ندارد ندارد ندارد ندارد نداردمقدمۀ 
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 مؤثر

تعاریف و 

 کلیات

 دارد دارد ندارد دارد دارد

روش 

 تحقیق

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد بندیدرس

مقدمۀ 

 فصل

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

فعالیت و 

 تمرین

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

فهرست 

 موضوعی

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

بندی عنوان

 دقیق

 دارد دارد ندارد دارد ندارد

توضیحات 

 مناسب

 دارد دارد ندارد دارد اردد

عوامل 

 میان متنی

 ندارد تصویر دارد ندارد ندارد تصویر دارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ارزشیابی

پیشینۀ 

تحقیق 

 جامع

 دارد ندارد ندارد دارد ندارد

نمایه، 

 نامهواژه

دارد )در چاپ  ندارد ندارد ندارد

ششم اضافه 

 شده است(

 ندارد
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 حتواییساختار م .6

 ها. توالی و تسلسل در محتوای کتاب1ـ 6

منظور از توالی و تسلسل چنانکه در مبانی نظری مفصل به آن اشاره شد، از ساده به 

مشکل چیده شدن مباحث کتاب، از کل به جزء مطرح شدن مطالب و از معلوم به 

ای همجهول توضیح دادن نویسنده دربارة مبحثی از کتاب است. این سیر در فصل

کلیات و معانی فرهنگ،  رعایت شده و مباحث از 4331های پیش از دهۀ آغازین کتاب

، قلمرو آن، ابعاد مختلف و اهمیت آن، پیشینۀ مختصری دربارة آن و ... فولکلورتعریف 

منزلۀ زیرمجموعۀ آن توصیف شده است )نک: بهآغاز شده و سپس فرهنگ عامه 

های اخیر (، اما نویسندگانِ کتاب9، ص. 4303؛ بیهقی، 2، ص. 4330بلوکباشی، 

مبتدیان حوزة فرهنگ عامه را با مبانی و کلیات این رشته آشنا  ژهیوبهپژوهشگران و 

عامه به  فولکلور و فرهنگدهند. تنظیم کتاب کنند و سیر منطقی از مباحث ارائه نمینمی

مثل، رابطۀ البحث را با ضرب زمانهمپردازد که توصیف سطحی از فولکلور می

 کند، بخش مختصری را بهفولکلور با موسیقی، پیدایش نوروز و ابعاد آن شروع می

معانی فرهنگ و ادبیات عامه، تأثیر مشروطه در آن، اهمیت فولکلور، جادو و پیشگویی 

زندگی اقتصادی، نوروز و ابعاد آن، ترانه و بایاتی، آداب و رسوم  و ...، تأثیر فولکلور بر

اره به نوروز، ازدواج و آداب آن، طب و فرهنگ عامه، ترانه و شعر عامه، و غذا، دوب

المثل و حکمت و پند، و دوباره به ترانه و در آخر نیز لطیفه و اسطوره و قصه، ضرب

پردازد که هیچ نظم منطقی به نقش ادبیات شفاهی در زندگی مردم و اصطالحات آن می

ی بندفصلحتی در فهرست کتاب نیز شود و های کتاب دیده نمیدر تنظیم فصل

های کتاب وجود ندارد. بخش فرهنگ عامه از ادبیات عامه جدا مشخصی دربارة فصل

خصوص بایاتی و عاشیق ــ در عنوان  ــ نشده است. بارها بحث نوروز، ترانه ــ به

درآمدی بر شود. در کتاب بدون هیچ نظم و سیر منطقی و توالی مشخص ــ  تکرار می

بندی دقیقی تنظیم شده است: بخش اول فولکلور مراسمی و که با فصل لور ایرانفولک
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تقویمی آغاز  فولکلوراما مشخص نیست که چرا از  تقویمی؛ بخش دوم ادبیات شفاهی،

بندی خود ارائه نداده است. شده است. نویسنده هیچ توضیحی دربارة علت تقسیم

عروسی، مرگ، نوروز و ... است و قسمت  هایباتوجه به اینکه قسمت اول دربارة آیین

توانست مباحث کلی دوم دربارة شعر و متل و چیستان، داستان، اسطوره و ... که می

مربوط به فرهنگ عامه را از مباحث ادبیات عامه جدا کند، وی اولین نفری است که  

ای را کند. سپس بخش عمدهمی فولکلور را به موسمی و مناسبتی و تقویم قمری تقسیم

کند و آنچه مربوط به ادبیات شفاهی است در این بخش نام ادبیات شفاهی آغاز میبه

نوشت را جزو ادبیات کند. نکتۀ جالب اینجاست که وی گورنوشت، اشیابررسی می

اند. صورت مکتوب باقی ماندهها شفاهی نیستند و بهشمارد؛ حال اینکه اینشفاهی می

رسد نظر میداد، بهبندی خود بیشتر توضیح میمبنای تقسیمنویسنده بهتر بود دربارة 

خواست متفاوت عمل کند و از دریچۀ جدیدی فولکلور را بررسی کند. با همۀ می

دهد، در اصل کمک هایی که در این عرصه دارد و با اینکه مطالب مفیدی ارائه میتالش

به کتاب نکرده است  تنشناسی فولکلور و توالی و تسلسل در پرداخزیادی به جریان

 (.3ـ4، ص. 4393؛ قنواتی، 44ـ 4، ص. 4300)بختیاری، 

های دیگر از به کتابتری را دربر دارد نسبتکه مطالب متنوع فرهنگ عامهکتاب 

بندی، داشتن دو مقدمه، پرداختن به جزئیات، پرداخت مختصر به اصطالح نظر فصل

عامه، هنر عامه، آیین و مراسم، اقوام،  فولکلور یا دانش عمومی، مبانی نظری، ادبیات

 ط(. -، ص. ت4390داری، تری دارد )نک: تمیمزبان و گویش و ... پوشاک سیر منطقی

 ها. جامعیت و وسعت در محتوای کتاب8ـ6

اهمیت باشد و هر کتاب تواند تمایز اطالعات مهم از مطالب کمدر تعریفی، جامعیت می

های محتوای کافی برخوردار باشد. از این حیث کتابجامع باید از گستردگی الزم و 

شناسی شناسی، جامعههای مطالعات فرهنگی، انسانفرهنگ عامه برای بسیاری از رشته

تر از شده در این حوزه کمهای نوشتهتواند کاربرد داشته باشد، اما کتابو ... می
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فرهنگ عامه کتاب . برخوردارنددهی مطالب، تنوع و گستردگی آن جامعیت و پوشش
هاست که تنها مرور کلیات و تعاریف است و مختصری آداب و سنت سال چهارم

ورزان و شهر تهران را از دو کتاب استخراج کرده های دهکدة آینهنویسنده تنها آیین

است. کتاب اصالً جامعیت موضوعی ندارد، به مباحث ادبیات شفاهی پرداخته نشده 

نیز معانی و مفاهیم  پژوهش و بررسی فرهنگ عامه بعدی است. کتاباست و تک

کند و تنوع و جامعیت موضوعی همراه تاریخچۀ کلی آن را بررسی میفرهنگ عامه به

عنوان کتاب را به بررسی مفاهیم و تاریخچۀ  در آن بسیار کم است، بهتر بود نویسنده

رفت. نویسندة کتاب داد تا انتظار تنوع موضوعی از کتاب نمیادبیات عامه تغییر می

المثل، شعر و فرهنگ آذری بسنده نیز که به نوروز، ضرب فولکلور و ادبیات عامه ایران

ود عنوان کتاب را کرده و به هیچ عنوان کلیت اقوام در آن بررسی نشده است و بهتر ب

درآمدی داد. در به فولکلور آذربایجان و بررسی چند نمونه از ادبیات شفاهی تغییر می
نیز که بیشتر طرح شفاهی است تا فرهنگ عامه، به کلیت اقوام  بر فولکلور ایران

کامل اشاره نکرده و دلیل را حجم  طوربهپرداخت نشده است. وی به فولکلور ایران 

ی کتاب به فولکلور افغانستان و تاجیکستان جایجاانسته است، اما در زیاد مطالب د

دلیل اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی ایران با افغانستان و تاجیکستان به پردازد.می

ها نیز اشاره کند. البته بهتر بود نویسنده که تالش شده است که به مصادیق فولکلور آن

طور ابتدا مباحث و مصادیق فولکلور ایران را به مشکل حجم زیاد را طرح کرده است

کرد و سپس به اشتراکات و افتراقات فرهنگ عامۀ ایران با کشورهای کامل بررسی می

های پرداخت و اینکه چرا به فولکلور هندوستان که ریشههمسایه در مقال دیگر می

نیز در  رهنگ عامهفای نکرده است. نویسندة کتاب مشترک فرهنگی با ایران دارد اشاره

وار به آداب و سنن مناطق صورت فهرستکنار تنوع زیاد موضوعی سعی کرده است به

کتاب  عنوانبهتوان از این کتاب نیز در فصل پنجم بپردازد، اما نمی ژهیوبهمختلف 

ای جامعی در حوزة فرهنگ عامه یاد کرد؛ چراکه در بعضی موارد بدون اینکه مقدمه
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پردازد؛ برای مثال بخش آیین و مراسم از ها بیشتر از بقیه میضی جنبهمطرح کند به بع

، ص. 4390داری، کند )تمیمکند و از بقیۀ مناطق گذرا یاد میهای شیراز شروع میآیین

( یا به بسیاری از وجوه فرهنگ عامه چون گورنوشت، اشیانوشت، 231ـ 241

 تر است.ار فرهنگ عامه متنوعکند، ولی از دیگر آثکبوتربازی و ... اشاره نمی

 ها. کاربرد در محتوای کتاب3ـ6

استفاده و توجه لحاظ جنبۀ کاربردی برای دانشجویان و پژوهشگران قابلها بههمۀ کتاب

ها یافت های مختلف فرهنگ عامه در این کتاباست. مطالب خوبی دربارة جنبه

تحقیقات مربوط به فرهنگ عامه بدانیم شود، اما اگر کاربرد را تنها قابلیت استفاده در می

بندی مواد فرهنگ و ادبیات های مطالعه، گردآوری و طبقهها به روشهیچ کدام از کتاب

های اند و اغلب مطالب توصیفی و دانشی است. در کل در میان کتابعامه اشاره نکرده

نگ مردم در ای از کتابِ گذری و نظری در فره: تنها بخش عمدهفرهنگ و ادبیات عامه

های مختلف فرهنگ عامه با ذکر جزئیات به بحث روش تحقیق جلوه 4331دهۀ 

در کتاب  4391( و سپس در دهۀ 233ـ 404، ص. 4334پرداخته شده است )انجوی، 

(، اما 34ـ 03، ص.4391شود )ذوالفقاری، زبان و ادبیات عامه این بحث پی گرفته می

را از صادق هدایت  برای فرهنگ عامهروش تحقیق هردوی این نویسندگان بحث 

 (.233ـ 212، ص.4330اند )هدایت، ( الگو گرفته4321  -4323)

 . تناسب، تعادل و توازن2ـ6

اطالعات اصلی و فرعی، نیاز کنونی و آتی جامعه و یادگیرنده، عالیق و توان او، در 

ستند. توازن های اصلی هها همگی معیارتوضیح و اختصار، تراکم مفاهیم، توازن فصل

رعایت نشده است برای مثال بیش از نیمی از کتاب فرهنگ  فرهنگ عامههای در کتاب

به  پژوهش و بررسی فرهنگ عامهها و آداب و رسوم  و نیز  نصف کتاب عامه به سنت

بحث تاریخچه پرداخته است که این مطالب بدون نظم و تناسب مطرح شده است. در 
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تر توجه شده، اما به ادبیات داستانی نیز به شعر عامه کم راندرآمدی بر فولکلور ایکتاب 

صفحه به این حوزه پرداخته شده است. البته در این  411توجه ویژه شده است و طی 

تر های دیگر به حوزة تحلیل وارد شده است و نگاهی عمیقصد صفحه بیش از بخش

طور که اشاره شد به ننیز توازن ندارد. هما فرهنگ عامهبه بخش قصه دارد. کتاب 

ها تنها ده صفحه اختصاص داده شده است، درحالی که دو برابر این حجم بخش نظریه

پردازد و حدوداً سه برابر را نیز به بحث را به سینما و تلویزیون و فرهنگ عامه می

 موسیقی در مناطق مختلف اختصاص داده و البته مطالب فاقد تحلیل است.

 ل نظری و رویکردهای نقد. اشاره به مسائ5ـ 6

های فرهنگ عامه تنها کتابی است که یک فصل آن به بحث نظریه فرهنگ عامهکتاب 

ای ها هیچ اشاره(. مابقی کتاب13ـ 33، ص.4390داری، اختصاص پیدا کرده است )تمیم

 اند.مستقیمی به بحث نظریه نکرده

های فرهنگ و ادبیات عامه داری به بحث نظریه و اهمیت آن در پژوهشاز اینکه تمیم

واقف است و فصلی از کتاب خود را به آن اختصاص داده، بسیار مطلوب و ستودنی 

تلقی درست »درباره  4111اردیبهشت  29هایش در است. چون او در یکی از سخنرانی

کند: برای اینکه فرهنگ عامه علمی طور مطرح میاین« از فرهنگ عامه در عصر حاضر

های سینا دربارة بحثهای نظری پیوند بزنیم و از سخن ابنا به بحثشود باید آن ر

خواهد تأسیس شود باید آن را وارد فلسفه ای که میهر رشته»آورد: نظری شاهد می

به همین دلیل کتاب او تنها کتابی است که در «. کرد و بنای اندیشگانی آن را محکم کرد

اما بهتر بود به  را مطرح کرده است، بحث نظری کلیات فرهنگ عامههای بین کتاب

 کرد:ها بیشتر توجه میسری مسائل در بیان نظریهیک
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ای کتاب تنها ده صفحه را به این مبحث اختصاص داده صفحه 111باتوجه به حجم 

تنها به چند نظریه بسنده کرده است.  شده در کتابهای مهم مطرحدر بین نظریه است.

های مهم این حوزه منبعی عمل کرده است و به کتابکامالً تکها برای بیان این نظریه

است و  4303که چاپ اول آن  مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامههمچون کتاب 

پیش از کتاب استرنیاتی ترجمه شده هیچ توجهی نکرده است. مباحث نظری که 

که در ادامه به سازی شده است کند بسیار سادهداری از کتاب استرنیاتی مطرح میتمیم

کتاب استرنیاتی  برانگیزهای آن خواهیم پرداخت. وی از برخی جاهای چالشمثال

هایی که برای تفهیم مباحث در کتاب استرنیاتی مطرح شده است، گذرد. به مثالمی

ها در این کتاب زمانی ارزشمند پردازد و به عقیدة نگارنده مطرح کردن بحث نظریهنمی

کرد و حتی به پژوهشگران این ای فرهنگ عامۀ ایران آن را تفهیم میهبود که با مثال

توانند از نظریه مثالً فمینیسم برای آموخت: برای مثال چطور میحوزه با ذکر مثال می

های فرهنگ عامۀ ایران که مربوط به حوزة زنان است استفاده کنند و تحلیل جلوه

های مختلف نظری کرد و نحلهمی های مختلف این نظریه را معرفی و شرحدیدگاه

داد. هیچ کرد و کاربست آن را حتی به اختصار توضیح میبا هم مقایسه می فمینیسم را

های دیگر این کتاب وجود شده در این کتاب و بخشهای مطرحپیوندی بین نظریه

های دیگر صبغۀ گردآوری همچون کتاب فرهنگ عامههای کتاب ندارد و مابقی فصل

توجه است: ها در کتاب استرنیاتی بیگوناگون دارد. وی به تقدم و تأخر نظریهمطالب 

شده در کتاب استرنیاتی است برای مثال نظریۀ پوپولیستی که آخرین نظریۀ مطرح

ها به این نکته جا کردن نظریهکند و با جابهمنزلۀ اولین نظریه در کتاب خود مطرح میبه

ها در ها از هم، آنتوجه به اهمیت و اثرگذاری این نظریهکند که استرنیاتی باتوجه نمی

 کنار هم قرار داده است.



 و همکاران  فرشته آلیانی ______________________  ادبیات عامه در ایران« کلیات»های شناسی کتابآسیب

825 

 

ای نگاشته باشد که داری این فصل را برای خوانندهآید تمیمنظر می نکتۀ دیگر اینکه به

اند و نیاز به مرور اجمالی و یادآوری این به مباحث نظری فرهنگ عامه کامالً مسلط

منزلۀ یک کتاب آموزشی جنبۀ تفهیمی بهتری اینکه بهتر بود بهها دارند، حال نظریه

 داشت.

  نویسد:برخی ارجاعات از کتاب استرنیاتی مبهم است. برای مثال در جایی می

 نامیده «گراییذره» آنچه جهت در شدن شهری و شدن صنعتی ای،توده جامعۀ در

 مردمی از ایتوده جامعۀ که معناست بدان این. شوندمی گرفته کاربه شودمی

 با شیمیایی ترکیبات یا فیزیک در هااتم مانند توانندمی فقط که است شده تشکیل

 هیچ که افرادی شده، تشکیل پراکنده افراد از ایتوده جامعۀ. کنند برقرار ارتباط هم

 گرایی،ذره فرایند در ... ندارند یکدیگر با اخالقی یا و معنادار منسجم رابطۀ نوع

 و شدن صنعتی از که است واسطه اجتماعی هایسازمان عهدة افول به اسیاس نقش

 قرار بومی هایفرهنگ مقابل در ایتوده فرهنگ این. اندشده ناشی شدن شهری

، ص. 4390داری، شوند )تمیممی حذف و ندارند ایستادگی قدرت که گیردمی

39 .) 

های اجتماعی واسطه سازمان آید که منظور از افولحال برای خواننده سؤال پیش می

روشنی توضیح صراحت و بهچیست؟ که در ترجمۀ کتاب استرنیاتی این مسئله کامالً به

های اجتماعی واسطه که از صنعتی گرایی، افول سازمانداده است که: در فرایند ذره

هایی مانند ها سازمانشدن و شهری شدن ناشی شده است، نقش اساسی دارند، این

خانواده، کلیسا هستند که زمانی حس هویت روانی، اجتماعی و یقین اخالقی را روستا، 

ها شهرها و علوم این تأثیر را ندارند آورند، اما همتایان مدرن آنوجود میدر افراد به

دلیل این نکته پیش (. این مسئله به20ص.  4392نظر، ، ترجمۀ پاک4993)استرنیاتی، 

داند )نک: های فرهنگ عامه میبررسی اجمالی نظریهداری هدفش را آمده که تمیم
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(، اما این بیان اجمالی در بعضی موارد باعث نقص در فهم 30، ص. 4390داری، تمیم

 شود.نظریه می

 های فرهنگ عامه. بررسی تاریخچه و پیشینه در کتاب6ـ6

در  ها نپرداختن به تاریخچۀ پژوهشی مطالب ذکرشدههای اصلی کتابیکی از کاستی

دهند. بهتر بود هر فصل یا پرداختن به تاریخچۀ ناقصی است که نویسندگان ارائه می

هایی که مرتبط و مشابه هم هستند یا نزدیک به موضوع تحقیق هستند گزارش پژوهش

 شوند. 

های طور کامل به پیشینۀ پژوهشای بهشده تقریباً هیچ نویسندههای بررسیدر کتاب

بحث بسیار مختصر و گذرا مطرح شده  فرهنگ عامهدر کتاب پیشین نپرداخته است 

( از پژوهشگران مطرح فرهنگ 29-23، صص.  4331باشی، است برای مثال )بلوک

صورت گذرا یاد عامه در ایران ازجمله رشید یاسمی، هدایت، فروغی، کوهی کرمانی به

ز اسالم و پس ( به آثار مهم فرهنگ عامه پیش ا11 -30کرده است یا در )همان، صص.

شناسان و پردازد که اطالعات کاملی نیست. وی تنها در یک پاراگراف از شرقاز آن می

کند، درحالی که تا زمان شناسان البته بدون ذکر آثارشان یاد میترین شرقتنها از معروف

اند. بیهقی در شناسان زیادی به ایران سفر کردهشرق 4331نگارش کتاب، یعنی تا دهۀ 

ای به این ولی هیچ اشاره ،باشی استبلوکفرهنگ عامۀ تأثیر کتاب د بسیاری تحتموار

پژوهش و بررسی  توان گفتکند. در بحث ادبیات عامه نیز با اینکه میکتاب نمی

دهد )نک: تنها کتابی است که فصلی را به تاریخچه اختصاص می فرهنگ عامۀ ایران

دارد، ولی بهتر بود که این ؤثری برمی( و در این راه قدم م31، ص.4303بیهقی، 

به بسیاری از افرادی که دربارة کرد. وی نسبتتری مطرح میاطالعات را با نظم دقیق

کند و همچون ها ذکر نمیگذرد و نامی از آناعتنا میاند، بیفرهنگ عامه پژوهش کرده
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پردازد. او میشناسان ( به شرق31باشی تنها در یک پاراگراف )نک: همان، ص. بلوک

به رابطه و  دهد. در تاریخچهها و آثارشان در ایران ارائه نمیحتی نام دقیقی از فعالیت

دهد. به ها ارائه نمیشناسی درستی از آنکند و جریانای نمیسیر پژوهشگران اشاره

هایی پژوهش دربارة فرهنگ عامه را تأثیر چه جریانهای پژوهشگران که تحتگرایش

های فرهنگ عامۀ پیش و پس از توانست پژوهشپردازد ... او میکنند، نمییآغاز م

های توانست به پژوهشطور میاسالم، آثار ادبی و غیرادبی را از هم جدا کند. همین

فرهنگ عامه در دورة پهلوی اول و پهلوی دوم به همراه آثار و تأثیرگذاری هر کدام 

 تر بپردازد.طور مفصلن بهشناساطور به شرقکند و همین اشاره

های قبل از خود اشاره ( به پیشینۀ پژوهش4300) فولکلور و ادبیات عامیانهکتاب 

ها در کند و مستشرقان و نقش آنکند. حتی به پژوهشگران ایرانی نیز توجه نمینمی

 :المثل )نکهیچ کجای این کتاب بررسی نشده است و تنها در بخش مربوط به ضرب

اشاره و  زاده و ...رودی، دهخدا، امینی، جمالهایی مثل هبله( به مجموعه211همان: 

پژوهی را در تحقیقات ادبیات عامه بررسی کند، ولی این کند که پیشینۀ مثلسعی می

بخش نیز ناقص است و اسم چند کتاب بدون تحلیل و ارزیابی، گذرا رها شده و به 

 ای نکرده است.شارهشده نیز هیچ اهای دیگر مطرحپیشینۀ بخش

هایی همچون تاریخچۀ پژوهش ( نویسنده برای بخش4391)فرهنگ عامه در کتاب 

(، 33(، گزارش دربارة تاریخچۀ ترانه )ص. 40ـ41طور کلی )صص. ادبیات عامه به

( به بیان تاریخچۀ پژوهشی محدودی دربارة هر کدام از 30ـ33قصه و افسانه )صص. 

(، 01المثل )ص. ولی نویسنده دربارة مباحثی همچون ضربپردازد، موارد ذکرشده می

از دیرباز تمامی اقوام »نویسد: ( و ... یا برای مثال در بحث چیستان می03چیستان )ص. 

که یک رسالۀ  "یوشت فریان و اخت"ها به رسالۀ ترین چیستانچیستان دارند. قدیمی
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بارة چیستان صورت گرفته هایی که در، ولی دربارة پژوهش«گرددپهلوی است برمی

کدام از مباحث دربارة تفاوت کار خود طور در هیچکند و همینای نمیاست هیچ اشاره

ها دهد و از نظر بیان مطالب، رویکردها و نظریهبا کار پیشینیان، هیچ مطلبی ارائه نمی

ختصر م« نخستین پژوهشگران فرهنگ عامه در ایران»کند. وی دربارة ای نمیهیچ مقایسه

های ایرانی و کند، در مقدمۀ دوم از سفرنامهای به مستشرقان نمیکند، ولی هیچ اشارهیاد می

 پردازد.آورد؛ ولی در پیشینۀ بحث به این مسئله نمیغیر ایرانی چند مثال می

( به پیشینۀ کارهای قبل از خود هیچ 4391) «درآمدی بر فولکلور ایران»کتاب 

در بحث تاریخچۀ ادبیات عامه تالش زیادی کرده است و یکی کند؛ ولی ای نمیاشاره

ها در جهت پرداختن به تاریخچۀ فولکلور در ایران است؛ چون ابتدا از بهترین کتاب

کند و از منابع فولکلور ایران را در دو بخش دورة باستان و دورة اسالمی بررسی می

رهنگ مردم پیش از انقالب های فبرد و  مروری به پژوهشهای زیادی نام میپژوهش

که درباره فرهنگ مردم در دورة « حمیدرضا دالوند»کند و به کتاب نوشته نشدة می

کند و به چاپ شده است اشاره می 4390بار در سال پهلوی اول است و نخستین

-شناسان نشان کند ضمن اشاره به مشهورترین شرقشناسان نیز اشاره و سعی میشرق

بحث پیشینۀ فرهنگ عامه اشراف کامل دارد، ولی درکل اطالعاتی که دهد نویسنده به 

ترین پژوهشگران ایرانی شناسان محدود است. وی مهمدهد در بحث شرقارائه می

به اندازد و اما نسبتباشی، پورکریم، بهار، فروغی و دیگران را از قلم میازجمله بلوک

 ست.دیگر پژوهشگران در این راه تالش زیادی کرده ا

 . سندیت، اعتبار علمی و روزآمدی منابع و مطالب2ـ6

گیری از منابع معتبر و دادن ارجاع مناسب به های علمی بهرههای نوشتهیکی از شاخصه

گیرد و هر محققی برای تبیین مطالب، هاست. هیچ مطلبی در خأل صورت نمیآن
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جاع دادن به آثار دیگران نیازمند به تحقیقات پیشین است. البته دالیل معتددی برای ار

نخست اعتبار »دهیم: عقیدة چارلز لیپسون ما به سه دلیل ارجاع میوجود دارد. به

بخشیدن به کارهای دیگران؛ دوم بیان مستندات کار خود و سوم هدایت خوانندگان به 

کشد کیت ترابیان نیز چهار دلیل عمده برای ارجاع پیش می«. منابع خود برای قضاوت

، اما «گیردبخش پژوهشگر را دربر میگفته، اشاره به منابع الهامبر موارد پیشونکه افز

برد ازجمله تکریم پیشگامان، تجلیل از یوجین گارفیلد پانزده دلیل را برای ارجاع نام می

 «. هاهمگنان، اصالح اثر قبلی، نقد پیشینیان، مستند کردن و اصالت بخشیدن به آن

از  تنها دوم کتاب وی بخش وازن منابع رعایت نشده است.ت فرهنگ عامهدر کتاب 

که نویسنده استفاده شده است، درحالی ورزانآینهو  خشت تا خشتدو کتاب از 

 توانست با تحقیق از افراد معتمد و سالمند تحقیق خود را مستند کند.می

ه این از پژوهشگرانی است که از منابع زیاد و معتبری استفاده کرده است ک بیهقی

(، 4319صادق کیا ) فرهنگشود. برای مثال کتاب تر دیده میمنابع در آثار دیگر کم

ها از هوشنگ پورکریم و اهمیت گردآوری و بررسی آن نقش و نگارهای عامیانه ایران

تأثیر صادق ها تحت(. با اینکه وی در همۀ فصل4339نظام قاری ) دیوان البسۀ(، 4333)

توان گفت به منابع مختلف ارجاع داده است. یکی از وست، میهدایت و آثار متنوع ا

فولکلور و ادبیات شکل نادرست استفاده کرده است کتاب هایی که از منابع بهکتاب

ارتباط به موضوع ادبیات عامه بهره است. این کتاب از منابع بسیار متفرقه و بی عامیانه

ت تحقیقی نیستند استفاده کرده است هایی که مناسب ارجاعاطور از سایتبرده و همین

های شخصی )همان، (، وبالگ20، ص. 4300پدیا )بختیاری، برای مثال سایت ویکی

(. بیهقی درکل از شصت منبع استفاده کرده که بیشتر منابع متون ادبیات فارسی 339ص. 

المثل المثل است، درحالی که موضوع اصلی کتاب ضرباست، ده منبع مربوط به ضرب
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یست؛ چندین منبع عمومی همچون قرآن کریم، آداب سخن گفتن از پاشا صالح ن

از ریپکا و صفا و ... بهره برده است. ضمن اینکه مرز  تاریخ ادبیات ایران(؛ 4330)

ارجاعات وی مشخص نیست؛ معلوم نیست کدام موضوع را از منبع موردنظر استخراج 

قول )نک، االمینی نقلی از روحکرده و کدام موضوع را خودش مطرح کرده است. و

االمینی جا مشخص نیست از کدام منبع روحآورد، ولی هیچ( می11، 33همان، ص. 

( و 00طور او از تعریف صادق هدایت استفاده کرده )همان، ص. کند. همیناستفاده می

 هیچ نامی از هدایت نیاورده است و ارجاعی به مقالۀ وی نداده است.

نیز گاه چند صفحه بدون ارجاع یا با ارجاع تکراری دیده  عامهفرهنگ در کتاب  

ها نیز و ...(. در پایان فصل 239-211، 223، 13، ص. 4390داری، )نک: تمیم شودمی

ها در متن از منابع اصلی و کمکی زیادی استفاده شده است که هر چند بسیاری از آن

افزایند و اشتیاق محققان را بیشتر می کار گرفته نشده است، اما بر جنبۀ آموزشی کتاببه

قبولی استفاده کرده از منابع باارزش و قابل درآمدی بر فولکلور ایرانکند. کتاب می

است. جعفری )قنواتی(  در جای جای کتاب به ادب رسمی و شواهدی ارجاع داده و 

ویژه بهدر تبیین موضوع بدان استناد جسته است که از مزایای کتاب است. مؤلف کتاب 

هایی آورده است که حاصل قولهای خود نقلدر فصل ادبیات داستانی بیشتر از یافته

به سایر منابع افزوده تحقیقات شخصی نویسنده است و بر اعتبار علمی کتاب او نسبت

 است.

 . نتیجه2

ها های ادبیات عامه در ایران هستند. این کتابترین پژوهشهای کلیات از بنیادیکتاب

اند های فرهنگ عامه چندوجهیشوند. کتاببه دو دستۀ آثار ادبی و فرهنگی تقسیم می

اند و از نظر آموزشی و ها با اینکه کاربردیدهند. این کتابو اطالعات متنوعی ارائه می
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پژوهشی بسیار مورداقبال دانشجویان و پژوهشگران هستند، اما از نظر صوری و 

ارد است: از نظر شکلی و صوری هدفگذاری مشخص ها ومحتوایی نقد جدی بر آن

که اطالعات کاربردی دربارة کتاب در اختیار  مؤثرندارند. فهرست تفصیلی و مقدمۀ 

ها با بندی دقیقی ندارند. آغاز فصلخواننده قرار دهد، ندارند. روش تحقیق و درس

یابی دقیق که متنی و ارزشها از عوامل میانچینی آغاز نشده است. این کتابمقدمه

نیستند.  الخط و نگارشی یکدستاند. از نظر رسمبهرههای آموزشی است، بیالزمۀ کتاب

گزینی فارسی برای شده دو کتاب عنوان فولکلور دارند که معادلهای بررسیدر کتاب

ها سیر منطقی دقیقی ندارند و ها صورت نگرفته است. از نظر محتوایی نیز کتابآن

 در ارائۀ مطالب توازن ندارند و مؤلفانها رعایت نشده است. سل در آنتوالی و تسل

دچار سوءگیری هستند و باتوجه به دانش و تعلقات خود برخی مطالب را با تأکید و 

ها به بحث روش تحقیق و شیوة کدام از کتاباند. هیچحجم بیشتری مطرح کرده

ت آن با ابعاد مختلف فرهنگ عامه و کاربس هااند. به بحث نظریهگردآوری توجه نکرده

دانشی و توصیفی  صورتبهتوجه نشده است. مطالب فاقد تحلیل و ارائۀ مطالب بیشتر 

است. در پیشینۀ فرهنگ عامه به مستشرقان و پژوهشگران اثرگذار پرداخت نشده و 

شناسی درستی از این مسئله انجام نشده است. از نظر سندیت نیز فاقد ارجاعات جریان

 رست و دقیق هستند.د

 نوشت پی

1. Fry 
 منابع

ی ادبیات هانامهانیپاشناسی آسیب(. 4399خاله، م.، و چراغی، ر. )آلیانی، ف.، رضایتی کیشه

 .31ـ 3، 30، فرهنگ و ادبیات عامه. عامه در ایران
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هران: (. ت4392نظر ). ترجمۀ ث. پاکهای فرهنگ عامهای بر نظریهمقدمه(. 4993استرنیاتی، د. )

 کتابخانۀ فروردین.

. 2(. چ 4309، ترجمۀ ح. پاینده )مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه(. 4993استوری، ج. )

 تهران: آگه.

 . تهران: اسپرک.گذری و نظری در فرهنگ مردم(. 4334انجوی شیرازی، س. ا. )

 . ارومیه: ادیبان.فولکلور و ادبیات عامیانه(. 4300بختیاری، م. )

. فرهنگ عامه سال چهارم آموزش متوسطه عمومی فرهنگ و ادب(. 4330شی، ع. )بابلوک

 تهران: چاپخانۀ پایا.

 . مشهد: آستان قدس رضوی.پژوهش و بررسی فرهنگ عامۀ ایران(. 4303بیهقی، ح. )

 . تهران: مهکامه.فرهنگ عامه(. 4390داری، ا. )تمیم

 . تهران: جامی.یراندرآمدی بر فولکلور ا(. 4393جعفری )قنواتی(، م. )

 . تهران: سمت.زبان و ادبیات عامۀ ایران(. 4391ذوالفقاری، ح. )

ی درسی برای تدریس و یادگیری زیربرنامه(. 4999سیلور، ج؛ الکساندر، و.، و لوئیس، آ. )

 (. مشهد: آستان قدس رضوی.4330نژاد ). ترجمۀ غ. خوییبهتر

 . تهران: اطالعات.یات عامیانۀ ایرانپژوهشی اجمالی در ادب(. 4390قیاسی، س.و. )

 تهران: مدرسه.)راهنمای عمل(.  ی درسیزیربرنامه( 4304ملکی، ح. )

. تهران: آستان (اندازهاچشمها، رویکردها و ی درسی )نظرگاهزیربرنامه(. 4300مهرمحمدی. م. )

 قدس رضوی.

 ن..تهران: سیطروی درسی و طرح درسزیربرنامه(. 4301میرزابیگی. ع. )

 . تهران: چشمه.فرهنگ عامیانۀ مردم ایران(. 4330هدایت، ص. )
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