
  

  

  

  

  

  فرهنگ مردم در ايران

 

  حميدرضا دالوند

  پژوهشگر آزاد

  
 

تدريج نهادهاي مختلف، مفهوم پرابهام فولكلور در  ش كه به١٤ي نخست دهة دوم سدة ها سال
ي فرهنگ ها هاي فارسي را پيشنهاد كردند، مرز زماني مشخصي در تاريخ پژوهش نوشته
. بندي اين نوشته، پذيرفته نبودن آنهاست شناسي ايران پديد آمد، كه اينجا اساس بخش مردم

سنت : اي كه تا پيش از زمان ياد شده، دربارة فرهنگ مردم بود، دو گونه است ي ناآگاهانهها تالش
  .ادبي ايران و ادبيات روشنگري روزگار مشروطيت

  

  ي ناآگاهانه ها  تالش

 دشواري در قلمرو مبهم دانش با اينكه ميراث بازمانده در پهنة گسترده در ادبيات كهن فارسي، به
 پيوند دو سويه ميان فرهنگ و ادبيات به سنتي پي ةگنجد، ولي بر پاي نوين فرهنگ مردم مي

هاي  مايه ها و درون مايه اين سنت در قالب بن. است بريم كه حتي به روزگار ما نيز رسيده  مي
 در ١.است  مستقل نمود يافته هاي  آثار سترگ ادبيات هستند و در قالب نوشتهةعاميانه كه شالود

هاي مستقل فرهنگ مردمي  ويژه حكومت قاجار، شمار نوشته متون روزگار صفوي و بعد از آن، به
ها فاصله گرفت و  اگرچه با پا گرفتن مكتب بازگشت ادبي، ادبيات منظوم از توده. شوند بيشتر مي
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هاي  هنگ مردم تنها به سرودهگيري از فر هاي فرهنگ مردمي در آن رنگ باخت و بهره مايه بن
در هزليات محدود » يغما«و » پريشان«در » قاآني« دوم حكومت قاجار مانند ةشاعران هجاگوي نيم

مناسبات .  ولي رسميت يافتن تشيع در ايران و فرهنگ عاشورا براي عوام، تعزيه را آفريد٢شد؛
اوج رسيد، حضور روزافزون سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و هند كه با لشگركشي نادر به 

مورين حكومتي قاجار، عواملي أنويسي بين كارگزاران و م فرهنگيان در ايران، و نيز رواج گزارش
نزديكي با هند، آشنايي با . ثر بودندؤبودند كه در پيدايي آثار مستقل فرهنگ عامه در سنت ايران م

هاي گوناگون وارد ايران  شكل نوشته بههاي درويشي،  هاي فراواقعيتي و گروه علوم غريبه و انديشه
 جهانگردان و ٣.از هند گرفته شد... ها و  ها، قصه همچنين آثاري دربارة آشپزي، شكار، پيشه. شد

اي  كردند، گنجينه نمايندگان سياسي، مذهبي اروپايي كه از روزگار صفويه به ايران مسافرت مي
قاجار با گردآوري نقاالن و تشويق آنان به  حكومت ٤. فرهنگ مردم فراهم كردندةارزنده دربار

 ها  استانةهاي جغرافيايي دربار  كتابچهةنگارش و نيز با موظف ساختن كارگزاران حكومتي به تهي
 افزون بر ٥.ثري برداشتؤموريت خود، در گردآوري فرهنگ عامه، گام مأي محل مها و شهرستان

ثر ارزشمند را در اين هنر پديد آورد كه هم اين طنز، تفنن و درآميختن آن با حكمت علمي چند ا
 بررسي هستند و بايد گفت به ةاز نظر زباني و هم از نظر محتوايي و نگاه طنزآميز آن شايست

، از »ميرزا حبيب لشگرنويس«اصطالحات . ي ناآگاهانهها هاي آگاهانه همانندند تا تالش نوشته
ها  از اين نوشته» باز جانمازدار جعفري خروسميرزا « ناتمام ةو كتابچ» ميرزارضا حكم خراساني«

توان گفت، اما اينجا با ذكر  هاي سنت ايراني دربارة فرهنگ مردم بسيار مي  از نوشته٦.هستند
همچنين بپذيريم . خطوط اصلي آن برآنيم تا اين واقعيت را بپذيريم و جايگاه آن را مشخص كنيم

توان  سختي مي ا محصول سنتي است كه بهها در جاي خود ارزشمندند، ام اگرچه اين كوشش
  . پذيرفت در شكل طبيعي خود روزي به پيدايي دانش نوين فرهنگ مردم بينجامد

نگاري، تصنيف،  روزنامه: ي ادبي نو چونها ادبيات روشنگري روزگار مشروطيت در قالب  
ين دگرگوني بزرگ ناتواني سنت را جبران كرد و درنتيجه ا. نويسي پيدا شد نويسي و داستان نمايش

ادبيات روشنگري تا . كارگيري فرهنگ مردم منجر شد بود كه تالش آگاهانه به گردآوري و به
رو  از اين. ها است گيرد و هدف از آن آگاهي و بيداري توده حكومت پهلوي، نيم سده را دربرمي
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... رگرايي و اشرافيت، عشق، عرفان، تقدي:  تفاوت آن با ادبيات كهن در گفتمان استترين مهم
... گرايي، حقوق اجتماعي و  نگري، نقد اجتماعي، قانون جاي خود را به مفاهيمي چون مردم، آينده

او براي . ها داشت نفسي بود كه رسالتي پيامبرگونه براي رهايي توده روشنفكر نيروي تازه. دادند
بيداري و حركت . تجس آلش از هر ابزاري سود مي دگرگوني وضع موجود و جايگزيني نظام ايده

 مردم، موضوعي بود كه ذهن روشنفكر را مشغول كرده ةعام. دانست ملت را وظيفه اصلي خود مي
روشن است كه ناخواسته و نادانسته از روي نياز به شناخت آن پرداخت؛ زبانش را فراگرفت، . بود

 خواه -اش گيز و پذيرفتهثيرانأهاي ت  از شخصيتگيري هاي او آشنا شد و با بهره با تعبيرات و كنايه
اين است كه ناگزير از ابزاري استفاده .  با او به درد دل نشست-اي واقعي و تاريخي، خواه افسانه

  . ناميده شد» فرهنگ عامه«يا » فولكلور« چارچوبي انتزاعي پذيرفته شد، كه ةكرد كه بر پاي
قصد حفظ و گردآوري  روشنفكر عصر مشروطه ناخواسته به فرهنگ مردم روي آورد، نه به   

 عمل او نيز محدود ةحوز. ها آن، بلكه براي شناخت و نقد، و فراتر از اين براي ارتباط با توده
شناخت و نقد زبان و . رود  فراتر نمي٧است و در اين زمينه از محدودة هنر شفاهي يا زباني

ها و   و تاريخي، عنواناي ي افسانهها ها، شخصيت المثل ها، ضرب اصطالحات عاميانه، شعر، ترانه
، هجويات و هزليات، باورها و ...ويژه روستاييان مانند دخو، كبالي، عمو و  ي عوام، بهها لقب
 و - مردم مطرح بودةاي سپندينه در زندگي روزمر  مانند آنچه با چهره-هاي دست و پاگير آيين

ميرزا حبيب «از » انيحاجي باباي اصفه« سرگذشت ةترجم. گيرد مواردي مانند اين را دربرمي
 ةنام سياحت«، »طالبوت«، »المحسنين مسالك«، »خان ملكم«هاي منسوب به  ، برخي نوشته»دستان

مال ابوفيض  «ة، نوشت»حمام جنيان«، »اي العابدين مراغه زين «ةنوشت» بالي تعصب«با » ابراهيم بيك
، از نمونه آثار روزگار ...و ) شخصيتي كه ممكن است وجود خارجي نيز نداشته باشد(» اردبيلي

بسيار نزديك ) گفتار عاميانه(زبان اين آثار به زبان مردم . روشنگري هستند كه نگاهي مردمي دارند
كنند و رستگاري  ها و باورهاي رايج در ميان مردم را نقد مي از نظر محتوا نيز، آيين. است شده 

  ٨.دانند جامعه را در دور ريختن آنها مي
رساني،  اطالع. ها از آن سود جست ي بود كه روشنفكر در بيداري تودهروزنامه ابزار  

ها در سطحي گسترده ميان مردم توزيع  روزنامه. نگاران بود روشنگري و نقد، كار اصلي روزنامه
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هاي ادبيات  نگاري بيشتر از ديگر گونه رو روزنامه از اين. شدند و مخاطب آنها فقط مردم بودند مي
ها عاميانه  زبان روزنامه. هاي ادبيات عامه بهره برد دم نزديك شد و از دستمايهنوين به فرهنگ مر

گرفتن از  نگاران از فرهنگ مردم از ادبيات شفاهي و بهره  روزنامهةبود و بيشترين استفاد
هاي فكاهي به خوبي  اين امر در روزنامه. ثيرانگيز در ميان مردم بودأي فكاهي و تها شخصيت

 در صور اسرافيل، ستون چرند و پرند به قلم دهخدا و با امضاي دخو مثالً: مشهود است
) پردازد شخصيتي كه در فرهنگ مردم قزوين بين مردم و حكام به آبياري و كشاورزي مي(

در . نگاران به ادبيات عامه است شخصيتي فكاهي و تأثيرگذار دارد كه سرآغاز روي آوردن روزنامه
اي فكاهي بود كه  هم روزنامه»  پابرهنهةچنت«. ند در ستون طنز آغاز شد تقليد از چرند و پرةروزنام

. برد داشت و از ادبيات عامه و فرهنگ شفاهي بهره مي» ادبيات بابا احمد«ستوني با نام 
هاي مشهور و مورد توجه   فكاهي چاپ تبريز از زبان يكي از ديوانهةروزنام» االرض حشرات«

  . كرد نوشت و با امضاي او چاپ مي مي» يلغفار وك«نام  مردم آن شهر به
» تياتر«. پرداخت ي آن روز به نقد اوضاع ميها مشدي نيز با زبان رندان و داش» شرافت«  

 مردم ة، كه بيشتر از ميان عامها اي نمايشي بود و با استفاده از روش گفتگو ميان شخصيت روزنامه
  ٩.شد مي نوشته  شدند،  برگزيده مي

. برند نگاران از آنها بيشترين سود را مي هاي عاميانه مواردي هستند كه روزنامه هشعرها و تران  
 و بازيگران ها ثيرانگيز ادبيات شفاهي كه تا پيش از انقالب مشروطه با دلقكأ تةگون  ايندر 

، ١٠شد سازي رويدادهاي روزمره سروده مي ي سنتي با هجو، تمسخر اشخاص و جاودانهها نمايش
ها به محض انتشار در كوچه و بازار به  تصنيف. ب از شكل و قالب آنها استفاده شدپس از انقال

   ١١.كرد افتاد و حس خودآگاهي مردم را بيدار مي ها مي دهن
نمايش، ابزار ديگري بود كه روشنفكران مشروطه متأثر از آزاديخواهان قفقاز، براي بيداري   

 - متعارفيهاي ، شخصيتها، اديبان و سرايندگان سنوي يك از نمايشنامه هيچ. كار گرفتند ملت به
آمدند، بلكه آنان بيش از هر چيز نوگرايان نقاد  شمار نمي  به-چون آنچه در آن روزگار معمول بود

رو  از اين. انديشيدند جويي بودند كه در هر شكل به بيداري مردم و دگرگوني شرايط مي و ستيزه
 آغاز كرد، با  را راهي را ادامه دادند كه ادبيات روشنگرينمايش با پرداختن به فرهنگ مردم،در 
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. بنابراين نياز بيشتري به فرهنگ عامه داشت.  مردم بودند،نويس اين تفاوت كه مخاطب نمايشنامه
 فرهنگ رايج ميان طبقه اشراف و  ، نخست آن نمايشنامهةتا پيش از انقالب مشروطه و نيز دور

خواهان،  كرد، ولي پس از پيروزي و انتقال قدرت به مشروطه گو ميترين زبان باز حاكم را به ساده
رو  از اين.  خود را از دست دادة سياسي، نقد استبداد، جاذبةهمچنين مطرح شدن ملت در صحن

وران، زنان و مردان طبقات ميانه و  نويسان، به نقد رفتار روشنفكران، ديوانيان، پيشه نمايشنامه
 ة يادماندني از دور هايي به نمونه» باشي بقال«و » ميرزا آقا تبريزي«آثار . فرودست جامعه پرداختند

ميرزا احمدخان «) ارشاد(» خان مويدالممالك فكري مرتضي قلي«كارهاي . اول مشروطه هستند
 دوم مشروطه از ة، در دور»علي نوزده«معروف به » حسن مقدم«و » اتلوزاره محمودي» «كمال

 پيدايي دانش ةنامه را به اوج رساندند و زمين هنگ مردم و نمايشآثاري هستند كه پيوند فر
پا را از اين فراتر نهاد و آگاهانه به گردآوري » حسن مقدم« حتي ١٢.را فراهم ساختند» شناسي توده«

 زبان آثار نمايشي به زبان عاميانه ١٣.فرهنگ مردم ايران و شناساندن آن به دنياي غرب پرداخت
ج نثر عاميانه در ميان اديبان و نويسندگان تأثير گذاشت؛ نهضتي كه بنيان آن نزديك شد و در روا

 دوم، ةويژه در دور آثار نمايشي به. ريخته شد» يكي بود يكي نبود«در » جمالزاده«كمي بعد با 
  .كند  آن دوران نمايان ميةتصوير روشني از جامع

  
  ي آگاهانهها  تالش

كاربرد شفاهي زبان از . اآگاهانه در پرورش فرهنگ مردم بوديي نها آنچه تاكنون اشاره شد، تالش
 بيستم براي گردآوري فرهنگ مردم كه ةشناسان اروپايي آغاز سد  ايرانةسويي و فعاليت آگاهان

 ةارزش اين گنجينه را بيش از پيش براي روشنفكران ايراني روشن كرده بودند، از ديگر سو، زمين
هاي مختلف ادبيات جديد،  در ميان گونه.  را فراهم ساختند»فرهنگ مردم«پيدايي دانش جديد 

نويسي كه بنيان  داستان. گرفت نويسي بيش از همه با فرهنگ مردم آشنا بود و از آن بهره مي داستان
صمد «، »چوبك«، »هدايت« كساني چون ةوسيل ريخته شد و به» محمدعلي جمالزاده«آن با 
داستان با ساختار دروني و اهداف هنري خود . ل رسيدو ديگران به كما» آل احمد«، »بهرنگي

گونة ادبي جانشين ادبيات داستاني كهن ايران و وارث  اين . ناگزير با فرهنگ مردم پيوند داشت
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كه بسياري از مفاهيم و اصطالحات ادبيات سنتي را در خود  گويي ايراني شد؛ چنان سنت قصه
دگي به شناخت ژرف نويسنده از جامعه و فرهنگ رايج ادبيات داستاني براي رشد و بالن. جاي داد

از . نويسي بود ثري در داستانؤشناخت زبان مردم ظرف فرهنگي م. در ميان مردم نيازمند بود
جمالزاده پيشگام . نويسي ايران بود رو پرداختن به مردم افتخار ديگري براي پيشگامان داستان اين

 زبان و حفظ گفتار ةي ريخت و بيش از هر چيز دغدغ آن را پةنويسي، آگاهانه شالود داستان
گذرد و  هرچه زمان مي. شود هاي او ديده مي مشغولي در سراسر نوشته اين دل. عاميانه را داشت

 موفقيت ترين هرجا نيز مجالي است، آگاه كردن نويسندگان به شكلي تازه از نثر فارسي را، مهم
تدريج اصولي را نيز براي نثر پيشنهادي   او به١٤.شمارد هايش برمي  دستاورد قصهترين خود و بزرگ

 موفق جمالزاده در ة بر پاية اين اصول و نيز تجرب١٥.گيري از واژگان عاميانه ارائه كرد خود و بهره
توان  منتشر شد مي» يكي بود يكي نبود «ةكه در مجموع» الدوله ويالن«تا » فارسي شكر است«

نويسي جمالزاده  ساده. دبيات با توده، كامل شد و به اوج رسيدنويسي و آشتي ا گفت نهضت ساده
ها، و واژگان و  ها و كنايه المثل اي ادبي از فارسي است كه با استادي تمام و استفاده از ضرب گونه

ي ها اصطالحات رايج ميان مردم، به فراخور پايگاه اجتماعي و موقعيت گفتاري، شخصيت
و نثر آرماني » انشاي حكايتي«مايه،  وند طبيعي ميان زبان و درونبا پي. است داستاني خلق كرده 

ي داستاني آن نيز از ها ها و شخصيت مايه كرد؛ بدين معنا كه درون جمالزاده بايد درونمايه را پيدا مي
شناسي، درون فرهنگ مردم رسوخ  هاي زبان بنابراين جمالزاده با انديشه. شد ميان عوام برگزيده مي

همه در دادن چنين   با اين١٦. ادعا، در شمار پيشگامان دانش فرهنگ مردم در ايران شدكرد و بدون
هاي  گاه به پيوندهاي منطقي ميان انديشه او هيچ. عنواني به او و كساني چون او بايد كمي انديشيد

اش با فرهنگ مردم نپرداخت؛ پيوندي كه هدايت آگاهانه و ژرف، ميان زبان و  شناسي شبه زبان
» يكي بود يكي نبود«نويسي او در  گرايي جمالزاده در داستان به سخن ديگر عامه. هنگ عامه زدفر

  . اي بود كه باران رحمتش با لغات عاميانه بر فرهنگ مردم ايران فرو باريد صاعقه. متوقف شد
 مايه توجه كرد و در كنار فن نويسي، بيش از زبان به درون صادق هدايت از پيشگامان داستان  
هاي هدايت دربارة  انديشه. نويسي و به ضرورت، آگاهانه به كار فرهنگ مردم پرداخت داستان

هاي او عناصر  ثير انديشهأبا اين حال ت. اند فرهنگ مردم تاكنون مورد بررسي كامل قرار نگرفته
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: هاي هدايت دربارة فرهنگ مردم سيري تدريجي داشت و سه مرحله فعاليت. اصلي بحث هستند
اي ايراني، از دو راه،  زاده هدايت اشراف. وري، تحليل و تطبيق و تدوين، روش كار او بودگردآ

ها  ها و همنشيني با كلفت دست دايه  پرورش فرزندان اشراف بهة سنتي ايران و نيز شيوةجبر جامع
رشد با . زاد، از كودكي با فرهنگ مردم آشنا شد و با ذوق به فراگيري آن پرداخت و نوكرهاي خانه

تر شد و در مباني نظري اين دانش  فكري بيشتر و درك كلي فرهنگ ايران، به ارزش آن آگاه
فرهنگ (» فلكلر «ة آغاز شد و در مقال١٣١٢ نيرنگستان در سال ةمطالعات او از مقدم. پژوهش كرد

. را منتشر كرد» اوسانه« كه ١٣١٠هدايت در سال .  به كمال رسيد١٣٢٤-١٣٢١در سال ) توده
اي  شده گذشته از ارزش ادبي و داستاني آن صورت ويرايش.  منتشر شدبعدهايه خانم نيز كه علو

اي  شك بخشي از گنجينه زنان پير است و بي  و اصطالحات رايج ميان بيوهها ، فحشها كالم از تكيه
يش هم ها المثل شد و ضرب» صبحي«بخشي از آنها گويا نصيب . است كه هدايت گردآوري كرد

» فرهنگ عاميانه«تازگي با نام   آن نيز پراكنده شد و شايد كتابي كه بهة بخشيده شد، بقيبه خدا
 اسناد موجود، گنجينه ةبر پاي.  آن گنجينه باشدةاست، بازماند منسوب به هدايت منتشر شده 

در » جواد كماليان«و همكاري » ذبيح بهروز«هاي  از تشويق» اوسانه«در . هدايت، كاري گروهي بود
شين «نام كساني چون دكتر » كماليان«در نيرنگستان نيز افزون بر . است ردآوري مواد اشاره شده گ

، »هشترودي. ض«، »علوي. ب«، »يغمايي. ح«، »خان معيني كرماني ميزرا حسين«، »مقدم. ع«، »پريو
 است كه هريك نقشي در كار گردآوري فرهنگ  آمده» مجتبي مينويي«از خراسان و » پ«آقاي 

 هدايت و كار گردآوري او همچنان در قلمرو هنر شفاهي يا ادبيات عامه ة گنجين١٧.اند ردم داشتهم
  . رود فراتر نمي...  و ها كالم ها، تكيه المثل ها، ضرب قرار دارد و از باورها، آئين

انديشي هدايت است كه نتايج آن در  كار تجزيه، تحليل و تطبيق فرهنگ مردم روزگار، ژرف  
كوشد تا  گويي در اين دوره مي. اند چاپ شده» موسيقي «ة در مجل١٣٢٠ تا ١٣١٨ي ها سال ةفاصل

و ديگران واگذار كند و خود به پژوهش در مباني نظري » صبحي«كار گردآوري را به كساني چون 
 در ١٣١٨كه هر دو در سال » ي فارسيها متل«و » هاي عاميانه ترانه «ةدو مقال. فرهنگ مردم بپردازد

ها به تجزيه و  در اين مقاله.  او هستندةهاي اين دور  موسيقي چاپ شدند بهترين نوشتهةلمج
به »  موسيقيةدانشنام «همنابع نظري وي در اين دو مقال. پردازد  ميها ها و متل تحليل برخي ترانه



 

  

223    ايرانفرهنگ مردم در

» كريستين سن ولوريمر«و » هانري ماسه«، »ژوكوفسكي«شناساني چون  هاي ايران فرانسه و نوشته
است، كمي با  توان گفت، از آنجا كه منابع هدايت متون فرانسوي بوده   با اين دو مقاله مي١٨.است

 قصه، خطوط باريكي از ةهاي او دربار مكتب تاريخي جغرافيايي فرانسه آشنا شده و زمينة گفته
. ستهاي او دربارة فرهنگ مردم ا ي زندگي هدايت، اوج انديشهها واپسين سال. اين مكتب است

 سخن ة سال دوم مجل٦ تا ٣هاي  كه در شماره) فرهنگ توده(» فلكلر« بلند و ارزشمند ةمقال
 اين مقاله ١٩.هاي او است منتشر شد، تنها سند و گواه انديشه) ١٣٢٤ -١٣٢٣اسفند تا خرداد سال (

 باره است و نخستين تحقيق انديشمندانه برگرفته از  اثر هدايت در اينترين آخرين و كامل
شناسان جهان است كه يك ايراني دربارة  ي فرهنگي مردمها  پژوهشةهاي شخصي و مطالع تجربه

به سخن ديگر، كتاب راهنماي . است فرهنگ مردم و براي راهنمايي و آموزش آن در ايران نوشته 
گونه كه در نظر داشت، در  گذار راستين آن خود هدايت بود و همان حركتي است كه بنيان

   ٢٠.مندان اين راه قرار گرفت  عالقهةبعد مورد استفادهاي  دوره
گرفت،  هاي پيش كه تنها بخشي از مواد اين دانش مورد پژوهش قرار مي برخالف دوره  

طور كلي، تجزيه و تحليل شد؛ لغت و مفهوم آن  براي نخستين بار در اين مقاله، فرهنگ مردم به
شود و سرانجام به هبيان طرح   ايران گفته مي آن در جهان وةشود، كاربرد و تاريخچ معرفي مي

براي » سن تيو«اي از رهنمودهاي  در پايان، چكيده. پردازد جامعي براي گردآوري آن مي
هاي   تركيبي از تجربهةمقال. شود پيوست مي» روژه لسكو« آوانگاري ةكار، با شيو پژوهشگران تازه

راهنماي «نام  است كه كتابي به» سن تيو«نام  هشناسي فرانسوي ب هاي مردم شخصي نويسنده با يافته
 اساسي ةنكت.  است  در پاريس چاپ شده١٩٣٦ دارد و سال  (Manuel de folklore)» فولكلور

 (Folklife) زندگي عامه ة تنگ هنر شفاهي و زباني به قلمرو گستردة گذر نويسنده از حوز،مقاله
يا ديگر » سن تيو«هاي هدايت، متأثر از نوشتة  به احتمال بسيار، اين دگرگوني در انديشه. است

گاه اين طرح را اجرا نكرد و فراتر از  اگرچه هدايت هيچ. ناسان فرانسوي استش ي مردمها پژوهش
اي براي  هنر زباني نرفت ولي پيشنهاد او با دو بخش اصلي زندگي مادي و معنوي، قلمرو گسترده

همچنين اين نكته كه اين طرح، دستورالعملي براي كاوش فرهنگ عامة يك منطقه . فولكلور است
طور كه   مونوگرافي يك منطقه است؛ همانة شايستگي اين طرح براي تهي دليل ديگر٢١.است
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نخستين كتابي كه روِش كار گروه . در فرهنگ مردم سروستان آن را اجرا كرد» صادق همايوني«
  ٢٢.بود» سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي«

 و تا نويسي و فرهنگ مردم است، هايي از ارتباط داستان جمالزاده و هدايت تنها نمونه  
  .هاي بسياري قابل ذكر هستند  و نمونهه استروزگار ما هنوز راه خود را ادامه داد

ويژه گروه  ي موجود، بهها  فرهنگي حكومت پهلوي نيز زير نفوذ جريان-كارگزاران سياسي  
هاي فرهنگي، كار گردآوري فرهنگ مردم را در  هدايت، همچنين بسته به نياز و ضرورت سياست

گروه دولتي نتوانست گروه هدايت . اند ود گنجاندند؛ كه اينجا گروه دولتي ناميده شدههاي خ برنامه
» كوهي كرماني«و » گروه بهار«تر ديگر با نام  رو به يك گروه كمرنگ را با خود همراه كند، از اين

شناسان غربي نيز قرار   شكل گرفت كه مورد توجه ايران١٣١٠از سال » كوهي كرماني«. روي آورد
است و بهار خود، » الشعراي بهار ملك«هاي   فرهنگ مردم، پيرو انديشهةدر زمين» كوهي «٢٣.رفتگ

او افزون . شناس نامداري است كه به فرهنگ عامه نيز توجه دارد اديب، شاعر، سياستمدار و ايران
ز آن  فرهنگ مردم ايران نيز دارد كه اةهايش؛ يكي دو گفتار مستقل دربار ها و سروده بر نوشته

نگرد و با   بهار، با ديدگاهي تاريخي به فرهنگ مردم مي٢٤.توان ياد كرد ي ايراني را ميها بازي
او ادبيات عامه را نيز با معيارهاي . كوشد تا تصويري از گذشته اين موضوع بدهد كمك منابع مي

ي ها وريهاي آن در گردآ اين ديدگاه در انتخاب موضوع و گسترش گونه. كند ادبي ارزيابي مي
ثير فراواني داشته أشناسي، ت  مردمةسسؤو نيز كارشناسي بهار بر روي آنها در م» كوهي كرماني«
  . است 

 فرهنگستان اول ة دوم اساسنامة ماد٧نخستين توجه گروه دولتي به فرهنگ مردم را در بند   
 آوري لغات، بينيم كه از وظايف فرهنگستان، جمع  مي١٣١٤ ارديبهشت ماه ٢٩مصوب 

 اسفند ٢٥.است هاي واليتي ذكر شده  ها و آهنگ اصطالحات، اشعار، امثال، قصص، نوادر، ترانه
ساي ؤ شوراي عالي معرف، گردهمايي بزرگي در تهران برگزار كرد و با مشورت ر١٣١٤سال 

هاي اين همايش، گردآوري  يكي از نشست. اي كرد ريزي گسترده معارف سراسر كشور برنامه
 فعاليت گروه دولتي در دو بخش بررسي ٢٦. با هدايت گروه دولتي آغاز كردفرهنگ مردم را

محمدعلي «، »غالمرضا رشيد ياسمي«. فعاليت اجرايي. ب. ارانذگ  بنيانةانديش. الف: شود مي
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» هاز«و » رشيد ياسمي«. آلماني، طراحان مباني نظري اين حركت بودند» هاز«و پروفسور » فروغي
. چاپ شد» تعليم تربيت «ةهايي كردند كه در مجل ، سخنراني١٣١٤ل در گردهمايي اسفند سا

سابقه، جديد و مستقل معرفي كرد و در برابر آن فرهنگ عامه را  ، فولكلور را علمي بي»ياسمي«
او با ديدگاهي تاريخي چگونگي و اهميت روي آوردن به فرهنگ مردم را مورد توجه . كار برد به

داند و فرهنگ  نويسي مي گشاي تاريخ شناسي ره هاي باستان  چون يافتهرا» فولكلور«. دهد قرار مي
كند و سودهاي  ها اشاره مي او به پيوند فرهنگ مردم با ديگر دانش. داند مردم را مواد كار مورخ مي
تعريف او از فرهنگ مردم فقط در محدودة هنر زباني نيست بلكه . كند اين دانش را يادآوري مي

 را (Folklife)نهد و زندگي عامه يا  وعات و مفاهيم اين دانش، پا را فراتر ميبندي موض در رده
بندي پژوهشگران ايراني از فرهنگ مردم است و مانند كار هدايت  اين نخستين رده. شمارد برمي

. كند تر ارائه شد، مطالب را به دو بخش مادي و معنوي تقسيم مي تر و كامل كه يك دهه بعد ژرف
ة به مسائل فني، شيو» هاز« پروفسور ٢٧. كه هر دو از منابع فرانسوي استفاده كرده بودندبه اين دليل

 مقاله فروغي دو سال بعد يعني دي ماه سال ٢٨.پردازد شناسي مي  مردمةگيري موز كار و شكل
هاي او  يافته. منتشر شد» شناسي چيست مردم«شناسي، ايراد شد و سپس با نام   در بنگاه مردم١٣١٦

شناسي،  شناسي در علوم ديگر، اصطالح مردم جايگاه مردم. شناسي است ترين اصول مردم ياديبن
داري، از مفاهيم اين مقاله  ويژه در امور سياسي و مملكت  و كاربردهاي اين دانش، بهها سودمندي

 ة قاعدكند كه فرهنگ مردم جزئي از پردازد بلكه نظامي را ترسيم مي او تنها به فولكلور نمي. هستند
ي ها ، در فعاليت گروه»شناسي مردم«هاي او كاربرد پربسامد  ثير انديشهأاز كمترين ت. اين هرم است

شناس  اگرچه هنوز ارزشمندند، اما اين دو، مردم» ياسمي«و » فروغي«هاي   نوشته٢٩.دولتي است
هاي آنان برداشتي از  فتهنبودند بلكه با ماموريتي كه به آنها واگذار شده بود به اين كار پرداختند و گ

 پژوهش ها  سالةاي نو كه نتيج منابع غربي است و بيشتر نوعي ترجمه و تطبيق است تا تجربه
  .  دليل ناكامي اين جنبش نيز به همين دليل استترين باشد و مهم

او به گردآوري و نظارت بر . كار گرفت را به» كوهي كرماني«گروه دولتي در بخش اجرايي،   
» هفتصد ترانه و چهارده افسانه«حاصل آن، كتاب . شناسي مشغول شد  مردمةسسؤدگان مگردآورن

 ولي كمي ٣١ آن تدوين شدة بنيان نهاده شد و اساسنام١٣١٦شناسي در سال   مردمةسسؤ م٣٠.بود
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ها، به ضرورت  مطالبي كه معلمان شهرستان. شناسي به كار خود ادامه داد بعد با نام بنگاه مردم
سسه نگهداري شد، با اين حال ؤكردند، در اين م هاي ارسالي گردآوري مي خشنامهاجرايي ب

 ١٣٢٠ از سال ٣٢.است شناسي بود كه تا روزگار ما نيز رسيده   مردمة بنيان موز، فعاليت آنترين مهم
ي فرهنگ مردمي كم شد و آنچه ها هاي سياسي، پژوهش سبب پريشاني  به٣٠ ة دوم دهةتا نيم

 كه حكومت مركزي ثبات ٤٠با اين حال در دهة . ي پيش بودها يجة تحقيق سالمنتشر شد، نت
ويژه در بخش   به-بيشتري پيدا كرد و مدرنسيم پهلوي مطرح شد، كار تحقيق فرهنگ مردم نيز

  .  دوباره جان گرفت-دولتي
ه ي پراكندها ي دولتي و چه گروهها ي اين دوره، چه ميان گروهها  فعاليتترين يكي از مهم  

شناسي در  بنگاه مردم. ناپذير مدرنيسم بود ي اجتنابها تالش بر حفظ فرهنگ مردم از آسيب
 ة پس از يك دور١٣٣٥سال .  كل هنرهاي زيبا حفظ شدة ادارةسازمان وزارت فرهنگ زيرمجموع

اي  شناسي تحركي پيدا كرد و ماهنامه  مردمةموز» خانم نصرت«و » علي هانيبال«همت  طوالني به
 از ٣٣. منتشر كرد كه تا چند شماره بيشتر دوام نيافت١٣٣٥شناسي از آبان سال   مردمةم مجلنا به

 با تشكيل وزارت ١٣٤٣ فرهنگ عامه در وزارت فرهنگ بنيان شد كه در سال ة ادار١٣٣٧سال 
شناسي و  ي مردمها  كه مركز پژوهش١٣٥٢فرهنگ و هنر به اين وزارتخانه منتقل شد، تا سال 

نتايج . ويژه فرهنگ مردم در تاريخ، تالش ارزشمندي كرد باره به  در اين٣٤. نام گرفتفرهنگ عامه
، كه اينك در سازمان ميراث فرهنگي ٣٥ هنر و مردم يا به صورتي آرشيوي منتشر شدةآن يا در مجل
شناسي و فرهنگ عامه، اوج توجه و اهميت دولت به  ي مردمها مركز پژوهش. شود نگهداري مي
م بود و با فرستادن دانشجويان به اروپا، براي فراگيري فنون آن، گام موثري در نهادينه فرهنگ مرد

. شناسي در ايران برداشت و با مراكز علمي خارج كشور ارتباط برقرار كرد كردن فرهنگ مردم
 شناخت و شناسايي ةيافته اين نهاد و تالش چشمگير پژوهشگران آن در زمين فعاليت سازمان

شناسي و فرهنگ عامه به   مردمةانتشار چند شماره از مجل.  ايران قابل توجه استفرهنگ مردم
 كه با برپايي انقالب اسالمي ٣٦ي اين مركز بودها از ديگر فعاليت» باشي علي بلوك«سردبيري دكتر 

  .و فروپاشي حكومت پهلوي اين مجله رها شد
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با رونق علوم اجتماعي : هيان بودجريان پايداري كه در گروه دولتي پديد آمد، تالش دانشگا  
 فرهنگ مردم ايران ةدر دانشگاه تهران، كار فرهنگ مردم رونق گرفت كه نقش مهمي در مطالع

همه اگرچه اين مركز در حد توان   با اين٣٧است داشت و تاكنون نيز آثار جاوداني منتشر كرده 
شناسي و نيز ترجمه  گ مردم و مردماست ولي در نهادينه كردن فرهن اي انجام داده  كارهاي ارزنده

» سيد ابوالقاسم انجوي«گروه . است و انتقال مباني نظري اين دانش هنوز گام نخست را برنداشته 
ي مستقل و ها  فعاليت خود را در راديو ايران آغاز كرد، بيشتر جزو گروه٤٠ ةي اول دهها كه سال

هاي هدايت بود و چون يك كارگردان  شهپيرو اندي» انجوي«. ي دولتيها پراكنده است تا گروه
ارزش كار انجوي . خوب، اجرايي عالي از سناريوي هدايت در گردآوري فرهنگ مردم ارائه كرد

بسيج عمومي مردم براي گردآوري سنت در برابر مدرنسيم و . الف: در دو نكته است
كه انجوي جانشين از آنجا . فرد و گسترده اي منحصربه  گنجينهةتهي. سازي گسترده ب فرهنگ
 -اي نداشت، سازماني كه زير نظر آن فعاليت خود را آغاز كرد، تاكنون دستاوردهاي او را شايسته

  .است  بررسي نكرده -آنگونه كه شايسته است
 كه ٤٠ ةي دهها در نخستين سال» كتاب هفته«در » باشي  بلوك-شاملو«فعاليت گروه   

، همچنين تالش استاد ٣٨اين دو استاد ارجمند گرديدشناسي  سرآغازي براي فعاليت فرهنگ مردم
ها كتاب و كتابچه كه توسط افراد  ، و نيز ده٣٩هاي كهن فارسي دربارة قصه» محمدجعفر محجوب«

 فرهنگ مردم زادگاه آنان منتشر شد، از ةي مختلف، دربارها دوست شهرستان دلسوز و فرهنگ
  . نيز ادامه داردكارهاي پراكنده و مستقلي است كه تا روزگار ما

پس از انقالب اسالمي از رونق بررسي فرهنگ مردم در بخش دولتي كاسته شد و در برابر   
 تهاجم فرهنگي، خوب بود كه ةپس از جنگ و مسئل. كارهاي پراكنده و مستقل افزايش يافت

 مطالعات و ةسسؤيي چون مها تنها بخش. بخش دولتي فعالتر گردد ولي هيچ طرحي اجرا نشد
ي ها شناسي سازمان ميراث فرهنگي كه ادامة كار مركز پژوهش قيقات دانشگاه تهران، مركز مردمتح

 گروه انجوي در مركز ة راديويي فرهنگ مردم، بازماندةشناسي و فرهنگ عامه بود، برنام مردم
  .  سازماني خود را دنبال كردندةدار و مريز وظيف تحقيقات صدا و سيما و مواردي از اين دست كج
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  نتيجه 

 افراد ةآنچه كه اشاره شد گوياي اين واقعيت است كه پرداختن به فرهنگ مردم يا متكي به اراد
 نيز پيرو اين مسئله ها ناكامي برخي تالش. ي سياسي، فرهنگي جامعهها  و يا تابع جريانه استبود

 كه هنوز در است، پيرامون موضوعات فرهنگ مردم ايران بوده همچنين آنچه تاكنون بوده . است
رو تالش براي نهادينه كردن دانش فرهنگ مردم و  از اين. گام نخست يعني مرحلة گردآوري است

 گردآوري و ةهاي خام، يعني گذر از مرحل هاي كار و تجزيه و تحليل داده ، شيوهها رواج مكتب
 دانشگاهيان آموختگان و پردازي، رسالتي است كه در پيش روي دانش  تحليل و نظريهةورود به پهن

  .  علوم اجتماعي قرار داردةحوز
  
  ها نوشت پي

 ادبيات توان در متون ادبيات داستاني كهن، تعزيه و هجويات، هزليات، نتجيم، علوم غريبه،  ياد شده را ميةنمون. ۱
ر شناسي و فرهنگ عامه د ي مردمها كوششي كه مركز پژوهش. به روشني ديد... و  ها صوفيه، حكمت علمي، فرهنگ

عمل آورد و خوشبختانه نتايج آن  فارسي به  هاي فرهنگ مردم از متون كهن ادبيات هاي چهل و پنجاه در بازيابي دهه
درك درست ارزش . شود گواه ديگري بر وجود اين واقعيت است هنوز در مراكز اسناد ميراث فرهنگي نگهداري مي

  . گ مردم استسنت مورد بحث نيازمند نگرش همزماني و در زماني به فرهن
، ۲۱۰ -۱۰۰، ص۱، ج ۱۵۳۱ي جيبي، ها پور، يحيي، از صبا تا نيما، تهران، انتشارات شركت سهامي كتاب آرين. ۲

 غالمرضا رشيد ياسمي، تهران، وزارت ةادبيات از آغاز عهد صفويه تا زمان حاضر، ترجم ؛ ادوارد براون، تاريخ۱۲۱
، سراسر ۱۳۳۸ن، ويرايش اسماعيل اشرف، كتابفروشي محمدي، ؛ قاآني، پريشا۲۳۳ -۲۴۴، ص ۴، ج ۱۳۲۹فرهنگ 

 .، سراسر كتاب۱۳۲۹نا،  كتاب ابوالحسن يغما، كليات، تهران، بي
هاي خطي فارسي پاكستان، الهور، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان،  منزوي، احمد، فهرست مشترك نسخه. ۳

 .۲۵۳۲-۲۵۰۹، ص ۴، ج ۱۳۶۶
... هانري ماسه، لوريمر، الول ساتن و . هاي شاردن، برادران شرلي دالواله، ليدي شل، گبينو نوشتهعنوان نمونه از  به. ۴
 . اند اي دربارة فرهنگ مردم ايران فراهم نموده شناس ياد كرد كه آثار جاودانه  جهانگرد و ايرانها ده
 ۱۰، سال ۱ ةانشگاه تهران، شمار دانشكده ادبيات دةي فارسي، مجلها محجوب، محمدجعفر، مطالعه در داستان. ۵
الممالك، اميرارسالن، ويرايش محمدجعفر محجوب، تهران شركت سهامي  ؛ محمدعلي نقيب۷۹، ص )۱۳۴۱مهر (

ن ة مسافرت كارگزارا كتابچها همچنين آثار جغرافيايي اعتمادالسلطنه و ده. ، سراسر كتاب۱۳۵۶ي جيبي، ها كتاب
 . شوند  ملي نگهداري ميةهاي بزرگ كشور ازجمله كتابخان دولتي روزگار قاجار كه در كتابخانه

، سراسر ۱۳۷۱ عوام به كوشش احمئ مجاهد، تهران، انتشارات ما، ةاهللا، لغات و مصطلح لشكرنويس، ميرزا حبيب. ۶
، ۱۳۴۵ مجلس شوراي ملي، تهران، مجلس شوراي ملي ةپژوه، فهرست كتابخان ايرج افشار و محمدتقي دانش: كتاب

 .۱۹۴۵، ش ۳هاي خطي فارسي، ج  ؛ احمد منزوي، فهرست نسخه۵۱۵۶ ش ،۱۱ج 
7. Bascom, william, verbal art, journal of American folklire, 1955, vol.68, pp. 245-252  
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، سراسر ۱۳۴۸جيمز ژوستي نين موريه، سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، به كوشش جمالزاده، تهران، اميركبير، . ۸
، سراسر كتاب؛ عبدالرحيم طالبوف، ۱۳۲۷خان، تهران، دانش،  ط طباطبائي، مجموعه آثار ميرزا ملكمكتاب؛ محي

، سراسر كتاب؛ ۱۳۴۷ي جيبي، ها مني، تهران، شركت سهامي كتابؤباقر م. المحسنين، به كوشش م مسالك
، ۲، ج ۱۳۶۲مني، تهران، سپيده، ؤمباقر .  ابراهيم بيك يا بالي تعصب او، به كوشش مةاي سياحتنام العابدين مراغه زين

  .  مسجد اعظم قمة خطي، كتابخانةسراسر كتاب؛ مال ابوفيض اردبيلي، حمام جنيان، نسخ
، ۱۳۵۵ محمد عباسي و تهراني، معرفت، ة مشروطيت ترجمةبرون، ادوارد، تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دور. ۹

  .۲۴۴ و ۲۲۰، ۱۴۲، ۱۳۳، ۱۰۴، ۱۱۲هاي  ، نمره۴۹۸ -۳۰۳، ص ۲ج 
خان زند، ليلي ملوسه دختر كنت، فرهاد ميزا، ماشين دودي، خطاب زنان  هاي معروف لطفعلي عنوان نمونه ترانه به. ۱۰

السطان يا برگ چغند اومده، اين خانم فرانسوي، جوجه مال من و من مال جوجه، دلگشا حيف  به شوهران، عزل ظل
  . را ياد كرد... دلگشا، 

پور،  ، آرين۱۶۹-۱۶۸، ص ۱۳۲۹ غالمرضا رشيد ياسمي، تهران، جاويدان، ةاريخ ادبيات ايران، ترجمادوارد برون، ت
  .۱۶۰ -۱۵۱، ص ۲پيشين، ج 

  .۴۵ -۳۳ -۳۲، ص ۲پور، پيشين، ج  آرين. ۱۱
؛ ميرزا آقا تبريزي، پنج ۲۱۰-۱۸۵، ص ۱، ج ۱۳۶۳پور، جمشيد، ادبيات نمايشي در ايران، تهران، توس،  ملك. ۱۲
سينا،  ، سراسر كتاب؛ جنبي عطايي، بنياد نمايش در ايران، تهران، ابن۱۳۵۴صديق طهوري، . شنامه، به كوشش حنماي

پور،  ، سراسر كتاب؛ جمشيد ملك۱۳۵۷اي، تهران، نشر سپيده،  مني، تياتر كريم شيرهؤ؛ محمدباقر م۴۷-۲۷، ص ۱۳۳۲
، سراسر ۱۳۳۷ فاروس، ةدوز، تهران، مطبع نوروز پينهالوزاوره محمودي، استاد  ؛ احمد كمال۲۰۳-۱۵۵، ص ۲همان، ج 

  .، سراسر كتاب۱۳۷۳كتاب؛ اسماعيل جمشيدي، حسن مقدم، جعفرخان از فرنگ آمده، تهران، زرين، 
13. Moghadam, Hassan, proverbs persans recueillis et treduits massages dorient avril 1926, p. 
87-92.  

 لغات عاميانه، تهران، انجمن ،، همو۱۱، ص ۱۳۳۳سينا،   يكي بود يكي نبود، تهران، ابنجمالزاده، محمدعلي،. ۱۴
  .۹۷ و ۹۶، ص ۱۳۴۱فرهنگ ايران باستان، 

  .۹۷ و ۴۸، ۷۸، ۸۱، همو، لغات عاميانه، ص ۱۵ و ۱۱، ۵جمالزاده، محمدعلي، يكي بود يكي نبود، ص . ۱۵
  . ۱۶۵۹، ص ۱۳۴۹، ۲كلور، خرد و كوشش سال ، مقدمه؛ همو، فول۹ سروستان، ص ةانجوي، مقدم. ۱۶
؛ ۲۹۹ -۲۹۶، ص ۱۳۳۴ صادق هدايت، به كوشش حسن قائميان، تهران، اميركبير، ةهاي پراكند هدايت، نوشته. ۱۷

  .۹ -۲۷، ص ۱۳۴۲همو، نيرنگستان، تهران، اميركبير، 
  .۳۶۴ و ۳۴۴، ۱۲۶، ۱۲۰ صادق هدايت، ص ةهاي پراكند هدايت، نوشته. ۱۸
  .۴۸۳ -۴۴۷هاي پراكنده، ص  نوشته ت، فلكلر يا فرهنگ توده، هداي. ۱۹
  . توان ياد كرد عنوان نمونه از كار گروه انجوي مي به. ۲۰
  .۴۶۹هاي پراكنده، ص  هدايت، نوشته. ۲۱
  .، سراسر كتاب۱۳۴۹همايوني، صادق، فرهنگ مردم سروستان، تهران، دفتر مركزي فرهنگ مردم، . ۲۲
  .۵ -۷، ص ۱۳۴۸سينا،  هاي روستايي تهران، ابن ، پانزده افسانه از افسانهكوهي كرماني، حسين. ۲۳
، اسفند ۱۲ ة؛ شمار۶۴۱ -۶۴۷، ص۱۳۱۳، بهمن ۴، سال ۱۱ي ايراني تعليم و تربيت، ش ها بهار، محمدتقي، بازي. ۲۴

  .۷۱۰ -۷۱۸، ص ۱۳۱۳
  .۱۶۷، ص ۱۳۱۴، خرداد ۳ ة فرهنگستان ايران، تعليم و تربيت، شمارةاساسنام. ۲۵
  .۱، ۳، ۶، ۸، ۱۳، ۱۰، ۲۶، ۲۸، ۴۱، ۹۰، ص ۱۳۱۵، فروردين ۱ ةتعليم و تربيت، شمار. ۲۶
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 .۸۶ -۹۳، ص ۱۳۱۵، فروردين ۱ ةياسمي، رشيد، در باب فولكلور، تعليم و تربيت، شمار. ۲۷
 .۹۴ -۹۶، ص ۱۳۱۵، فروردين ۱ ةشناسي، تعليم و تربيت، شمار  مردمةهاز، وظايف موز. ۲۸
 يغما، ة، تهران، مجل۱شناسي چيست، مقامات فروغي، به كوشش حبيب يغمايي، ج   محمدعلي، مردمفروغي،. ۲۹

 .۲۹۷ -۳۱۶، ص ۱۳۵۳
هاي   كتاب، همو، پانزدهم، افسانه از افسانهة، مقدم۱۳۴۵سينا،   روستايي تهران، ابنةكوهي كرماني، هفتصد تران. ۳۰

 .، مقدمه كتاب۱۳۴۸سينا،  روستايي تهران، ابن
 .۵۸۳ -۵۸۴، ص ۱۳۱۶، آذر و دي ۱۰ و ۹ ةشناسي تعليم و تربيت، شمار  مردمةسسؤ مة اساسنام.۳۱
 .۱۱۰، ص ۱۳۱۷، خرداد و تير ۴ و ۳ ةتعليم و تربيت، شمار. ۳۲
 .، سرآغاز۱۳۳۵، آبان ۱ ةشناسي، شمار  مردمةمجل. ۳۳
ت فرهنگ و هنر، تهران، معاونت طرح و ريزي فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر، تاريخ وزار دفتر مطالعات و برنامه. ۳۴

 .۲۲ -۳۱، ص ۱، ج ۱۳۵۷ي وزارت فرهنگ و هنر، ها بررسي
 .۲۰ -۲۱، ص ۱۳۴۲، تير ۹ ةشناسي هنر و مردم، شمار هاي فارسي از نظر مردم صادق كيا، بررسي در نوشته. ۳۵
 .۱۵ -۲۱ ص ،۱۳۵۴، ۱ ة، شمارشناسي و فرهنگ عامه  مردمةمقدمه و تاريخچخليقي، محمود، . ۳۶
 .۴ -۵، ص ۱۳۸۰، بهار و تابستان ۱ ةشناسي، شمار  انسانةشهشهاني، سهيال، سرمقال. ۳۷
 و ۳۰ ة؛ شمار۱۳۶ -۱۳۸، ص ۱۳۴۰، دي ۱۳ ةباشي، علي، در راهنماي گردآوري فلكلر، كتاب هفته، شمار بلوك. ۳۸
، ۳۳ -۳۹هاي   نيز شماره و۱۸۸ -۱۹۰، ص ۱۳۴۱، ارديبهشت ۳۱ ة؛ شمار۲۰۴-۲۰۳، ص ۱۳۴۱، ارديبهشت ۱۶

 .همين سال
، مهر ۱ ة دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، شمارةي عاميانه فارسي، مجلها محجوب، محمدجعفر، مطالعه در داستان. ۳۹

 .۶۸ -۱۱۲، ص ۱۳۴۱


