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  مقدمه
  

شتوانۀ هر ملّتی براي دوام و بقا و رکن مهمی از فرهنگ آن    ادبیات عامه بزرگ سرمایۀ معنوي و پ ترین میراث و 
 بشــري هاي فرهنگی در میان تمدنهايترین گنجینهملّت اســت. زبان و ادبیات عامۀ مردم ایران نیز ازجمله غنی

ــمار می   پاره    رود. دیرینگی و کهنبه شـ ــالی اقوام ایرانی، غناي فرهنگی و ادبی، تعدد  فرهنگها و پراکندگی   سـ
ــلها و ســـرعت توســـعۀ کنندة این غناي فرهنگی اســـت؛ چنانجغرافیایی قومیتها عامل تقویت که با تحول نسـ

شت  ستوار ببندیم، در هنگامۀ هجوم  فنّاوریهاي نوین نتوانیم میان فرهنگ غنیِ مادي و معنوي گذ ه و امروز پلی ا
فرهنگهاي مهاجر و مهاجم، پاسداري از حریم زبان و ادب بومی، مردمی و عامه، که آبشخور فرهنگ ملّی ماست،    

ــعه   ــورهاي توس ــوار خواهد بود. امروزه در کش ــرمایهکاري بس دش ــیس یافته با س گذاریهاي کالن از طریق تأس
  اند.هاي دانشگاهی، بدین حوزه رونق بخشیدهت بنیادي و ایجاد رشتهها و مطالعاپژوهشکده

صــورت فردي و یا گروهی در زمینۀ   طی چند دهۀ گذشــته، نهادهاي دولتی و غیرِدولتی پژوهشــهایی را به
گونه کارها اند که در جاي خود بس مهم و کارســاز بوده اســت؛ لیکن چون اینزبان و ادبیات شــفاهی انجام داده

شت              شگران این حوزه و یا درگذ سیاري از پژوه صراف از ادامۀ کار ب ست، در اثر ان شخص بوده ا شتر قائم به  بی
رفته اســت. در مراکز  که باید و شــاید تداوم نیافته یا در برخی موارد از دســتبرخی از آنها، این پژوهشــها چنان

اند حتّی درسی با عنوان ادبیات عامه در نظر نگرفتهریزان آموزشی، گرایش یا رشته و دانشگاهی نیز تاکنون برنامه
  اند.تواند جایگاهی عمده و ویژه در دانشگاهها داشته باشد نداشتهو حداقل توجهی به این حوزة بسیار مهم که می

با  1340تشــکیل شــد. در ســال  » عامه فرهنگ«اي به نام در وزارت فرهنگ ســابق، اداره 1337در ســال 
شد. در وزارت آموزش  » ادب عوام«کدة هنرهاي دراماتیک، درسی به نام  تأسیس دانش   و پرورش و در نظر گرفته 

سالهاي      ستان) بین  سطه (چهارم دبیر ستقلّ تدریس  » ادبیات عامه«درس  13561357در مقطع متو با کتابی م
سال    می شتۀ زبان و اد    در تجدید نظرِ برنامه 1391شد. در  سیِ ر شنا سی، درس اختیاريِ  هاي دورة کار بیات فار
ناسی  ش هاي جامعهدر نظر گرفته شد. سال بعد نیز گرایش آن تصویب شد. اکنون در برخی رشته     » ادبیات عامه«

شود که آن هم بسیار کلّی و   نگاري تنها از بعد موضوع رشتۀ خود، توجه اندکی به زبان و ادبیات عامه می  و مردم
ست؛ ازاین      صی ا ص شته     روغیرِتخ سالۀ اخیر، به موازات ر صد  صان و      ، طی یک ص سانی، نه متخ هاي دیگرِ علوم ان

شته تربیت     شگران این ر سامانی داده  شده پژوه ست و نه    اند و نه در حوزة نظري به مباحث علمی آن،  شده ا
شفاهی، به  شده طور علمی، گردآوري، طبقه  متنهاي زبان و ادب  ة زبان و گویش اند. تنها در حوزبندي و تحلیل 

شته  سی، توجهی   هاي زباندر ر شم می البتّه نه آن شنا ست این      خورد؛ درحالیچنان درخور به چ سته ا شای که 
  رسالت را گروههاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاهها بر دوش کشند.

شتۀ زبان و ادبیات فارسی          ستفاده در دروس ر سمت و براي ا شارات  سفارش انت ش و گرایکتابِ پیشِ رو به 
ست.     شده ا ست    ادبیات عامه تألیف  ستیهایی دارد که الزم ا البتّه این اثر هم مانند تمام کارهاي اولیه قطعاً در خود کا

شش بخش دارد که هر بخش در        شوند. کتاب زبان و ادبیات عامۀ ایران  ضمن تدریس، یادآورِ آن  سان  استادان و مدر
  خود واحد درسی مستقلّی است و باید براي هریک، کتابی جداگانه نوشته شود.برنامۀ گرایش زبان و ادب عامه، 

صلها فرهنگ مردم (فولکلور) و انواع         صل دارد؛ در این ف ست و پنج ف صاص یافته ا بخش اول به کلّیات اخت
ادب عامه  آن، گستره و اهمیت و ویژگیهاي ادب عامه، رابطۀ ادب عامه و ادب رسمی و سیر مطالعات و تحقیقات   
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هایی براي معرّفی ادبیات عامه است. در بخش دوم ادبیات داستانی   شود. هدف این بخش، ایجاد زمینه بررسی می 
شامل طبقه  ستانی و ویژگیها و بن   بندي و انواع قصه عامه  هاي عامۀ فارسی مورد  هاي قصه مایههاست و عناصر دا

ار ادبیات داســتانی عامه بر اســاس ســیر تاریخی آن، بررســی و معرّفی ترین آثتحقیق قرار گرفته و در پایان مهم
شده است. در بخش سوم ادبیات نمایشی عامه بررسی شده است. در این فصل براي نشان دادن تنوع نمایش در          

هاي آیینی دینی و ملّی را معرّفی کرده    ــ مایشـ ــا      ایران، انواع ن مه شـ عا یات غیرِروایی  مل  ایم. بخش چهارم ادب
ها است؛ این بخش را در مقابل ادبیات روایی و  ها و گورنوشته نوشته یادگارنویسی، ماشین  المثلها، چیستان،  ضرب 

ستانی آورده  هاي بالغی و هنري حوزة جغرافیایی و ایم. در بخش پنجم ادب منظوم عامه، ویژگیها، قالبها، جنبهدا
ست. هدف این    انواع و گونه شده ا سمی و         هاي آن معرّفی  شعر ر سبت به  شعر عامه و تنوع آن ن صل، معرّفی  ف

ــم به معرّفی زبان عامه، ویژگیها، گونه    ــش ــت. بخش ش ــعار عامه اس ــوعات اش هاي اجتماعی و مضــمونها و موض
صاص دارد. آخرین  جغرافیایی، همچنین اجزا و مواد زبان عامه چون واژگان، اصطالحات و زبانزدها و کنایه  ها اخت

بندي و مطالعات علمی ادب عامه اسـت که خود همچون راهنمایی براي  هاي گردآوري، طبقهرة شـیوه بخش دربا
  رود. مطالعات میدانی و عملی دانشجویان و پژوهشگران این حوزه به شمار می

  ایم که به شرح زیر است:در تألیف این کتاب چند مسئله را مد نظر داشته
ــیده  ایم ومنبع بهره گرفته  500. از 1 ــد، منابع مربوط را براي مطالعات و         کوشـ ایم تا آنجا که ممکن باشـ

  تحقیقات بیشتر معرّفی کنیم.
ــاهدمثالهاي مختلف تا حد مقدور بهره گرفته. از نمونه2 ــجویان بهها و ش طور ملموس با انواع و   ایم تا دانش
  هاي ادب عامه آشنا شوند.گونه

ــیده 3 اي الزم را براي تحقیق و مطالعۀ علمی نیز   اطّالعات و دانش ادب عامه، زمینه    ایم در کنار ارائۀ   . کوشـ
طور خاص   شناسی، بهایم که در کنار روشهاي عام پژوهش در حوزة مردمفراهم کنیم؛ روشهایی را پیشنهاد کرده  

  آید.بندي و تحلیل ادب عامه میبه کار طبقه
سی    آنجا  . از4 شیده  که این کتاب اولین کتاب در ست، کو ضمن جامعیت،  در زمینۀ مطالعات ادب عامه ا ایم 

صار را نیز رعایت کنیم و از میان مطالب انبوه قابل  شتري دارد وگرنه     اخت ضرورت بی طرح، آنهایی را بیاوریم که 
شامل نمی  عناوین طرح همِّ م     شده در کتاب، تمام گفتنیها را  شامل اَ ضاي آموزشی بودن،  ث باحشود و تنها به اقت

  شود.می
شجویان و خوانندگان فرهنگ   ضمن تقدیم این کتاب به دان دوست و فرهیخته، امیدوارم که این اثر  در پایان 

اي کاربردي ادبیات عامه شناخته و تدوین شود. از خوانندگان انتظار دارم   اي را فراهم کند تا با شیوه بتواند زمینه
»  Zolfagari_ hasan@yahoo.Com«به رایانامۀ نگارنده به نشانی ها، دیدگاهها و پیشنهادهاي خود را نکته

  ارسال کنند تا در چاپهاي بعد اعمال شود.
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