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  چكيده     
ة مـردم      صادق هدايت يكي از نخستين نويسندگان و پژوهشگراني است كه بـا فرهنـگ عامـ

ه     . ايران برخورد علمـي و دقيـق داشـت    در ) فولكلـور (وي ضـمن پـژوهش در فرهنـگ عامـ
رسـوم   داستانهاي خود نيز از اين عناصر استفاده كرد و تصويري روشن از فرهنـگ و آداب و 

به غيـر  (كاربرد اين عناصر در ميان نويسندگان معاصر هدايت . سرزمين خود در آن ارائه داد
ديـده نميشـود و ميتـوان گفـت     ) و ديگر داسـتانهايش  »يكي بود يكي نبود«از جمالزاده در 

هاي خود استفاده كـرد و ايـن   ي بود كه از اين عناصر در داستانهدايت جزو اولين نويسندگان
اين مقاله تالش دارد تا عناصر فولكلوريك . اي سبك شخصي هدايت تلقي ميشودگونهامر به 

بكار رفته در داستانهاي هدايت و چگونگي استفادة از آنها را كه باعث تشـخص سـبكي آثـار    
  .مورد بررسي قرار دهد هدايت شده،

  
  كلمات كليدي

  )فولكلور( صادق هدايت، آثار داستاني، سبك شخصي، فرهنگ عامه
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  مقدمه
ادبـي و زبـاني    ،شناسي كه اثر را از سه ديدگاه فكـري  استفاده از اين تجربة معمول در سبك

شناسي آثار داستاني كمي قابل  در سبك )23ص : سبك شناسي شعر، شميسا(مورد بررسي قرار ميدهد، 
تجديد نظر است، چرا كه مختصات فكـري داسـتانهاي كوتـاه اغلـب در حيطـة درونمايـه و       

شود و شگردهاي روايت داستان نيز كه در حوزة زاوية ديـد و توصـيف و    ون تحليل ميمضم
  .شناسي داستان را بيشتر متوجه ويژگيهاي زباني و بياني اثر ميكند لحن قرار ميگيرد، سبك

-هاي زباني و ارزشهاي بياني اين مسأله در مورد داستانهاي كوتاه صادق هدايت كه مشخّصه
 -حبت از تأثيرپذيري از متون كالسيك فارسـي نيـز در ميـان ميĤيـد    به خصوص آنجا كه ص

ها و ويژگيهايي كه آنچنان حضـوري در   مشخّصه. بسيار خود را مينمايند، حائز اهميت است
جمالزاده و افكار او، (. داستانهاي نويسنده دارند كه تنها از روي خط نويسنده قابل تشخيص هستند

اين مسأله كه سبك، انحراف از نرم اسـت و ويژگيهـاي زبـاني و     پس با توجه به )113ص : مهرين
بياني اثر، آنگاه كه حاصل آگاهي و تعمد آفرينندة اثر باشد و بسامد چشمگيري هـم داشـته   

به بررسي كاربرد عناصر فرهنـگ عامـه    )5ص: موسيقي شعر، شفيعي كـدكني (باشد، ايجاد سبك ميكند، 
  .حـرف ميـزنيم   ميپـردازيم و بـه اختصـار در مـورد آن    در داستانهاي كوتاه و بلنـد هـدايت   

گفتني است آنچه موجب همانندي يا ناهماننـدي سـبك داسـتانهاي نويسـندگان اسـت، از      
اي از كلمات و جمالت است؛ اما تنها اين كلمات  زبان نيز آميزه. شود طريق زبان مشخّص مي

لكـه چگـونگي گفـتن يـا نحـوة      و جمالت نيستند كه خواننده را تحت تأثير قرار ميدهنـد، ب 
عناصـر  (كاربرد و انتخاب كلمات و جمالت است كه شيوة نگارش و يا سـبك خوانـده ميشـود    

ــادقي ــتان، ميرصــ ــده دارد   )502ص : داســ ــي عمــ ــر نقشــ ــك اثــ ــردن يــ ــته كــ   .و در برجســ
شيوة گفتن يا شگردي كه نويسنده براي نقل داستان خود مورد استفاده قرار ميدهد، حاصل 

سـت كـه   هـا و ويژگيهـاي ديگـري ا    ر ساختهاي مختلف زباني، بياني و مشخّصهتصرف وي د
  .بخشــد و آن را بــه نــام نويســندة آن ســكّه ميزنــد     اي مي داســتان را تشــخّص ويــژه  

در واقـع، سـبك داسـتاني    . داستانهاي كوتاه و بلند هدايت نيز از اين منظر قابل توجه اسـت 
ر داستاني آثـار وي اسـت كـه در سـاختها و     ترين عناص هدايت، چشمگيرترين و قابل بررسي

گفتني است يكي از ويژگيهـاي سـبكي   . هاي متعددي ميتواند مورد واكاوي قرار بگيرد جنبه
 .هدايت كاربرد عناصر فرهنگ عامه است كه به همة آنها در اين مقاله ميپردازيم
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  توجه به فرهنگ عاميانه در زمان هدايت
رسـيد و از آنجـا كـه در ايـن دوره      هنگي در ايران بـه بلـوغ   با انقالب مشروطه، مطالعات فر

طلبان و انقالبيها نياز به تحريك مردم داشتند تا عليـه حكومـت قاجاريـه بـه صـحنه       اصالح
اي استفاده ميكردند كه هم مردم آن را بفهمند و هم بـر روي آنهـا    بيايند، بايد از زبان ساده

ـ تپيـدايش و شـكوفايي مطبوعـا   . تأثير بگذارد ويژه در ده سـال آخـر سـلطنت قاجاريـان     ، ب
العابـدين   خـان، زيـن   شخصيتهاي ادبي جديدي پـرورش داد كـه از آن ميـان بايـد از ملكـم     

اين شخصـيتها نماينـدگان ارزشـها و معيارهـاي ادبـي      . اي، دهخدا و جمالزاده نام برد مراغه
ـ  تازه نثـر   –ا فارسـي كالسـيك   اي بودند كه انتخاب آگاهانة زبان عاميانة مردم و پيوند آن ب

اين زبان از يك طرف طغياني بود عليه نثر متكلف و مصنوع . مشخصة زبان آنها بود –مرسل 
سـوي زبـان مـردم كوچـه و     رف ديگر گرايش دموكراتيكي بـود ب منشيان و مستوفيان و از ط

در  در واقع اين طغيان و گرايش فقط در نثر نبود، بلكه بيش از همه چيز تحـولي بـود  . بازار
  ) 13ص: گزيدة آثار محمد علي جمالزاده، بهارلو(. موضوع و معني

  در چنين شرايطي است كه جمالزاده، دهخدا و ديگران شروع به نوشـتن فرهنـگ لغـت   
» يكي بود يكـي نبـود  «را در كتاب  معروف خود زاده مقدمة اينجاست كه جمال. عامه كردند

منظـور او از  . و انقـالب ادبـي نـام ميبـرد     مينويسد و در آن از دموكراسي. م 1901در سال 
دموكراسي ادبي اين بود كه اين نثر درباري و عـوام نفهـم فارسـي را بايـد كنـار گذاشـت و       

در اين مرحله فولكلور اهميت پيدا كـرد و  . طوري نوشت كه عامه بفهمند و خواص بپسندند
تمثيلهـا، تشـبيهات، امثـال و     هـا،  ها، الالييها، باورهاي عامة مردم، واژه قصه: هايي مثل سوژه

  )243ص : انسان شناسي مدرن در ايران معاصر، فاضلي(. اهميت يافت …حكم و

بعنوان پيشرو رئاليسم و پرچمـدار داسـتان   .) ش. ه1376-1270(گفتني است جمالزاده 
كوتاه فارسي، حدود پنجاه و هفت سال در صحنة ادبيات ايران حضوري فعال داشت و نقش 

بطـور كلـي هـر    . گيري نثر ساده و گسترش عاميانه نويسي ايفـا كـرد   وند شكلبسزايي در ر
نويسنده چه مستقيم بوسيلة آثارش و چه غير مستقيم بوسـيلة افكـار و نـوع زنـدگيش بـر      

شايد ناكامي جمالزاده اين باشد كه بالفاصـله بعـد از   . نويسندگان بعد خود تأثيراتي ميگذارد
ميدان گذاشت و عرصـه  اي قدر به نام هدايت پا ب، نويسنده)يكي بود يكي نبود(اولين اثرش 

را بر وي تنگ كرد؛ اما تأثير غير مستقيم جمالزاده كه هنوز هم ميتـوان از آن بعنـوان يـك    
ميراث گرانبها سخن گفت، همان واقع گرايي و توجه بزبان و فرهنگ مردم كوچـه و بـازار و   

هاي پيچيـده و معمـاوار   ز از تشبيه و استعارهتالش ارزندة وي براي ساده كردن زبان و پرهي
او مردي بود كه به هنر و بويژه ادبيات سرزمينش كه قرنها جيره خوار دربارهـا بـود و   . است
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مخاطبان آن خواص بودند و در زيباشناسي از تشبيهات و استعارات مبهم اسـتفاده ميكـرد،   
  . وردروي آ... پشت كرد و به باورها، خرافات، ضرب المثلها و 
بود كه وي نيز از .) ش. ه1376 -1295(چوبكاز ديگر نويسندگان معاصر هدايت، صادق 

لغات و اصطالحات عاميانه از نخستين نويسندگان معاصـر  عناصر فرهنگ عامه و كاربرد  نظر
 يهـا است كه لهجـه  نويسندگانينخستين او جزو ديگر  ياز سوي .Ĥيديبشمار مدر اين زمينه 

، »شـد؟  يچرا دريـا طوفـان  « يهانخود آورده و در داستا يت را در داستانهاي غير پايتخمحلّ
غير از  .ه استدركمردم شيراز و بوشهر استفاده  ةاز گفتار و لهج» تنگسير«و » سنگ صبور«

افراد داستان  يو فرهنگ يفكر داستانها نيز بر آفرينش گفتارها بر طبق نظام ةبقي ، او دراين
همـراه بـا   و بـرغم عاميانـه بـودن، زنـده و نافـذ      است نثـر چوبـك    گفتني .ه خاص داردتوج

از واژگـان تخاطـب و    يار و در عين حال با پشتوانهتازه، ملموس و در نتيجه مؤثّ يتوصيفها
  .ي استمحلّ گاهعاميانه و  يتركيبها

نويسندة ديگري كه در داستانهاي خود از عناصر فرهنگ عامه اسـتفاده كـرد، جـالل آل    
بود كه با بكارگيري اين عناصر گامي در جهـت زنـده كـردن و    .) ش. ه1348-1302(احمد 

وي با تيزبيني خـاص يـك نويسـنده در برخـي از     . زدودن غبار از چهرة اين عناصر برداشت
 .داستانهاي خود و با توجه به شخصيتها و فضاي داستان از عناصر فرهنگ عامه استفاده كرد

  
  قلمرو فولكلور
ه   ) Thomas(ماسبعد از آنكه تو ات عامـ پيشنهاد خود را مبني بر جايگزيني فولكلور با ادبيـ

مطرح كرد، ابتدا واكنشهايي نشان داده شد و ايرادهايي چون نامتجانس بـودن تركيـب ايـن    
امروزه مفهومي كه . كلمه بر آن وارد كردند، ولي در نهايت اين واژه مورد پذيرش قرار گرفت

به نظر وي، فولكلور گـردآوري  . يشود، با نظر توماس متفاوت استاز كلمة فولكلور برداشت م
موادي از مردم در حوزة اشعار عاميانه، معتقدات و باورها است؛ اما امروزه مفاهيم ديگـري را  
در بر ميگيرد و حوزة تخصص كساني را كه در پي گردآوري آثار عاميانه هستند نيـز شـامل   

شـك بررسـيها و مطالعـات وي     ن اصـطالح بـود و بـي   نقش عمدة توماس، تثبيت اي. ميشود
محقّقان و پژوهشگران انگليسـي، فولكلـور را   . موضوع فولكلور را به طور كامل در بر نميگيرد

همين نامگذاري به پژوهش آثـار رايـج در اشـعار، سـنّتها،      ناميدند و به واسطة» علم سنن«
  . هاي دور پرداختندها، آداب و رسوم و باورهاي ميان مردم از زمان افسانه

با توجه به نظريات مختلفي كه در زمينة موارد شمول فولكلـور و قلمـرو آن وجـود دارد،    
ه       «: ميتوان گفت كه ات شـفاهي بـود و معمـوالً از قصـ هـا،   فولكلور در ابتدا محـدود بـه ادبيـ

ن فولكلـور  كننـدگا  مطالعـه . المثلها و چيستانها تجاوز نميكرد ها، آوازهاي محلّي، ضرب افسانه



  101/، ويژگي سبكي داستانهاي صادق هدايت)فولكلور(كاربرد عناصر فرهنگ عامه 
 

 

تدريج دامنة كنجكاوي علمي خود را توسعه دادند و آداب و رسوم و معتقدات عاميانه را نيز ب
كم تكنيكها و هنرهـاي عاميانـه را نيـز وارد آن كردنـد؛ زيـرا       به قلمرو فولكلور افزودند و كم

بوط بـه  اعتقادات و باورهاي عاميانه از تكنيك و هنر و همچنين از كاربرد و اجراي اعمال مر
بدين ترتيب، وسعت دامنة رفتـار و اعمـال عاميانـه و سـنّتي اقـوام و      . آن جدا شدني نيست

خانـه، انبـار،   (هاي مختلـف و متنـوع زنـدگي روزمـرّه ماننـد نـوع سـاختمان         جوامع، زمينه
اري (، ابزار توليدي و تكنيك و هنر عاميانه )عبادتگاه خـوارك و  )پارچه بافي، سفالگري، نجـ ،
ات عاميانـه        جشنها و بازيها، اسـباب پوشاك،  عاميانـه، ادبيـ شـعر،  (بازيهـا، اعتقـادات و طـب

، جشـنهاي  ...)دادي و صـنفي، نامهـا و    المثل، قصه، موسيقي، رقـص، گويشـهاي قـرار    ضرب
هاي مراحل زندگي مربوط به فصلهاي مختلف سال، كشت و زرع و مراسم مربوط به گذرگاه

  )258 – 257ص  :گرد شهر با چراغ، روح االميني(. بر گرفترا در ) تولد، ازدواج و مرگ(
جامعة دانشگاهي و پژوهشگران كشور ما نيز دربارة تعريف، موضوع و قلمرو فولكلـور بـا    

يكديگر وحدت نظر ندارند و با دشواريهايي روبرو هستند؛ مثالً در تعريف فولكلور ميان خـود  
و فولكلوريسـتها از سـويي ديگـر اخـتالف نظـر      شناسان  فولكلوريستها از سويي و ميان مردم

اي دامنة موضوعي و تحقيقي دانش فولكلور را خيلي وسيع ميبيننـد و آنـرا    عده. وجود دارد
اين گـروه  . مانند مردم شناسي شامل همة رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي عامة مردم ميدانند

ات، آئينهـا،    يعني مجموعة دانشـها، فنـون  » فرهنگ مردم«يا » فرهنگ عامه« هنرهـا، ادبيـ ،
مردم را كه بـه صـورت شـفاهي و تقليـدي در     ... آداب و رسوم، جشنها، سرگرميها، بازيها و 

شـماري ديگـر كـه    . جامعه انتقال مييابـد، از موضـوعات تحقيقـي دانـش فولكلـور ميداننـد      
يات عامه تعدادشان اندك است، موضوع فولكلور و حوزة تحقيقي آنرا به ادبيات شفاهي يا ادب

اين گروه فولكلور را هنر كالمي يا هنر زباني مردم ميدانند و اين نـوع هنـر   . محدود ميكنند
نقد و نظر (. هاي ايلي، عشايري، روستايي و شهري بررسي و مطالعه ميكنند شفاهي را در جامعه

 )11ص  : ، بلوكباشي)شناسيمعرفي و نقد آثاري در ادبيات مردم(

  
  صر فولكلوريك در داستانهاي هدايتبررسي كاربرد عنا

اصـلي تقسـيم    به چهـار دسـتة   توانيمعناصر فولكلوريك بكار رفته در داستانهاي هدايت را 
  :كرد كه عبارتند از

آداب و رسوم و اعتقادات اجتماعي و فرهنگي، پزشـكي،  : آداب و رسوم و اعتقادات شامل -1
  .ضرب المثلها -4زبان عاميانه؛  -3هاي عاميانه؛  اشعار و ترانه -2خرافي و مذهبي؛



                                                                               1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 102

                  

 

بندي مذكور، به شواهدي از متن آثار هدايت اشاره خواهيم كرد  در اين بخش ذيل دسته
و در پايان ميزان و چگونگي كاربرد عناصر فولكلوريك را در داستانهاي هدايت و تأثير آنها را 

برد آن را در و كـار  الزم بـذكر اسـت كـه زبـان عاميانـه     . بر سبك نثر او نشـان خـواهيم داد  
  .عنوان بخشي از فولكلور در بخشي جدا مورد برّرسي قرار خواهيم دادداستانهاي هدايت ب

  آداب و رسوم و اعتقادات-1
  رسوم و اعتقادات اجتماعي و فرهنگي آداب و -1-1
  )بله برون(
تومـان مهـر    30بهـا ميدهنـد،    تومـان شـير   25. ميخواهند هفتة ديگر او را عقد بكنند -

الله ، كالم اهللا، يك جفت ارسي، شـيريني، كيسـة حنـا، چارقـد تافتـه،       1ميكنند با آينة
خيلـي خـوب، مبـارك    : پدر او  سرش را جنبانيد و سر زبـاني گفـت  ... تنبان چيت زري 
           ) 78ص: »آبجي خانم « زنده بگور، (. باشد، عيبي ندارد

  )جهيزيه دادن به دختر( 
از اين واقعه خم بـه ابـروي داش آكـل نيامـد، بلكـه بـا       ... ا شد براي مرجان شوهر پيد -

  )51ص: »داش آكل« سه قطره خون، (... . نهايت خونسردي مشغول تهية جهاز شد 
  آداب و رسوم و اعتقادات پزشكي  -1-2
  )        2تورك چشم و رفع كردن آن با برنج(
  ... .انگار تو چشمم تورك افتاده : گفت -
بـه آب   ،ايشالّا بال دوره خانم، چيزي نيس، فردا من به بـرنج دعـا ميخـونم   : ننه حبيب -

  )27ص : »علويه خانم « علويه خانم، .(روون ميدم خوب ميشه

  )و بهبودي مرض 3تربت كربال( 
ه بگيـرم      - جبـران خـانوم هـم تربـت     . خودت گفتي براي سينة زينـت پيـه بـز و نشاسـ

  )8ص : همان(... .سيدالشهدا داد 
  آداب و رسوم و اعتقادات خرافي -1-3
  4)بد قدم بودن نوزاد هنگام تولد و سرخور بودن(

                                                 
  .دو جار دو طرف آينه ميگذارند. باالي سفره ميگذارند) آينه بخت(اي كه داماد فرستاد آيينه: الف  .1

  )22ص : نيرنگستان(  ... .ماز، قرآن جان: چيزهايي كه سر سفره الزم است: ب 
  )40ص : نيرنگستان. (توي چشم كه تورك بيفتد، به برنج دعا ميخوانند و در آب ميريزند.  2
را با آب حل ميكنند و به آن آب تربت كربال ميگويند كه حكم دارو را دارد و شفا ) خاك تربت ساالر شهيدان (آب تربت، مقداري از خاك كربال .  3

  )331ص : ، شميساداستان يك روح. (ميدهد
 )30ص : نيرنگستان. (بچه كه بدنيا بيايد و يكي از خويشانش بميرد، بد قدم است  -4
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دنيا بيايد، پدرش بختتر بود؛ چون پيش از اين كه باو از هر دو آنها پيش مادرش سياه  -
... . اي و او را بد قدم ميدانست  مرد و مادرش به او سرزنش ميكرد كه تو سر پدرت را خورده

  )159ص: »ني كه مردش را گم كرد ز« سايه روشن، (

  1)زمين زدن ديزي پشت سر كسيب(
يه ديزيه از كار در اومده هم پشت سـرت  ... گورت رو گم بكن، برو برو، گمشو ...هرري  -

  )39ص : »علويه خانم«علويه خانم، .(... زمين ميزنم 

   آداب و رسوم و اعتقادات مذهبي -1-4
  )خواندن قرآن در سفر براي رفع بال(
هر دفعه كه اتومبيل از جادة هموار يا خطرناك عبور ميكرد، بند دل سيد نصراهللا پـاره   -
  )146ص: »ميهن پرست«سگ ولگرد، (. الكرسي ميخواند آيةزير لب  ؛ميشد
  )17ص: االسالميه البعثة.(... دور خودش فوت ميكرد انّا انزلنا ميخواند و ب -

  اشعار عاميانه -2
  آي دلم، آي جگرم -
  )122ص: »قضية نمك تركي«علويه خانم، (از دست مادر شوهرم  
  اگر چه پيرم و ميلرزم -
  )138ص: »محلّل«سه قطره خون، (صد تا جوون ميارزم ب 

  ضرب المثل  -3
  )221ص: »فردا«هاي پراكنده، نوشته(. آب كه تو گودال مانده ميگنده -
   )39ص : »علويه خانم«نم، علويه خا(. كفگير ميگه هفتا سوراخ داريآبكش به  -
  )93ص: »مرده خورها«زنده بگور، (. آردم را بيختم و الكم را آويختم -

  )90ص: همان(. آه ندارم كه با ناله سودا كنم -
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  )83ص : همان. (زمين ميزنند ، پشت سرش ديزي از كار درآمده بكسي راكه نميخواهند ببينند-4
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  جدول آماري كاربرد عناصر فولكلوريك در داستانهاي هدايت
ضرب 
 المثل

اشعار و 
هاي ترانه

 عاميانه

آداب و رسوم 
و اعتقادات 

 هبيمذ

آداب و رسوم
و اعتقادات 

 خرافي

آداب و رسوم و
اعتقادات 
 پزشكي

آداب و
رسوم و 
اعتقادات 

اجتماعي و 
 فرهنگي

مجموع چهل 
و يك 

داستان كوتاه 
و بلند 
  هدايت

105  16  87  78 28 75 

  
  كاربرد زبان عاميانه -4

بـا نگـاهي بـه    پيش از ورود به بحث كاربرد زبان عاميانه در داستانهاي هـدايت بايـد گفـت    
، به اين نتيجه ميرسيم كه تعريـف   فرهنگهاي مختلفي كه در زمينة زبان عاميانه نوشته شده

دقيقي از زبان عاميانه كه بر پاية آن بتوان مصداقهاي آن را در متني بازشناخت، ارائه نشـده  
 هنوز مرزهاي دقيق لغات عاميانـه و رسـمي  «: آمده است» فرهنگ معاصر«در مقدمة . است

در ادبيات ما همچون زبان انگليسي و فرانسه روشن نيست و مـا نيـز نتوانسـتيم بـه نتيجـة      
   )6ص : ادثروت و انزابي نژفرهنگ معاصر، (» .قطعي در تعيين چهارچوب درست لفظ عاميانه برسيم

با تشـخيص سـه سـطح زبـاني     » فرهنگ فارسي عاميانه«ابوالحسن نجفي نيز در مقدمة 
انه تالش كرده است تا مـرز زبـان عاميانـه را نسـبت بـه دو زبـان ديگـر        ادبي، رسمي و عامي

در جدولي كه وي در  اين مورد ترتيب داده است، زبان عاميانه همراه با زبـان  . مشخّص كند
وي بـراي زبـان عاميانـه نيـز دو     . در زيرگروه زبان گفتار  قرار گرفته اسـت ) محاوره(روزمره 

فرهنگ فارسـي عاميانـه،   (. ميانه در معناي متداول آن و زبان جاهليزبان عا: زيرگروه قائل شده است

ـ  «: با اين همه نجفي گفته است )6ص  : نجفي ان روزمـره و معيـار را   مرز ميان زبان عاميانـه و زب
هر حـال  حال نباشد، بسيار دشوار است و بتعيين مرز آنها اگر م. دقّت مشخّص كردنميتوان ب

ين حال مرز ناثابتي است كه پيوسـته در معـرض تغييـر و    امري نظري و ذهني است و در ع
   )7ص : همان(» .تحول و جابجايي است

اي از منتقـدان   دليل فقدان مرز معين ميان زبان عاميانه، زبان رسمي و زبان ادبي، عـده ب
از جملـه بهاءالـدين   . انـد  نيز برخي از مدخلهاي فرهنگ نجفي را مصـداق عاميانـه ندانسـته   

، »امـروزه پسـند  «، »امروز و فردا كردن«نظر او تركيبات و اصطالحاتي چون برمشاهي كه خ
بخـت  «و » بـار و بنـه  «، »بـاد رفـتن  بـه  «، »اهل و عيـال «، »ار نه انگارانگ«، »به اميد خدا«
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نقطـة عطـف و تحـول ژرف در فرهنـگ نگـاري فارسـي،       (.اگر هم محاوره اي باشند، عاميانـه نيسـتند   »برگشته

   )368-367ص: خرمشاهي
كلمات و تركيبـات از نـوع   «شناس هم در فرهنگ ابوالحسن نجفي  نظر علي محمد حقب

بوفـور بچشـم    »آفتاب كسي بر لـب بـام رسـيدن   «و  »آقازادة فالن«يا  »آشوب«، »آشنايي«
مرتبة زبان گفتار معيـار يـا صـبغة ادبـي تعلّـق دارنـد و هـم كلمـات و         ميخورد كه همگي ب
مرتبة زبان عاميانه با رنگ و ماية غالباً ب... و  »بد دك و پوز«، »رآل و ابزا«تركيباتي از قبيل 

   )61ص : فرهنگ فارسي عاميانه يا گفتاري، كدام؟، حق شناس(» .جاهلي متعلّقند
تا چـه انـدازه   » عاميانه«از اين اظهار نظرها دست كم چنين بر ميĤيد كه مفهوم اصطالح 

ر اسـت كـه مصـاديقي از آن در حـوزة      اين مفهوم چندان مبهم . سيال و لغزان است و متغيـ
واژگاني يك فرد آشكارا عاميانه شمرده ميشود و در حوزة واژگاني فرد ديگر از عناصـر زبـان   

  .معيار و حتّي ادبي
  عناصر زبان عاميانه -4-1

زبـان  ب همانگونه كه صاحبنظران در مورد تعريف زبان عاميانه و تعيـين مرزهـاي آن نسـبت   
غالمعلـي  . تالف نظر دارند، در زمينة عناصر آن نيز دچار اخـتالف هسـتند  ادبي و رسمي اخ

. اي تالش كرده است تركيبات روزمره و ساخت آنهـا را شناسـايي كنـد    حداد عادل در مقاله
  : وي الگوهاي صرفي زير را در تركيبات عاميانه تشخيص داده است

لبـه،  (؛ هاي غيرملفوظ آخر كلمه )گلداني، جاكفشي(استفاده از معناي ياي آخر كلمه  -
  ؛ )موشك، چشمك، خرك(َك _؛ پسوند )تيغه
چـرخ  : با نشـانة اضـافه  (استفاده از تركيبات اضافي و وصفي با نشانة اضافه و بدون آن  -

  ؛ )چرخ دنده، ترمز دستي: خياطي، آرد برنج؛ بدون نشانة اضافه
شتر گاو : بدون ادات ربط(ربط يا با ادات ربط  آوردن چند كلمه بدنبال هم بدون ادات -

  ؛ )من در آوردي،  تو دل برو: پلنگ، چلوكباب؛ با ادات ربط
  ؛ )سينه پهلو، پيچ گوشتي(دست نميĤيد ناي آنها از معاني اجزاي آنها بتركيباتي كه مع -
  ؛ )آفتاب مهتاب، زشت و زيبا(تركيبات شاعرانه  -
  ؛ )گير، درپوش در بازكن، سرعت(مضارع فعل ساخت اسم ابزار از اسم و بن  -
تـوت فرنگـي،   (مشابه بـومي آن سـاخته ميشـوند    لماتي كه از افزودن صفت فرنگي بك -

   )7-4ص : گزيني مردمي، حداد عادلدرآمدي بر واژه(). نخود فرنگي، گوجه فرنگي
صـر  هـايي خـاص از عنا   اي تالش كرده است تا گونـه  شناس نيز در مقاله علي محمد حق

وي در ساخت آوايي كلمات و تركيبات عاميانـه،  . زبان عاميانه را مشخّص و طبقه بندي كند
مشـد بـه جـاي    (و همگوني ) نشت به جاي نشد(، ابدال )قلف به جاي قفل(سه فرآيند قلب 



                                                                               1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 106

                  

 

همچنـين در سـاخت صـرفي كلمـات و تركيبـات عاميانـه       . را تشـخيص داده اسـت  ) مشهد
را بيان ) رخت و پخت(و تركيب كلمه با مهمل آن ) ك و پوزبد د(فرآيندهاي دوگانه سازي 

گيـري از تركيبهـاي    شناس يكي ديگر از ويژگيهاي زبان عاميانـه بهـره   نظر حقب. كرده است
بنـدي   وي همچنين صورت). تازه به دوران رسيده، صد تا يك غاز(سازي است  لغوي در واژه

يهاي زبان عاميانه دانسته اسـت؛ ماننـد   معني در قالب ساخت استعاري را يكي ديگر از ويژگ
يـا صـورت   » دوران رسـيده تازه ب«در قالب ساخت استعاري » نو دولت«صورت بندي معناي 

 .»عقل كسي پاره سنگ برداشـتن «تعاري در قالب ساخت اس» كم عقل بودن«بندي معناي 
  ) 62ص: فرهنگ فارسي عاميانه يا گفتاري، كدام؟، حق شناس(

  

  زبان عاميانه در داستانهاي هدايت  بررسي عناصر -4-2
مسائل مطرح شده در زمينة زبان عاميانه و عناصر آن مشخّص ميگردد كه تـا چـه   با توجه ب

همين دليـل در نوشـتار   ب. وم عاميانه مشكل و دشوار استمقدار تعيين مصداقهاي دقيق مفه
عاميانة معتبـري   عنوان عنصر عاميانه پذيرفته شده است كه در فرهنگي بحاضر تنها موارد

تأليف ابوالحسـن نجفـي   » فرهنگ فارسي عاميانه«هاست، يعني  كه مقبولتر از ديگر فرهنگ
بدين ترتيب عناصر يافته شده در داستانهاي هدايت را ذيل عناويني چون كلمه، . آمده باشد

ين ، تعارفات، دعا، فحش، قسم و نفـر )اتباع، واژگان همگون، كنايه، مثل(تركيبات و عبارات 
به شكسته نويسي در داستانهاي هـدايت نيـز عنـوان جداگانـه اختصـاص يافتـه و       . ايم آورده
علّـت  الزم بـذكر اسـت ب  . داده شـده اسـت   نويسي در داستانهاي او توضيح هاي شكسته شيوه

ناچـار بخشـي از آن را بعنـوان مثـال ذكـر      اين عناصر در داسـتانهاي هـدايت ب  بسامد باالي 
  .ميكنيم

  واژه  -4-2-1
  صفت 

  ):حقّه باز، مكّار و فريبنده( چاچولباز
  ) 32ص: »علويه خانم«علويه خانم، (آپاردي، چه خبره؟   چاچولباززنيكة -

  :خر نره
  ) 24ص : همان( .جوز علي خر نرهتيكة مر -

  صوت 
  :اوخ اوخ

   )66ص : حاجي آقا(. اوي ...اوخ ... اوخ : حاجي جابجا شد، سرش را تكان داد -
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  :اوي اوي
ووي، ووي، ووي ...  اوي، اوي، اوي: حاجي تسبيح ميانداخت و سرش را تكـان ميـداد   -
  ) 57ص : همان... . (

  عدد 
  :شيش، هفت

قرون، خانم گـاهي پـاش ميافتـاد     شيش، هفتهر دفه پرده داري ميكرديم، دس كم -
  )15ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. يازده زار جمع ميشد

  . جملة باال ماية عاميانه دارددر » شيش، هفت«كاربرد 
  : تركيب -4-2-2
  ي + اسم  

  :تخمي
  ) 81ص: »فرهنگ فرهنگستان«علويه خانم، (. با سلول مشخّص نشد تخميمناسبت اين لغت -

  :سيخكي
 سـيخكي دمشان را روي كولشان گذاشتند، عدالت و آزادي و تمدنشان را برداشتند و -

   )67ص: »ية زير بتّهقض«علويه خانم، . (پي كارشان رفتند
  اسم + پيشوند 

  :بيحيا
   )106ص : حاجي آقا.(سوزماني بيحياي زنيكة-
  : باعث و باني بي
زني كـه  «سايه روشن، (. اش بگريزد ميخواست فرار بكند كه اقالً از دست بچه باعث و باني بي -

  ) 175ص: »مردش را گم كرد

  ) اسم+ اسم (آوا 
  :كروچ كروچ

  ) 57ص: »بن بست«سگ ولگرد، ( .ميجويد كروچ كروچذّت و اشتهايي ته ديگ را با چه ل-

  :  هلق هلق
   )52ص: »قضية مرغ روح«علويه خانم، (. شير مينوشيدند هلق هلقآنها -

  اتباع 
  :كيا بيا

   )76ص: »طلب آمرزش«سه قطره خون، (. خانه و كدبانو شده بود كيابيايخديجه باز  -
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  :خل و چل
  )140ص : همان(. بود چلخل و اين زن اصالً -

  :چم و خم
سـه قطـره خـون،    ( .چم و خمجواني است و هـزار  . آقا، با يك نظر گلويمان پيش او گير كرد-

  ) 140ص: »محلّل«

  :جك و جونور
قضـية زيـر   «علويـه خـانم،   (. ميريزد جك و جونورهاآبروي چندين كرور سالة من جلوي ساير -

  ) 60ص: »بتّه

  : دك و پز 
   )36ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. را االغ ببينه رم ميكند تدك و پز -

  .)در واژگان همگون، هر دو كلمة پياپي داراي معني هستند(واژگان همگون 
  :  كار و بار

  ) 15ص: همان(.  سال دريغ از پارسالسال ب. سكه بود كار و بارمونيادش بخير، -
  
  : فعل مركب -4-2-3

  :  جر دادن
  ) 36ص : همان( .من افتراي ناحق بزندب جر ميدمچاك دهنشو  -

  :چرت زدن
زني كه مـردش  «سايه روشن، (. چرت ميزدبچة او مثل گنجشك ترياكي بي سر و صدا، پيوسته  -

  ) 155ص: »را گم كرد

  : دشت كردن
   )13ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. دشت نكرديمامروز چيزي  -

  :رنگ گذاشتن و رنگ برداشتن
زني كه مردش «سايه روشن، (. رنگ ميگذاشت و رنگ برميداشتكاله دلش غنج ميزد، زرين -

  ) 157ص: »را گم كرد

  : شكراب شدن
  )42ص: »زنده بگور«زنده بگور، (. بود شكراب شدهاز ديشب ميانة آنها سخت  -

  : قطار كردن
   )34ص : همان(. اند قطار كردهآنجا روي ميز هفت هشت جور دوا برايم -
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  : ردنكيف ك
   )134ص : »ل. ل. گ. س«سايه روشن، (. كيف ميكنممن از كار خودم -

  : گل كردن
  ) 28ص: »زنده بگور«زنده بگور، ( .گل ميكندگاه ديوانگيم -

  : گول خوردن
  ) 21ص : همان( .گول خوردندهمه -

  :لم دادن
   )14ص: »علويه خانم«علويه خانم، (  .بودند لم دادهكنار گاري -
  :ايهكن -4-2-4

  :آب پاكي را روي دست كسي ريختن
سـايه  (. ام برگشـته  مادرش ريخت و جواب داد كه من عقيـده   آب پاكي را روي دست-

  )189ص: »عروسك پشت پرده«روشن، 

  :  از آب روغن گرفتن
علويـه  (. از آب روغن ميگرفـت با وجودي كه پولش از پارو باال ميرفت، از اونا بود كـه   -

  ) 16ص: »علويه خانم«خانم، 

  : از تو لنگ حرف در آوردن
   )29ص : همان( .از تو لنگشون حرف درميارنجانماز آب ميكشن و  -

  : افتادن) فيل(از دماغ شير 
   )100ص: »صورتكها«سه قطره خون، (. از دماغ شير افتاده... به هه اوه  -

  : انگشت در شير زدن
علويـه  (. انگش تو شـير زدي ه من تو رفتي واس... اي زير نيم كاسس  فهميدم كه كاسه -

  ) 34ص: »علويه خانم«خانم، 

  : به ريش كسي خنديدن
   )65ص: »قضية زير بتّه« علويه خانم، (. به ريشش خنديدند-

  : پا در يك كفش كردن
   )34ص: »علويه خانم«علويه خانم، (... . كه  پاهاشونو تو يه كفش كردن-

  : جانماز آب كشيدن
   )34ص : همان(. چشم و رو زنيكة بي ماز آب بكشكمتر جانخوب،  -

  : حساب بردن از كسي
   )13ص : همان(.  از او حساب ميبردمثل اين كه  -
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  : حنا رنگ نداشتن
  )49: »داش آكل«سه قطره خون، (. حناي داش آكل پيش كسي رنگ نداشتديگر -

  :  خم به ابرو نيامدن 
   )52:همان( .داش آكل نيامد خم به ابروياز اين واقعه -

  : دندان بر روي جگر گذاشتن
  ) 44: »زنده بگور«زنده بگور، .(دندان روي جگر ميگذاشتم... چند وقت بود كه شك داشتم -

  

  : گروه فعلي مبتني بر تشبيه -5 -2 -4
  :مثل آب خوردن بودن

   )33ص : حاجي آقا(. آن ديگر مثل آب خوردنه-
  : مثل آفتاب لب بوم شدن

قضـية مـرغ   «علويـه خـانم،   (. دن عمرشان مثل آفتاب لب بوم كوتاه شده بـود مردم از شدت تم -

  ) 54ص: »روح

  :  مثل برج زهر مار نشستن
  )43ص: »داش آكل«سه قطره خون، (. مثل برج زهر مار نشسته بود-

  : كسي چسبيدنمثل سلعه به 
  )76ص: حاجي آقا(. كن هم نيستما چسبيده، ولجيبيه؛ مثل يك سلعه بزندگي چيز ع-

  :مثل سير و سركه جوشيدن
: »طلـب آمـرزش  «سه قطره خـون،  (. من دلم مثل سير و سركه ميجوشيد كه مبادا بچه پسر باشد -

  )7ص

  : تعارف، دعا، فحش، قسم و نفرين -4-2-6
  : تعارف -4-2-6-1
   )100ص : حاجي آقا(. بنده نمك پرورده هستم -
  )139ص: »ل.ل.گ.س«سايه روشن، (. ببخشيد سر شما را درد آوردم -
  ) 44ص : »علويه خانم«علويه خانم، (. پارسال دوس امسال آشنا، سبز باشي، دماغت چاقه -

  : دعا -4-2-6-2
  ) 31ص : همان(. حق نون گدايي كف دستت نذاره -
   )45ص : »داش آكل«سه قطره خون، (. هايتان را بشما ببخشد خدا بچه -
  ) 201ص: »آفرينگان«سايه روشن، ( .خدا پدرت را بيامرزد -
   )101ص: حاجي آقا(. تان را از سر ما كم نكنه خدا سايه -
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  )71ص: همان(. خدا نصيب كافر نكند -

  

 : فحش -4-2-6-3

  )32ص : »علويه خانم«علويه خانم، (.  1زنيكة چاچولباز -
  )31ص : همان(. مرتيكة خرس گنده  -
  )162ص: »زني كه  مردش را گم كرد«سايه روشن، ( .پاپتي -

  )85ص : »مرده خورها«زنده بگور، (. ور پريده  -
  : قسم -4-2-6-4
   )35ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. به دو دس بريدة ابوالفضل-
   )46ص: »داش آكل«سه قطره خون، (. همين تيغة آفتابب -
   )140ص: »محلّل«سه قطره خون، (. همين سوي چراغب -
   )37ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. ة طاهرهخدا بسر شاهده، بهمون صديق -
  : نفرين -4-2-6-5
   )105ص: حاجي آقا(. آتيش از گورش بباره -
   )8ص : البعثة االسالمية(. االهي بزمين گرم بخوري -
   )164ص: وغ وغ ساهاب(. االهي جوون مرگ بشي -
   )80ص: »آبجي خانم«زنده بگور، (. االهي ذليل بشي -
  )163ص : »زني كه مردش را گم كرد«سايه روشن، (. خت مرده شور خونه بيفتيهي رو تاال -
   

  شكسته نويسي  -4-3
تقليد از طرز تلفّـظ   عم از عاميانه يا غير عاميانه به ها ا منظور از شكسته نويسي، تحريف واژه

 هاي گوناگوني دارد؛ از جمله كـاهش تعـداد   شكسته نويسي جلوه. عوام در زبان روزمره است
هجاها، تغيير الگوهاي هجايي و كوتاه شدن آن، تغيير تقطيع هجايي، تغييـر نـوع مصـوت و    

ها و بندرت از  اج شكسته نويسي در داستانهاي هدايت از طريق حذف و ابدال و. حذف صامت
طريق كاربرد گويشها و زبانهاي مناطق ديگر ايران در قالـب اشـعار عاميانـه صـورت گرفتـه      

  . است
  : ن و گويشهاي محليزبا -4-3-1

  له  گالش كوري آه هاي له -
                                                 

  .)»چاچولباز«لغت نامة دهخدا، ذيل (فريبنده  مكار و حقّه باز و -1
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  له  بويشيم بجار آه هاي له
  اي پشته بجار، دو پشته آجار 

  له  بيا بشيم بجار آه هاي له
   )34ص: همان(بيا بشيم فاكون تو ميخواهري 

  : حذف واج -4-3-2
  :ببرن به جاي ببرند

   )38ص: »دن ژوان كرج«سگ ولگرد، (. مرده شور تركيبش رو ببرن-
 

  :دفه به جاي دفعه
   )15ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. ... كرديم داري مي هر دفه پرده-

  :نميشه به جاي نميشود
   )34ص: »دن ژوان كرج«سگ ولگرد، (. اي بابا، يك شب هزار شب نميشه-

  :نميگن به جاي نميگويند
  )12ص: »علويه خانم«علويه خانم، (. ها نميگن هر چي من ميگم تو هم بگو؛ حرومزاده-
  
  : ابدال -4-3-3

  :جاي ارواحارواي ب
  ) 55ص: »داش آكل«سه قطره خون، (. غيرتت، تو فكر كردي خيلي لوطي هستي ارواي باباي بي-

  : جاي جانجون ب
   )36ص: »دن ژوان كرج«سگ ولگرد، (. جونش كنن حمالهاگر جون ب-

  :جاي قرانقرون ب
علويـه  «علويه خـانم،  (. جمع ميشد... كم شيش، هفت قرون  داري ميكرديم، دس هر روز پرده -

  ) 15ص: »خانم

  : جاي بازواز ب
  )15ص : همان( .نذار دهنمو واز كنم -
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  نتيجه
  :جدول آماري و موضوعات مطرح شده در اين مقاله ميتوان گفت كهبا توجه ب

در ميان آداب و . رداي در داستانهاي صادق هدايت داعناصر فرهنگ عامه كاربرد گسترده .1
رسوم و اعتقادات بكار رفته در داستانهاي اين نويسنده، آداب و رسوم و اعتقادات مـذهبي و  

 .خرافي بيشترين كاربرد را داردآداب و رسوم و اعتقادات بعد از آن 
بيشترين بسامد كاربرد عناصر فرهنگ عامـه در سـطح زبـاني داسـتانهاي هـدايت ديـده        .2

 ... .ضرب المثلها، كنايات، اتباع و : اين عناصر عبارتند از ميشود كه مهمترين

از جمله كاربردهاي مهمي كه عناصر فرهنگ عامه در داستانهاي هدايت دارند، بيان نظـر   .3
ايـن آداب و رسـوم را بـر حسـب     . نويسنده در مورد اعتقادات و آداب و رسوم ايرانيان اسـت 

 :قسيم كرداعتقاد نويسنده ميتوان به دو دستة مهم ت
آداب و رسوم و اعتقاداتي كه هدايت آنها را پسـنديده و خـوب و يادگـار روزهـاي پـر       -الف

افتخار ايرانيان ميداند كه استفاده از اين عناصـر از وطـن پرسـتي و حـس ناسيوناليسـتي او      
  .انداز اين دسته... جشن نوروز، چهارشنبه سوري و: آداب و رسومي مانند. سرچشمه ميگيرد

شكل خرافه مينگرد و آنها را نتيجـة حملـه و تسـلط    داب و رسومي كه هدايت به آنها بآ -ب
بيگانگان بويژه اعراب بر ايران ميداند و بدانها حمله ميكند؛ مانند اعتقاد بـه سـاعت خـوب و    

يت گفتني است يكـي از اعتقـاداتي كـه هـدا    ... . بد، قرباني كردن، سعد و نحس ستارگان و 
قضا و قدر است و نويسنده آنرا نوعي ابزار سلطه جـويي و تسـلط   ، اعتقاد ببسيار بر آن تاخته

 -كاربرد اين اعتقاد و تاختن به آن در داستانهايي با مضـمون نقـد سياسـي   . بر مردم ميداند
و » طلـب آمـرزش  «، »مرده خورها«، »حاجي آقا«، »علويه خانم«اجتماعي مانند داستانهاي 

  .فراوان است» البعثة االسالمية«
توجه به شخصيتها و استفاده از زبان خاص آنهـا از ويژگيهـاي برجسـتة سـبكي هـدايت       .4

روستايي، شـهري، تحصـيلكرده   (گفتني است هدايت با توجه به نوع شخصيت . بشمار ميرود
 .از عناصر فرهنگ عامه بهره ميگيرد...)و
شـاهكار بحسـاب   هدايت به لحاظ كاربرد عناصر فرهنگ عامه يك » علويه خانم«داستان  .5

ايـم، در ايـن   ميĤيد و تمام عناصر فرهنگ عامه كه از آن بعنوان يك ويژگي سبكي نام بـرده 
داش «، »مـرده خورهـا  «بعد از اين داسـتان هـم در داسـتانهاي    . داستان كاربرد فراوان دارد

 .انداين عناصر فراوان بكار رفته» آب زندگي«و » طلب آمرزش«، »آبجي خانم«، »آكل
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يكي از داستانها به  انهيلحن عام قيتزر يبرافاده از زبان شكسته با تمام ويژگيهاي آن است .6
گفتني است هدايت با حذف و ابدال واجها لحن عاميانه را به . ويژگيهاي سبكي هدايت است
 .داستانهايش تزريق كرده است

بـر   و رسـوم، گاه بيان آداب و رسوم و اعتقادات و ذهنيت شخصيتها در مـورد ايـن آداب    .7
  .و نتيجه گيري پاياني داستان اثر گذاشته استفضا  سطح،
  
  منابع

  .اميركبير انتشارات تهران،، )1352(انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم تمثيل و مثل،
دفتـر   ،)1377(بلوكباشـي، علـي  ، )معرفي و نقد آثاري در ادبيات مـردم شناسـي  (نقد و نظر 

  .پژوهشهاي فرهنگي، تهران
  .، آروين)1373(بهارلو، محمدار محمدعلي جمالزاده، گزيدة آث

  .انتشارات سخنتهران، ، )1377(ثروت، منصور و رضا انزابي نژادفرهنگ معاصر، 
حداد عادل، غالمعلي، نامة فرهنگستان، دورة ششـم،  ، »گزيني مردمي درآمدي بر واژه« مقالة

  . 8-2، صص 1382شمارة دوم، بهمن 
شناس، علي محمد، نشر دانش، سـال   حق، »انه يا گفتاري، كدام؟فرهنگ فارسي عامي« مقالة

  . 65-59، صص 1379هفدهم، شمارة دوم، 
خرمشـاهي، بهاءالـدين، بخـارا،    ، »نقطة عطف و تحول ژرف در فرهنگ نگاري فارسي« مقالة

  .387-252، صص1379تير –، خرداد 12شمارة 
  .1374انتشارات سپهر،  تهران، ،جلد سوم، چاپ هشتمدهخدا، علي اكبر،  امثال و حكم،

  .سي و هفتم، تهران، دانشگاه تهران ، جلد)1341(دهخدا، علي اكبرت نامه، ـــــلغ
  .انتشارات زمانتهران،  چاپ دوم،، )1364(روح االميني، محمود گرد شهر با چراغ،

 .آگاه ،تهران ،چاپ ششم ،)1379(شفيعي كدكني، محمدرضا ،موسيقي شعر

  .فردوس ،تهران ،چاپ هشتم ،)1381(شميسا، سيروس ،شناسي شعر سبك
  .انتشارات فردوس تهران، چاپ پنجم،، )1382(شميسا، سيروس ك روح،ــداستان ي

  .، نسل آفتاب)1388(فاضلي، نعمت اهللانسان شناسي مدرن در ايران معاصر، 
 .انتشارات آسيا ةمؤسس، تهران ،)1342(مهرين، مهرداد ،جمالزاده و افكار او

  .سخن ،تهران ،چاپ چهارم ،)1380(ميرصادقي، جمال ،اصر داستانعن
  .انتشارات نيلوفرتهران، ، )1378(نجفي، ابوالحسنفرهنگ فارسي عاميانه، 

  .تاهايي از هادي صداقت، بي نوشته
  .انتشارات جاويدان تهران،، )1336(هدايت، صادقسايه روشن، 



  115/، ويژگي سبكي داستانهاي صادق هدايت)فولكلور(كاربرد عناصر فرهنگ عامه 
 

 

انتشـارات   تهـران،  ،)1383(دايت، صـادق ه، }گرد آورنده حسن قائميان{هاي پراكندهنوشته
  .داران جامه

انتشـارات اميـد   تهـران،  ، )1382(هدايت، صادقبهمراه نقد و بررسي، : بوف كور، سايه روشن
  .فردا

  .انتشارات اميركبير چاپ نهم، تهران، ،)1341(هدايت، صادق بوف كور،
  .فرجام انتشارات نيك چاپ دوم، تهران،، )1384(هدايت، صادقسه قطره خون، 

  .انتشارات مجيد تهران،، )1383(هدايت، صادقزنده بگور، 
  .انتشارات جاويدان تهران، ،)2536(هدايت، صادق ،)و ولنگاري(علويه خانم 
  .انتشارات اميركبير تهران،، )2536(هدايت، صادق حاجي آقا،

  .، انتشارات اميركبيرچاپ هفتم، تهران ،)1342(هدايت، صادق سگ ولگرد،
  .بيتا، بيناهدايت، صادق، ان، نيرنگست

 .بيتا، بينا هدايت، صادق، وغ وغ ساهاب،


