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 چکیده:
های مهم در فرهنگ معنوی هر كشوری زبان و ادبیات عامیانه یکی از شاخصه زمینه و هدف:

است. با رشد و دسترش ادبیات است كه از دیرباز در ادبیات فارسی هم كم و بیش نفوذ داشته 

های ادبیات عامه در داستانی ایران در صد سال اخیر و درایش به استفاده از عناصر زبانی و مؤلفه

 بویژه در داستانشاهد رشد چشمگیر بازتاب زبان و ادبیات عامیانه در ادبیات معاصر شده، آثار خلق

هم از این قاعده مستثنی نیست. نویسنددان داستانهای  هستیم. ادبیات دفاع مقدس بویژه داستان

های ادبیات دفاع مقدس نیز متناسب با فضا و شخصیتهای داستان خود، از عناصر زبانی و مؤلفه

 اند. استفاده كردهعامه 

های تحلیلی انجام شده و عناصر زبانی و مؤلفه-پژوهش حاضر به روش توصیفی روش مطالعه:

شاخص دفاع مقدس )باغ بلور، دل دلداددی، زمین سوخته، زمستان  ادبیات عامه در چهار داستان

 است. (، بررسی شده 46

تانهایی كه در این پژوهش بررسی شده، : نویسنددان داستانهای دفاع مقدس، بویژه داسهایافته

پردازی و فضاسازی از از زبان و ادبیات عامه غافل نبودند و در پیشبرد روایت خود و در شخصیت

ها و ابیات عامیانه از زبان شخصیتهای عامه ای كه اكثر اصطالحات، واههآن استفاده كردند؛ بگونه

 ددان بر زبان و فرهنگ عامج ایران زمین دارد.كه نشان از آداهی و تسلط این نویسن بیان شده

 46زمستان  های ادب عامه در داستاننتایج نشان میدهد كه عناصر زبانی و مؤلفه گیری:نتیجه

با  افرادی است، زیرا اكثر شخصیتهای این داستاننسبت به سه اثر دیگر بازتاب كمتری داشته 

 در تعاملند. درحالیکه شخصیتهای سه داستانتحصیالت دانشگاهی هستند كه در محیطی اداری 

دیگر )باغ بلور، دل دلداددی، زمین سوخته( از افراد معمولی هستند و در فضای كوچه و بازار در 

 ها، اصطالحات و ادبیات عامیانه است.هستند و مکالمات آنها مملو از واهه ارتباط
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Folk language and literature is one of the 
important indicators in the spiritual culture of any country, which has had more 
or less influence in Persian literature since long ago. Through the growth and 
expansion of Iranian fiction literature in the last hundred years and the 
tendency to use the elements of popular language and literature in the works 
created, we can see a significant growth of the reflection of popular language 
and literature in contemporary literature, especially in fiction. The sacred 
defense literature, especially the story, is no exception to this rule. The writers 
of the holy defense stories have also used elements of popular language and 
literature in accordance with the atmosphere and characters of their stories. 
METHODOLOGY: The present research was carried out by descriptive-
analytical method, the elements of popular literature in four stories of holy 
defense (Bagh Bolour, Dele Deldadegi, Zamin Sokhte, Zemesta62) were studied. 
FINDINGS: The authors of the holy defense stories, especially the stories 
studied in this research, were not inadvertence to the popular literature and 
used popular language and literature in advancing their narrative and in 
characterizing and creating atmosphere. In such a way that most of the slang 
terms, words and verses are expressed by the language of popular 
personalities, which shows the knowledge and mastery of these writers on the 
popular language and culture of Iran. 
CONCLUSION: The results show that the elements of popular language and 
literature in the story of Zemestan62 had less reflection compared to the other 
three works; Because most of the characters in this story are people with 
university education who interact in an office environment. While the 
characters of the other three stories (Bagh Bolur, Dele Deldadegi, Zamin 
Sokhte) are ordinary people and they interact in the streets and markets, and 
their conversations are full of words, idioms and folk literature. 
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 مقدمه
ها و اعتقادات آن ملت است و ادر بپذیریم فرهنگ عامه به مجموع ادبیات هر ملتی آیینج فرهنگ، باورها، اندیشه

عامیانه اطالق میشود، میتوان نتیجه درفت ها و اشعار ها، حکایات، امثال، ترانهآداب و رسوم، عقاید، عادتها، افسانه

های فرهنگ عامه هستند. رمان، داستانی است كه براساس تقلیدی داهها و جلوهكه آثار ادبی یکی از شناسادر

نزدیک به واقعیت از آدمی، عادات و حاالت بشری نوشته میشود و بنحوی از انحاء تصویر جامعه را در خود منعکس 

كه در دوران معاصر و با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ع دونادونی است. از آنجایی میکند و شامل انوا

نویسی ایجاد شده و افزایش داشته و این دونج ادبی فراوردۀ تیزبینی و نگرش انتقادی نویسنده درایش به رمان

ک مقطع زمانی میتواند درمورد شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه است؛ بنابراین واكاوی رمانهای برجستج ی

نویسی مشخصات فرهنگی و درک مردم را از زمان خودشان بخوبی نشان دهد. یکی از هانرهای مهم ادبیات داستان

 فارسی بعد از انقالب اسالمی ایران، رمان جنگ است.

نگ جی توصیف صحنهها، به تقیمیا غیرمسیتقیم ییمسر ویه بطیست كن امارنوعی ع، جهت موضواز جنگ ن مار

به افراد ترغیب وری آنها، الن، دمنددارزی یحی روان حالتهیویائلی چیمسن ایز بیینیو پشت جبهه و جبهه در 

ددیهای فسردم، امت مرومقات و مهاجر، دی، آوارشهرهان بمبباران ویچجبهه و همچنین تبعات جنگ ه یتن بیپیوس

از واقعیت جنگ و تأثیراتش بر جامعه، اوضاع و احوال یپردازد و نمایانگر وجوه مختلفی مانیها یر، و ویینو رواحی رو

های جنگزده، زنددی روزمرۀ اقشار دونادون مردم و نحوۀ واكنش مردم به آن و نیز روایتگر جنگ و تأثیرش خانواده

 ها است. ازطرفی تناسب زبان رمان رئالیستی با زمان آن بیانگر رابطه و تعامل فضایدر بستر روابط عاطفی خانواده

جامعه و فرهنگ بومی است؛ بنابراین یکی از آبشخورهای مهم نویسنددان رمانهای جنگ، زبان و ادبیات عامیانج 

مردم ایران است كه كم و بیش در این رمانها بازتاب داشته است. بررسی این داستانها اهمیت و جایگاه فرهنگ 

میدهد؛ زیرا بازتاب زبان و ادبیات عامه در داستانهای عامه بویژه زبان و ادبیات عامیانه در اینگونه آثار را نشان 

پنداری مخاطب با قهرمانان این داستانها، در پیشبرد سیر داستان تأثیردذار بوده و نشان از بر همذاتجنگ، عالوه

 تسلط نویسنده بر فرهنگ عامیانه دارد.

داستانی دفاع مقدس، مورد بررسی قرار در این پژوهش، زبان و ادبیات عامیانه در چهار اثر مهم حوزۀ ادبیات 

بعنوان اولین داستان بلند جنگ ایران و عراق، اتفاقات روزهای نخست جنگ در شهر  زمین سوخته میگیرد. داستان

هم روایت دروهی دیگر از مردمان دردیر جنگ در شهر اهواز است.  46زمستان  اهواز را روایت میکند. داستان

های غرب و جنوب، داستان عشق نافرجام هایی از جبههبر صحنهستان بلندی است كه عالوهدا دلداددی دل داستان

های شهدا در تهران روایت درفتاریها و مشکالت خانواده باغ بلور یک جوان شمالی را هم روایت میکنند. داستان

ر دیگ که سه داستاناست و تا حدودی میتوان دفت كه از نوع داستانهای پشت جبهه محسوب میشود؛ درحالی

 ( به روایت اتفاقات مناطق جنگی و جبهه میپردازند.46)زمین سوخته، دل دلداددی و زمستان 

جانبج اهمیت این پژوهش در نشان دادن میزان و ضرورت توجه نویسنددان دفاع مقدس به روایت درست و همه

جنگ تحمیلی برای مخاطبان امروز بویژه نسل جوان است كه در معرض انواع تهدیدهای دشمن از تحریم اقتصادی 

تحمیلی، فرهنگ و تاریخ دذشته و تا جنگ نرم قرار دارند؛ زیرا آشناسازی نسل جوان با نسل انقالب، جنگ 

ای پیشگیری از دسست تاریخی و فرهنگی و فکری میان نسل رزمنددان با نسل كنونی و حتی آینددان وظیفه

خطیر و بزرگ است؛ بنابراین در این پژوهش، ابتدا دربارۀ فرهنگ و زبان و ادبیات عامیانه، رمان جنگ توضیحاتی 

تانهای فوق ازنظر ادبیات و زبان عامه بررسی و مقایسه شدند تا میزان كوتاه و مختصری ذكر شده، سپس داس
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شود. در این پژوهش به دو پرسش بسامد های زبان و ادبیات عامه نشان داده دیری این نویسنددان از مؤلفهبهره

چیست، پاسخ  های زبان و ادبیات عامه در داستانهای مذكور چه میزان است و تفاوتها و شباهتهای آنها درمؤلفه

 داده خواهد شد.

 

 سابقۀ پژوهش
ای است، ازجمله: فرهنگهای عامیانهپژوهشهای بسیاری در زمینج فرهنگ عامه و ادبیات دفاع مقدس صورت درفته 

 داری دراست. برای نمونه تمیمو كتابها و مقاالتی كه در این پژوهش استفاده شده و در منابع مقاله ذكر شده 

( ضمن تعریف فولکلور یا دانش عمومی، مبانی نظری فرهنگ عامه، ادبیات 4345« )فرهنگ عامه» كتابی با عنوان

های عامیانه، آیینها و مراسم، زبانها و دویشها، جشنها و اعیاد، آیین فتوت، بازیها، لباسهای محلی و عامیانه، هنر

ات عامج زبان و ادبی»الفقاری در كتابی با عنوان است. ذوبناهای عامیانه، به معرفی فرهنگ عامج ایرانیان نیز پرداخته

است در كنار ارائج اطالعات و های مختلف ادب عامه پرداخته و كوشیده ( به بررسی انواع و دونه4344« )ایران

ات ادبی»ای با عنوان شکوه در مقالههای الزم را برای تحقیق و مطالعج علمی نیز فراهم كند. دانش ادب عامه، زمینه

هاشمی  است.(، ادبیات عامیانه را سرآغاز ادبیات كودک معرفی كرده 4319« )میانه سرآغاز ادبیات كودکعا

های شهركرد (، فرهنگ مردم در افسانه4393« )های شهركردفرهنگ مردم و افسانه»ای با عنوان دهکردی در مقاله

 است.  را بررسی و تحلیل كرده

است، ازجمله پژوهشهای بسیاری در سالهای اخیر به رشتج تحریر درآمده در حوزۀ ادبیات جنگ نیز كتابها و 

های آن پرداخته ( به چیستی جنگ و آثار و مشخصه4396« )ادبیات جنگ و موج نو»تندروصالح در كتابی با عنوان 

( به مباحث و موضوعات مختلف ادبیات جنگ نظر افکنده 4391« )نسل باروت»است. زاهدی مطلق در كتاب 

(، به دفتگو با 4399« )كندوكاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس»است؛ حنیف در كتابی با عنوان 

ه جنگ و رمانهایش ب»بیگی در كتابی با عنوان است. حسننظران ادبیات داستانی و دفاع مقدس پرداخته صاحب

 است.داشته رمان در حوزۀ جنگ اهتمام  51(، به خالصه و تحلیل 4346« )معرفی

است، ازجمله تأملی نگارش شده موردبحث در این پژوهش و نویسنددان آنها نیز آثار قابل داستانهایدربارۀ  

( به بررسی و نقد و تحلیل آثار احمد محمود پرداخته 4379« )نقد آثار احمد محمود»دستغیب در كتابی با عنوان 

( به نقد 4394...« )ه آثار فصیح و چند داستان از احمد محمود و نقد مجموع»است. اجاكیانوس در كتابی با عنوان 

و بررسی آثار فصیح در دو فصل ابتدایی پرداخته و در ادامه چند داستان از نویسنددان دیگر  ازجمله زویا پیرزاد 

 یپ در رمانهایبررسی و مقایسج پروتوتا»ای با عنوان است. وهابی دریاكناری و همکاران در مقالهرا نیز نقد كرده 

د. انو طبقج اجتماعی آنها را بررسی و تحلیل كرده داستان( شخصیتهای این دو 4344« )46زمین سوخته و زمستان

( جایگاه هویت جهادی را در دو 4347« )هویت جهادی در دو رمان دفاع مقدس»ای با عنوان نیا در مقالهظریفی

پیوندهای دفتمانی و »ای با عنوان صابرپور در مقاله است.ده بررسی كر سرنخلهای بیو  زمین سوخته داستان

را از منظر نحوۀ تعامل با دفتمان غالب اجتماعی  باغ بلور (، موضوع زنان در داستان4341« )تصویر زنان در باغ بلور

ۀ نمایندزبا، ریساالرسنت پدی اارزشهید یتولیزا بایبن، ایمرین است كه ا، بررسی كرده و نتیجه درفته 45در دهج 

 وی. تقدیس مظلومیت در و به مازن ست: تقلیل ن ااینزۀ زویحه در دیدفتمانی عمی تژاستردو ا

(، 4343« )مقایسج بازتاب فرهنگ عامه در آثار سیمین دانشور و احمد محمود»پژوهش دری و خیراندیش با عنوان 

فرهنگ عامه در آثار سیمین دانشور و احمد  شاید نزدیکترین كار به موضوع این مقاله است كه در آن به بازتاب
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اند كه فرهنگ مردم در آثار محمود بیشتر بصورت مَثَلها، كنایات و اصطالحات محمود پرداخته و نتیجه درفته

بر فرهنگ مردم زادداهش، از است؛ درحالیکه سیمین دانشور عالوهعامیانه در بافت زبان خوزستانی ارائه شده 

زمین  است؛ ضمن اینکه در این پژوهش داستان هایی در آثارش آوردهقاط ایران هم مؤلفهفرهنگ مردم دیگر ن
است. نگارنددان، مقاله یا اثری را كه بطور مشخص و مستقیم به بررسی زبان احمد محمود بررسی نشده  سوخته

ر پژوهش حاضر عناصر زبان عامه اند. از این رو دو ادبیات عامیانه در داستانهای شاخص دفاع مقدس بپردازد، نیافته

شاخص ادبیات دفاع مقدس )باغ بلور، دل دلداددی، زمین سوخته و  های ادبیات عامیانه را در چهار داستانو دونه

 اند.( بررسی، تحلیل و مقایسه كرده46زمستان 

 

 بحث و بررسی
رشد میکند. به مجموعج این كردارها و رفتار، عادات و باورهای سنتی  انسان در طول زنددی، در بستری از اعمال،

(. فرهنگ 54: 4395باورها كه از جامعه به ارث میرسند و بافت زنددی بشر را میسازند، فرهنگ میگویند )آشوری، 

دست بشر از فرهنگ مادی را شامل همج وسایل و ابزارها و آنچه به »به دو بخش مادی و معنوی تقسیم میشود: 

وساز آنها را میدانند و فرهنگ معنوی شامل ارزشها، باورها و ها و فرایند ساختد و شیوهمیشو مادۀ طبیعی ساخته

( 441: )همان« استهای ذهنی انسان درفته شده آداب و سنتها و همج آنچه از فرآورده ها، فنها، دین،اندیشه

ن برای فرهنگ عامه نظرامیباشد. فرهنگ معنوی، فرهنگ عامه یا فرهنگ توده را تشکیل میدهد. صاحب

اند، ازجمله بیهقی، فولکلور یا فرهنگ عامه را به سه شاخج اصلی تقسیم بندیهای دونادونی ارائه كردهتقسیم

است: الف: عرف و عادات؛ خرافات، اعتقادات و باورها پیرامون آسمان، زمین و... . ب: آداب و رسوم اقشار كرده

و تقویم جشنها و... . ج: ادبیات عامه؛ داستانها، مَثَلها، متلها، تصنیفها  شماریمختلف جامعه؛ مناسک، مشاغل، داه

بندی آمده، ادبیات عامه یا ادبیات شفاهی یکی از (. همانگونه كه در این تقسیم64: 4349ها و... . )بیهقی، و ترانه

 بخشهای اصلی و مهم فرهنگ معنوی انسانهاست.

ات است؛ ازجمله ادبیادبیات عامه، محتویات و دامنج آن در فرهنگها و كتابها آمدهتعاریف و توضیحات بسیاری دربارۀ 

المثلهای رایج در میان یک قوم اطالق میشود كه بطور شفاهی ها، اساطیر و ضربها، قصهبه مجموعج ترانه»عامه 

(. میرصادقی 61: 4345)داد، « از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و موضوعات آن بردرفته از فرهنگ قومی است

های عامیانه، متل، افسانج تمثیلی، حکایت اخالقی، اسطوره، مَثَل و همچنین برخی از همج انواع قصه»معتقد است: 

است، و از نسلی به نسل دیگر رسیده  المثلهایی كه در فرهنگ مردم، پیش از اختراع حروف الفبا وجود داشتهضرب

زاده نیز ادبیات عامیانه یا ادبیات (. همچنین حاجی46: 4377)میرصادقی، « یدآجزو ادبیات شفاهی به حساب می

های دیوانی دوره به دوره، هزلیات، چیستانها و هر نقل و شعری شفاهی را شامل ترانه، مَثَل، تصنیف، الالیی، لطیفه

ت، دسترددی و تنوع موضوعی (. این تعاریف و توضیحا51: 4391زاده، میداند كه سرایندۀ آن ناشناخته باشد )حاجی

بسیار زیاد ادبیات عامه را روشن میکند. بررسی و پژوهش در این حوزۀ دسترده از اهمیت باالیی برخوردار است. 

كاروانسرایی »صادق هدایت، پیرامون ارزشهای مطالعات در فرهنگ توده بویژه در سرزمین كهن ایران كه مانند 

كاوش و تحقیق دربارۀ »اند میگوید: با آن در تماس بوده« متمدن و وحشیهای بشر از ملل است كه همج قافله

توجه است، بلکه برخی از نکات تاریک فلسفی و تاریخی را اعتقادات عوام، نه تنها ازلحاظ علمی و روانشناسی قابل

أ ه ریشه و مبدبرایمان روشن خواهد كرد و پس از تحقیق و مقایسج این خرافات با خرافات سایر ملل میتوانیم ب

(. فرهنگ عامج هر ملتی دارای 4: 4331)هدایت، « ها و اعتقادات آنها پی ببریمآداب و رسوم، ادیان، افسانه
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دیری آن، بر نیازهای حال چون اساس شکلویژدیهایی است كه عامل تفاوت آن جامعه از دیگر جوامع  است. با این 

آید. همین موضوع موجب وجود شباهتهای شمار مینسانی نیز به بستگیهای ابنیادین بشر نهاده شده، عامل هم

به »(. این فرهنگ 34: 4349است )بیهقی، زیادی در مواد فولکلور، بویژه داستانها در نواحی مختلف جهان شده 

شخص یا دروهی وابسته نیست. نمیتوان دفت آن را فرد یا شخص معینی پیدا كرده و به دیگران عرضه داشته 

به همین دلیل ادبیات شفاهی را میتوان نمایندۀ اندیشه، تخیل (. 64)همان: « اصالت آن در همین نکته است است.

شناسی و نمای زنددی مردم در زمانهای مختلف تلقی كرد كه در ضمن ارزشمندی در مطالعات مردمو آیینج تمام

 (. 155: 4393هکردی، شناسی، حاوی ارزشهای تاریخی و روانشناسی نیز هست )هاشمی دجامعه

یکی از مهمترین مسائل چهل سال دذشتج جامعج ایران، هشت سال دفاع مقدس است كه تمام اقوام و اقشار 

ها در جنگ باعث به وجود آمدن است. حضور و مشاركت این دروهای با خود دردیر كرده مختلف ایرانی را بگونه

ت شد كه بعدها در داستانهای دفاع مقدس بازتاب یافت. كوثری فضایی با فرهنگها، زبانها و آداب و رسوم متفاو

ادبیات جنگ هم شامل آن دسته از آثاری است كه مستقیماً به توصیف »( در این باره میگوید: 455، ی 4374)

ها و فنون جنگ و ...( میپردازد و هم های جنگ، ادوات و ابزارهای جنگی، نقشهجنگ )رزمنددان و وقایع و صحنه

دسته كه غیرمستقیم مسائل مربوط به جنگ، نظیر مهاجرت، بمباران شهرها، خانوادۀ رزمنددان، ترغیب افراد آن 

ها و مسائل پشت جبهه را توصیف میکند. همچنین ادبیات جنگ نه تنها شامل آثار ادبی به پیوستن به جبهه

های نبرد و زمان پس از جنگ ز صحنههای جنگ و زمان جنگ، بلکه آثار تولیدشده در خارج اتولیدشده در صحنه

ناسی شوی همچنین با توجه به آثار پدیدآمده در جنگهای جهانی و نیز جنگ ایران و عراق، نوع«. را نیز دربر میگیرد

 زیر را برای ادبیات جنگ پیشنهاد میدهد:

. 3ادبیات اسارت(؛ . ادبیات زندان و بازداشتگاه )6میهنی(؛ -. ادبیات جبهه )شامل جنگ داخلی و جنگ ملی4

 (.455. ادبیات پشت جبهه )همان:5. ادبیات اشغال یا مقاومت؛ 1ادبیات اردوداهی )مهاجرت و زنددی اردوداهی(؛ 

 

 ادبیات عامیانه و دفاع مقدس
، نمایشنامه و فیلمنامه و حتی ادبیات جنگ، در فرمها و قالبهای مختلفی چون شعر، داستان كوتاه، داستان

است. برای اینکه از این میدان فراخ رهایی یابیم، موضوع بحث خود را به بررسی دسترش یافته نویسی خاطره

شاخص ادبیات دفاع مقدس )باغ بلور، دل  ایم. در این پژوهش، چهار داستانادبیات داستانی جنگ محدود كرده

است؛ بطوریکه ابتدا حلیل شده (، از منظر زبان و ادبیات عامیانه بررسی و ت46دلداددی، زمین سوخته، زمستان 

مه است و در ادا بررسی و مقایسه شده ها، مَثَلها، كنایات و اشعار عامیانه در هر داستانهای ادبی شامل افسانهمؤلفه

 بازاری، اتباع، تکرار، فحش و القاب بررسی و مقایسه میشوند. های كوچهعناصر زبانی شامل واهه

 

 هاافسانه

های ادبیات شفاهی است كه معموالً شامل داستانهای ساده و دلنشین است. افسانه با وجود ونهافسانه یکی از د

برای افسانه چند معنی ذكر شده كه مهمترین »ساددی و عامیانه بودن، حاوی سخنانی عمیق و تفکراتی واال است. 

 «سرانجام سخنان مشهور است پایه وآنها، قصه، حکایت، داستان، سردذشت، حدیث، اسطوره، حرفهای دروغ و بی

دهندۀ فرهنگ در میان جوامع بشری هستند. های عامیانه ازجمله عناصر تشکیل(. افسانه55: 4345داری،)تمیم

ازلحاظ ساختاری دارای ابتدا و دزارش متن و »است: داری برای افسانه بطور كلی پنج ویژدی مهم برشمرده تمیم



 73/ (46)مطالعج موردی: باغ بلور، دل دلداددی، زمین سوخته، زمستان  بررسی زبان و ادب عامیانه در داستانهای دفاع مقدس

 

 «كننددی؛ نقش تعلیمی و آموزشیآمیز؛ سردرمای اغراق؛ جعل واقعیت بگونهپایان بودن؛ ساختار نقلی و روایی

اند و دهگاه از زبان شخصیتهای ها به داستانهای دفاع مقدس هم راه پیدا كرده(. افسانه55-57: 4345داری، )تمیم

ای تانهای افسانهاند. دو داستان از چهار داستانی كه در این پژوهش بررسی شده حاوی داسداستانها نقل شده

مورد( داستانهای  3مورد( و باغ بلور ) 4هستند كه بیشتر نقش تعلیمی و آموزشی دارند. در داستانهای دل دلداددی )

 فاقد افسانه هستند. 46است؛ درحالیکه داستانهای زمین سوخته و زمستان ای ذكر شده افسانه

ها وبوی مذهبی دارند. او در دو مورد از این افسانهبیشتر رنگ آورده، باغ بلور هایی كه مخملباف در داستانافسانه

چگونگی رویش دل محمدی و دل یاس را اینگونه بیان میکند: اشک حضرت محمد )ی( بر زمین میچکد و دل 

ای از شیر حضرت فاطمه )س( بر زمین افتاده از آن قطره، كه قطرهمحمدی از قطرۀ اشک پیامبر میروید و هنگامی

ملیحه آمد و الیه را بوسید. دفت: مادرم میگه حضرت محمد، حسن و حسین رو بغل كرد »است: س روییده دل یا

 (.15: 4375)مخملباف، ...« و بوسید و دریه كرد؛ اشکش كه به زمین ریخت، دل محمدی دراومد بعد 

 «ین چکید، شد دل یاسآد. مادرم میگه حضرت فاطمه یک قطره از شیرش به زمشیر مادر از جوبهای بهشتی می»

 (.45)همان، ی

مخملباف از تنوع موضوعی بیشتری برخوردارند.  باغ بلورپور نسبت به مندنی دل دلداددیها در كتاب افسانه

موضوعاتی چون آفرینش انسان، رفتن ماهیگیرها به بهشت، آموزش كاشت و دفن كالغ به انسانها، علت زلزله، 

های این كتاب بیشتر جنبج آموزشی است. افسانههای این كتاب آمده در افسانه معمای دختر موطالیی و آدم آتشی

 كننده هستند.دارند و سردرم

افسانج آدم آتشی را زال برای زیتون دختر روجا تعریف میکند تا با سردرم كردنش، داروی جوشانده را به او بخوراند: 

عضی دوستش دارند. یک آدمک آتشی است كه چشمهاش ها ازش میترسند، بتو كه تا حاال ندیدیش. بعضی بچه»

مثل دو تا الماس آتشی میدرخشند. ادر خوب نگاه آتش كنی میبینیش. فسقلیه. اینقدر ... ادر چشمات را خوب 

باز كنی وسط آتش میبینیش. یک آدمک كوچک موقرمز. چشمات را بازتر كن! ها. خوب نگاه كن. ... شنیدی؟ 

ن میزند، جرقه میپرد. آدمک تصنیف میخواند: خورشید خانم طالیی، عروس ناز مایی آدمک بشکن زد. وقتی بشک

 (.954 -953، صص 6، ج4374پور، )مندنی...« تنگ مایی ... خورشید خانم طالیی، تو دل 

اند و اش، زیتون، داستان ماهیگیرهایی كه در دریا غرق شدهای دیگر، مندا. آ برای سردرم كردن نوهدر افسانه 

تا ستاره را میبینی پهلوی هم. اینها قایق  آن پنج»چگونگی رسیدن آنها به بهشت را اینگونه تعریف میکند: 

یرود مینشیند توی این قایق، این قایق شب میرود از ماهیگیرند. ماهیگیرهایی كه تو دریا غرق میشوند، روحشان م

شب میرود از روی ابرها میرود تا ته آسمان تا صبح میرود و ته آسمان آنجا نگاه كن كه دو تا ستاره نزدیک هم 

، ی 6)همان، ج...« هستند آنجا دروازۀ بهشته، قایق میرسد آنجا ماهیگیرها پیاده میشوند میروند توی بهشت 

449.) 

 

 ثَلهامَ

ی معان»المثلها ای از كالم است كه در محاورات عامج مردم بسیار استعمال میشود. ضربالمَثَل، دونهمَثَل یا ضرب

لها، المثبسیاری را در لفظ اندک خاطرنشان میکنند و عالم و عامی میتوانند از آنها بهره ببرند. در ساختار ضرب

(. مَثَل  بطور كلی چهار ویژدی 65: 4345داری، )تمیم« استرفته  تعقل جمعی و تاریخی و تجربج فراوان به كار

(. 1: 4394)یوسفی، « ایجاز لفظ، استواری و اصابت معنی، تشبیه و وجود كنایه، و این نهایت بالغت است»دارد: 
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ترین هیکی از آثار و مظاهر دانش یا فرهنگ عوام است كه با كمی تعمق میبینیم حکیمان»المثل باوجوداین ضرب

ها، كه اغلب هریک از آنها بتنهایی میتواند موضوع كتاب بزردی در ها و پرمغزترین كنایهها و شیرینترین بذلهاندرز

آهنگ خالصه االجتماع و... قرار دیرد، در یک جملج كوتاه، در عین حال بسیار خوشادبیات، اخالق، اقتصاد، علم

است كه حقاً با درانبهاترین دوهر ای بزرگ برای ما به وجود آورده مایهای پربار و سرشده و به این طریق، دنجینه

شک زبان فارسی یکی از غنیترین زبانهای دنیا ازلحاظ فراوانی (. بی6: 4344)امینی، « برابری نیست جهان قابل

تن م ادبی، ضمن آراسمَثَل است كه میتواند نشانی از تاریخ كهن اقوام ایرانی باشد. استفادۀ درست از مَثَل در كال

ثلهای المثلها بویژه منویسان در حفظ و انتقال ضربكالم، نشان از خالقیت و هوش نویسنده نیز دارد. نقش داستان

انکار است. نویسنددان داستانهای جنگ هم از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه بازاری غیرقابلعامیانه و كوچه

اند. در چهار داستان این پژوهش، مَثَلها نقش كم و بیش پررنگی از مَثَل بهره بردهبه شخصیتها و فضای داستان، 

ند. مَثَلهای اها بررسی شدهتر است در بخش كنایهدارند، البته در این پژوهش مَثَلهایی كه جنبج كنایی آنها برجسته

امالً ك دل دلداددیه میشود؛ مَثَلهای بیشتر عامیانه هستند و داهی مَثَلهای ادبی هم دید زمین سوختهو  باغ بلور

بیشتر ادبیند. در جدول زیر بسامد استفاده از مَثَلها برای هركدام از چهار  46 زمستانعامیانه هستند و مَثَلهای 

 است:برده، نشان داده شده و در ادامه برای هركدام چند نمونه ذكر شده  نام داستان

 دل دلداددی وختهزمین س 46زمستان  باغ بلور نام كتاب

 7 5 44 36 تعداد مَثَلها

 موردمطالعه ( بسامد مَثَلها در چهار داستان4جدول شمارۀ )

 

(/ شترسواری دوال دوال نمیشه. 477، ی4375مَثَلهای باغ بلور: الف در غریبی، سرفه در بازار مسگرها )مخملباف، 

(/ كل ادر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی )همان، 497یرو بار كن. )همان، (/ خر بیار و باقالی 479)همان، ی

(/ 346(/ از كوزه همان برون تراود كه در اوست )همان، ی644(/ هر دم از این باغ بری میرسد )همان، ی449ی

(/ هر كه بامش 649(/ در دیزی بازه، حیای دربه كجا؟ )همان، ی43است )همان، یسرد و درم روزدار را چشیده 

 (.615شتر )همان، یبیش، برفش بی

(/ الهی فال زینب راست باشد 643، ی4344: در امر خیر حاجت هیچ استخاره نیست )فصیح، 46مَثَلهای زمستان 

(/ دره از كار فروبستج ما بگشایید )همان، 375(/ سگی كه زیاد پارس میکنه كمتر میگیره )همان، ی74)همان، ی

 (.443(/ دود از كنده بلند میشه )همان، ی664ی

(/ مرد روزش 441، ی4، ج4374پور، دلداددی: موس جینجری داری میخواهی تخم قو كنی )مندنی مَثَلهای دل

(/ در مستراح را میشود بست، دهان مردم را نه 451، ی4مال خودش و زبان درازش، شبش مال زنش )همان، ج

ی به كوچج علی چپ )همان، (/ خودت را میزن639، ی4(/ عجله كار شیطان است )همان، ج646، ی4)همان، ج

 (.596، ی6ج

(/ وایستا تا علف زیر پات سبز شه 55، ی4347نوشدارو بعد از مرگ سهراب! )محمود،  مَثَلهای زمین سوخته:

(/ در نگهدار من آن است كه من میدانم/ 36(/ ظهر درما كه شتر ناف به زمین میگذارد )همان، ی67)همان، ی

 (.479)همان، ی شیشه را در وسط سنگ نگه میدارد
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 شعر عامیانه
های عامیانه از زیباترین و عمیقترین بخشهای فرهنگ عامه محسوب میشوند كه ریشه در ادبیات اشعار یا ترانه

ها بمثابج بخش عظیمی از فرهنگ عامه، شایستج تحقیق و پژوهشند؛ چراكه زبان حال ترانه»شفاهی هر قوم دارند. 

ایای در محاق افتادۀ زنددیشان. از این رو ادر همچون دیگر بخشهای ادبیات عامه، مردمند و دقیقاً بازدوكنندۀ زو

« دافزاینبا دقت دردآوری و با روشهای علمی تجزیه و تحلیل شوند، بر دانش بشر دربارۀ تاریخ اجتماعیش می

با دسترش »ما ها بیشتر در میان مردم روستا و عشایر رواج داشت؛ ا(. در دذشته، ترانه5: 4394)معصومی، 

ها نیز راه یافتند. در قرن های عامیانه به درون شهرها و كارخانهشهرنشینی و صنعتی شدن شهرها و روستاها، ترانه

نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ترس از اینکه با پیشروی زنددی مدرن، آداب و سنن دذشتگان رو به فراموشی رود، 

های عامیانه دردآوری هایی از ترانهبپردازند. به همین علت، مجموعه آوری آثار عامیانهباعث شد دروهی به جمع

های جنگی ها و نوحهها، روضه(. جنگ و تم جنگی داستانها موجب بسامد باالی ترانه55: 4345داری، )تمیم« شد

ناب فارسی نیز  های عامیانه و حتی اشعاراست؛ باوجوداین نویسنددان از اشعار و ترانهشده  در این چهار داستان

اند. اند، با توجه به فضای داستان بهره بردهالمثلی یافته و وارد زبان كوچه و بازار شدهها جنبج ضربكه در طی سده

هایی برای جدول زیر بسامد و تنوع اشعار عامیانه در هركدام از داستانهای نامبرده را نشان میدهد. در ادامه نمونه

 است:عنوان شاهدمثال ذكر شده هركدام از این داستانها ب

 دلداددیدل زمین سوخته 46زمستان  باغ بلور نام كتاب

 4 9 65 9 تعداد شعرها

 موردپژوهش های عامیانه در چهار داستان( بسامد اشعار و ترانه6جدول شمارۀ )

 

مورد(  41های بیشتری )نسبت به سه نویسندۀ دیگر، اشعار و ترانه 46زمستان  : فصیح در داستان46زمستان 

 نامه و غزلیات حافظها از شاعران بزرگ بویژه حافظ هستند. او از ساقیاست. اكثر این اشعار و ترانهاستفاده كرده 

فصیح هم در این امر دخیل هستند؛ زیرا فضای داستان، است. البته شخصیتها و فضای داستان  بهرۀ بسیاری برده

روشنفکرانه و دانشگاهی است و شخصیتهای اصلی داستان او، دكتر، پزشک، استاد و... هستند. فصیح از اشعار 

 است. ها استفاده كرده عامیانه هم غافل نبوده و چند بار از این اشعار و ترانه

ند/ اش تا مرد/ سگهای دیگه ریختزدید/ آشپز اومد با كفچه/ كوبید تو كله* سگی اومد تو مطبخ/ یه تیکه نونو د

 (.376 -373: صص4344سگ مرده را خاک كردند/ رو سنگ قبرش كندند... )فصیح، 

تشنه سرش را/ دل جای ددر، دیده به جای ددرش بود/ زخمی كه به تن داشت ز شمشیر و * آندم كه بریدند لب

 (.451داشت ز مرگ پسرش بود )همان، ی سنان بود/ داغی كه به دل

 (346* صالح كار كجا و من خراب كجا/ ببین تفات ره از كجاست تا به كجا )همان، ی

 (434* همه سر به سر تن به كشتن دهیم/ از آن به كه كشور به دشمن دهیم )همان، ی

ج ها و اشعار عامیاناست. او چند بار از ترانههای عامیانه داشته پور اقبال زیادی به اشعار و ترانهدلداددی: مندنیدل 

است، حتی اشعاری كه دربارۀ امام علی )ع( استفاده كرده رنگ و بوی عامیانه دارند. شمالی در داستانش بهره برده 

 است. های محلی بهره برده او داهی از زبان شخصیتهای غیرشمالی هم از ترانه
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خوشتر ز بوی سنبل آیو... چو شو دیرم خیالش را در آغوش ... سحر از بسترم * نسیمی كز بن آن دلبن آیو... مرا 

 (.555: ی6، ج4374پور، بوی دل آیو ... )مندنی

* بخوانم من امام اولین را ... شه كشور، امیرالمؤمنین را ... بهار آمد بهار آمد خوش آمد. علی با ذوالفقار آمد خوش 

 (.444: ی6. ز شهر زنگبار آمد خوش آمد ... )همان، جسوار قنبر جلودارآمد ... علی دلدل

* دوغ، دوغ، دوشان دوغ. امو اره كشانیم ... امو ماسه خوریم ... دانه فشانیم. امو كوه دالشانیم ... دوغ، دوغ، دوشان 

 (.653: ی4دوغ ... )همان، ج

است. ادر از چند بیت كه برده اشعار عامیانج كمی به كار  زمین سوخته زمین سوخته: احمد محمود در داستان

المثلی دارند بگذریم، بقیج اشعار، شعرهای لُری هستند كه زنها هنگام تنهایی یا عزاداری میخوانند. جنبج ضرب

است. آوردن اشعار لُری  هم آورده هاهمسایه درواقع بیشتر این اشعار همان شعرهایی هستند كه محمود در داستان

 نده است كه به پدر و مادری دزفولی بازمیگردد.شاید بخاطر اصالت نویس

 (345: 4347* كاروون غم كاس غممه كنم بار/ سرنشینش مو بووم دردم كیچه بازار )محمود، 

 (345* هر كجا بینم هم نوم تو نومه/ دسمه دیوار دِرُم مَنُم یه دمونه )همان، ی

 ( 345ه )همان، ی* ئور نو ئومه بارونه بباره/ قبر مه كوشی كنه سوزی نه درار

آورده از تنوع باالیی برخوردار است. با وجود اینکه  باغ بلور هایی كه مخملباف در داستانباغ بلور: اشعار و ترانه

های و اشعار عامیانج مربوط به عروسی و... اشعار شاعران اشعار بکاررفته، تعداد كمی هستند، اما در میان آنها ترانه

 میشود. حافظ، سعدی و موالنا دیدهبزرگ ادبیات فارسی چون 

 (41: 4375* عروس به این قشنگی. ... ایشاال مباركش باد )مخملباف، 

 (9* در میخانه ببستند خدایا مددی / در تزویر و ریا بگشادند )همان، ی

 (645ادر بار دران بودیم و رفتیم / ادر نامهربان بودیم و رفتیم )همان، ی* 

 

 كنایات
كنایه از طبیعیترین راههای بیان است كه در دفتار »ایع پركاربرد و مهم در زبان عامیانه است. كنایه یکی از صن

میتواند داه نبندیهای علمای بالغت، هیچعامج مردم و امثال و حکم رایج در زبان ایشان، فراوان میتوان یافت و تقسیم

ج در زبان مردم، این موضوع را بخوبی روشن های رایجدولی برای حدود آن تعیین كند. جستجو در امثال و نکته

كنایه در لغت به معنی »(. برای كنایه تعاریف دیگری هم ذكر شده ازجمله: 419: 4344كدكنی، )شفیعی« میکند

 الغهالبمعالمترک تصریح است و در اصطالح به معنی ذكر ملزوم و ارادۀ الزم یا ذكر الزم و ارادۀ ملزوم است. صاحب 

)ذوالفقاری، « میداند كه اراده شود از آن معنی اصلیش با جواز ارادۀ معنی اصلی در حین ارادۀ الزمآن را لفظی 

شک كنایه یکی از عناصر جذاب زبان عامیانه است كه نویسنددان ادبیات دفاع مقدس هم از آن غافل (. بی4397

الم ی فعلی هستند. این عبارات كنایی به كشده از نوع عبارتهانبودند. اكثر كنایات بکاررفته در داستانهای بررسی

بر كشش و انعطاف معنایی، بار عاطفی و احساسی كالم را هم افزایش داده نویسنددان ارزش بالغی داده و عالوه

 موردبررسی، اكثر كنایات از دونج فعلی هستند. در دو داستان شده، در چهار داستاناست. براساس بررسیهای انجام

كنایات محلی مربوط به محیط خوزستان و دیالن هم دیده میشود. جدول زیر بسامد  دلداددیدل و  سوخته زمین

كنایات در هریک از داستانهای موردمطالعه را به تفکیک نشان میدهد و در ادامه برای هركدام از این كتابها 

 است:هایی ذكر شده نمونه
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 دلداددیدل  زمین سوخته 46زمستان  باغ بلور نام كتاب

 74 11 16 49 تعداد كنایات

 ( بسامد كنایات در داستانهای موردمطالعه3جدول شمارۀ )

 

قضیج دیشب الیه  سیر تا پیاز(/ سوری 64: 4375دختر )مخملباف،  دندون روی جگر بذارباغ بلور: خورشید دفت: 

من اجاق (/ 13و ... )همان، ی دل نگفتمنازكتر از (/ خوبه كه من در تمام عمر به تو 39را شنیده بود ... )همان، ی

(/ 656شد )همان، ی سر و دوشش شروع كرد به جنبیدن. ددری(/ 444. هِری. )همان، ینیاوردم كه كور باشه

 (.44)همان، ی این موها را به آسیاب سفید نکردممن كه 

پور، مندنی) راه داریمچشم بهدفتم نمیگیرمت ما سیسکو  خیلی باهاش حال كردم.تهرانیها دل دلداددی: به قول بچه

(/ مندا. آ داد زده: 464، ی4)همان، ج ایتا قحطی بشود چانه انداخته، پایت لب دور است(/ تو كه 44: 4، ج4374

كه خست او در (/ آنها منتظر بودند 441، ی4آن مرداک زن بمورده بودی؟ )همان، ج« در خانه كاركن»مگر تو 

، 4البد عیبی دارد ... )همان، جدختر خانه بمانسته، (/ میگویند 477، ی4ان، ج... )هم تنگناهای تحمیلی بشکند

 (.936، ی6هم كه نداشتی )همان، ج زیر تابوت بگیر! كوراجاق (/ ای بدبخت644ی

(/ 54. )همان، یپوستم كلفت شده(/ 65، ی4344)فصیح،  اینها آبتون تو یک جو نرود.: پس شاید با 46زمستان 

(/ 475. )همان، یپیه موشکم به تنت بمال(/ پس 456. )همان، یقاطی مرغا بود رفتن اهل پس كاش این جالل

 قلمکاركاسج آش شله (/ فقط كلج تو است كه یک344. )همان، یكشجانماز آب. لب دزیدهمدام یه دوشه خزیده، 

 (.344است )همان، ی

تره (/ هیچکس برای بلیت 67، ی4347)محمود،  علف زیر پات سبز شهزمین سوخته: برو تو صف بنزین وایستا تا 

(/ غلط نکنم همین روزاس كه ای 669)همان، ی را رو آب میندازد شعبانپتج كل(/ 45)همان، ی خرد نمیکند

 (.673كه دشمنی داره؟ )همان، ی بات تلیت شب جمعه خورده(/ 639)همان، ی تق یه خانه دربیادطرفا 

 

 ها و اصطالحاتواژه
اند با اصطالحات عامیانه تنوع و دسترددی بسیار زیادی دارند؛ بطوریکه بسیاری از پژوهشگران سعی كردهها و واهه

هنوز مرزهای دقیق لغات عامیانه و رسمی در ادبیات ما »بندی و نظم دهند. هرچند ارائج معیارهایی، آنها را دسته

طعی در تعیین چهارچوب درست لفظ عامیانه همچون سایر زبانها روشن نیست و ما نیز نتوانستیم به نتیجج ق

تعیین مرز آنها ادر محال نباشد بسیار دشوار است و به هر حال »(. درواقع 4: 4377نژاد: )ثروت و انزابی« برسیم

: 4379)نجفی، « امری نظری و ذهنی است و در عین حال مرز ثابتی ندارد و پیوسته در معرض تغییر و تحول است

ساخت آوایی كلمات و تركیبات عامیانه، سه فرایند قلب )قلف بجای قفل(، ابدال )نشت بجای  (. باوجوداین در7

نشد( و همگونی )مشد بجای مشهد( تأثیر دارد. همچنین در ساخت صرفی كلمات و تركیبات عامیانه، فرایند 

(. آنچه در 4374، شناسسازی )بد دک و پوز( و تركیب كلمه با مهمل آن )رخت و پخت( دخیل است )حقدودانه

بازاری، اتباع، فحش، نفرین و ... . در های كوچهاین پژوهش بعنوان عناصر زبان عامیانه بررسی شده عبارتند از: واهه

 است.، دل دلداددی و باغ بلور ارائه شده 46هایی از متن چهار اثر زمین سوخته، زمستان ادامه بسامد و نمونه
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است. های زبان عامه بیشتر استفاده كرده به سه نویسندۀ دیگر از تمام مؤلفهزمین سوخته: احمد محمود نسبت 

های اههبازاری بویژه وهای كوچهاند. او از واههكار رفته اكثر این عناصر تحت تأثیر فضای داستان )اقلیم خوزستان( به

مانند  ر اتباع از دونج عطف هستند،شنگه، رفک. بیشتاست مانند: رمبوندن، فلنگ، قشقرق، الم محلی استفاده كرده

است. محمود مانند دیگر آثارش از فحش و  فسان. از تکرار خیلی زیاد استفاده كردهآش و الش، شل و پل، چسان

است كه بیشتر ریشه در فرهنگ مردم جنوب دارد. مهمترین ویژدی زبان داستانهای نفرین خیلی استفاده كرده 

ای شخصیتهای داستانش است كه در داستانهای نویسنددان دیگر دیده نمیشود مانند محمود، استفاده از القاب بر

بر، نسیم خالدار. در جدول زیر بسامد عناصر زبان عامیانه در عار، مهدی پاپتی، جلیل كویتی، رضی جیبیوسف بی

 است: زمین سوخته بیان شده  داستان

های واهه گونه

 بازاریكوچه

 القاب شفح نفرین تکرار اتباع

 46 43 43 73 49 47 بسامد

 زمین سوخته های زبانی در داستان( بسامد مؤلفه1جدول شمارۀ )

 

است. به عناصر زبان عامیانه اجازۀ بروز و خودنمایی نداده  46زمستان  : فضای و شخصیتهای داستان46زمستان 

است؛ مثالً اكثر فحش و نفرینهای این داستان محدود عناصری هم كه به كار رفته از زبان شخصیتهای عامج داستان 

اند. مهمترین ویژدی نثر فصیح استفاده از اتباع بصورت بوشهری كه شخصیتی عامه است، بیان شدهاز زبان ننه

عطف است مانند هپل و هپو، آالخون واالخون، سوت و كور، هیر و ویر، غار و غور. در جدول زیر بسامد عناصر زبان 

 است: زمین سوخته بیان شده استانعامیانه در د

های واهه گونه

 بازاریكوچه

 القاب فحش نفرین تکرار اتباع

 5 41 44 35 44 66 بسامد

 46زمستان  های زبانی در داستان( بسامد مؤلفه5جدول شمارۀ )

 

در داستانش بسیار ها و اصطالحات عامیانه و محلی بویژه شمالی پور در این داستان از واههمندنی دل دلداددی:

خانه، جنجری. اتباع و تکرارهای این سریدست، مازوی، مآر و پر، لیکه، دلاست؛ مانند پالپز، چوببهره برده 

ست. اكثر تأثیر نیشده دارند كه حجم كتاب در این موضوع بیداستان بیشترین بسامد را در میان داستانهای بررسی

مانند: لت و لو، لیک و الک، آش و الش و... . فحشهای داستان مخصوصاً  اتباع این داستان از دونج عطف هستند

زمانی كه عراقیها خطاب قرار داده میشوند، بسیار ركیک و زشت هستند. فحشهای عامیانه و محلی هم در داستان 

 است:شده دل دلداددی بیان  زا. در جدول زیر بسامد عناصر زبان عامیانه در داستاندیده میشود، مانند موله
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های واهه گونه

 بازاریكوچه

 القاب فحش نفرین تکرار اتباع

 4 14 6 499 457 19 بسامد

 دل دلداددی های زبانی در داستان( بسامد مؤلفه4جدول شمارۀ )

 

باغ بلور است. فضای  های زبان عامه در داستانبازاری و نفرین، مهمترین عناصر و مؤلفهها كوچهباغ بلور: واهه

است؛ مانند ایکبری، چغلی، بازاری این محیط در داستان نقل شده های كوچهدر تهران است؛ بنابراین واهه داستان

گه، اردوناس و... . اتباع در این داستان هم بصورت عطف و هم اضافه شنبازی، زابراه، المبختکی، شامورتیبقچه، اهلل

است، اما بسامد بیشتر با عطف است؛ مانند آش و الش، حیص و بیص، پرت و پال، آسمان و ریسمان، به كار رفته 

ست كه ا هیلری تلری. نفرین در این داستان بسامد باالیی دارد و معموالً از زبان شخصیتهای زن داستان بیان شد

است. در جدول زیر بسامد عناصر با توجه به تعدد شخصیتهای زن در این داستان، بسامد نفرین هم بیشتر شده 

 است:  بیان شده  باغ بلور زبان عامیانه در داستان

های واهه گونه

 بازاریكوچه

 القاب فحش نفرین تکرار اتباع

 5 43 64 74 46 44 بسامد

 باغ بلور های زبانی در داستانبسامد مؤلفه( 7جدول شمارۀ )

 

 گیرینتیجه

ادبیات جنگ بویژه داستانهای دفاع مقدس از ادبیات عامه خالی نیست و نویسنددان با توجه به فضا، شخصیتها و 

های مختلف ادبیات عامه اند. در این پژوهش، دونهمحیط جغرافیایی از ادبیات عامیانه در داستانهای خود بهره برده

 است: در بخشس بررسی شد كه نتایج زیر به دست آمده شاخص دفاع مقد و عناصر زبان عامیانه در چهار داستان

اند. از این دونج ادبی بهره برده باغ بلور و مخملباف در داستان دل دلداددی پور در داستانها فقط مندنیافسانه

دازۀ ناست؛ از منظر مَثَل، مخملباف در داستانش به اهدف آنها بیشتر، ایجاد سردرمی و جنبج آموزشی افسانه بوده 

است. مَثَلها در باغ بلور و زمین سوخته بیشتر عامیانه هستند و نویس دیگر از مَثَل استفاده كرده هر سه داستان

كامالً عامیانه هستند  دل دلداددی بندرت مَثَلهای ادبی هم در این دو اثر دیده میشود؛ درحالیکه مَثَلهای داستان

دبی هستند. از منظر شعر و ترانه، بدلیل فضا و تم جنگی این داستانها، تقریباً بیشتر ا 46زمستان  و مَثَلهای داستان

های محلی هم در این داستانها براین، اشعار و ترانهاست. عالوهدر سراسر آنها نوحه و سرودهای جنگی به كار رفته 

رگ ادبیات فارسی مانند سعدی و از شاعران بز 46زمستان  ها در داستاندیده میشود، بطوریکه اكثر اشعار و ترانه

پور اشعار اند. مندنیهای محلی استفاده كردهپور و احمد محمود از اشعار و ترانهحافظ هستند؛ درحالیکه مندنی

های محلی و محمود اشعار محلی لُری را كه برای سودواری استفاده میشوند در متن داستانهایشان شمالی و ترانه

ود و هم شباغ بلور با اینکه بسامد اشعار عامیانه پایین است، هم شعر عامیانه دیده می استاناند. در داستفاده كرده

ا بسامد زیاد و تنوع اندكی دارند و  اكثر داستانهاشعاری از شاعران بزرگ. دونج ادبی دیگر، كنایات است كه در این 



 47-93 صص ،95 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 95

ور و دل دلداددی نسبت به زمین سوخته و باغ بل داستانآنها از دونج كنایات فعلی هستند. بسامد كنایات در 

دل دلداددی و زمین سوخته از كنایات محلی مربوط به محیط خوزستان و  داستانبیشتر است. در  46زمستان 

 است. دیالن استفاده شده 

عنی ها و اصطالحات محلی محیط داستان خود یپور از واههاز منظر زبان و عناصر زبان عامه، احمد محمود و مندنی

به  نسبت دل دلداددیاند. اتباع در همج این داستانها بیشتر شامل عطف است و در خوزستان و دیالن بهره برده

پور از فحشهای ركیکتر در داستانهای خود نسبت به بقیج داستانها بسامد بیشتری دارد. احمد محمود و مندنی

ها معموالً اند و نفرینیح از نفرین بهرۀ بیشتری بردهاند؛ درحالیکه مخملباف و فصفصیح و مخملباف استفاده كرده

احمد محمود بسامد بسیاری دارد،  از زبان شخصیتهای زن است. استفاده از لقب برای شخصیتها در داستان

امه در های زبان عدرحالیکه در داستانهای دیگر بسیار محدود یا ناچیز است. بطور كلی میتوان دفت بسامد مؤلفه

 بیشتر است.  46باغ بلور، زمین سوخته و دل دلداددی نسبت به داستان زمستان  سه داستان

 

ها و واهه كنایات شعر امثال هاافسانه داستانها

 اصطالحات

 664 49 9 36 6 باغ بلور

 116  74 4 7 4 دل دلدادگی

 449 16 65 44 5 22زمستان 

 664 11 9 5 5 زمین سوخته

 های دونادون ادبیات عامه در داستانهای دفاع مقدسمؤلفه( بسامد 9جدول شمارۀ )

 

  نویسندگان مشاركت

 رازیعلوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی موسی پرنیانآقای دكتر  است.شده استخراج

آقای دكتر اند. داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای یزدان پاكمهر

اند. تهداش ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقشبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده خلیل بیگزاده

  است.بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهرازی دانشگاه 

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م
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 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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