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 چکیده 

 

یکی از مشخّصات بارز نثر جالل آل احمد،استفاده ی فراوان و متنوّع از لغات و ترکیبات عامیانه ی رایج در میان عامّهه ی مهردد در   

قالب نثر گفتاری است. این مشخّصه در غالب آثار جالل به خصوص در مقاالت او  که دست خود را در نوشتن بازتر می دیده است ، 

 8331، بها اسهتخراو و بررسهی    «ارزیابی شهتاب زده »مقاله از کتاب  81نمودی قابل توجّه دارد. در این مقاله نویسنده ضمن معرّفی 

فرهنگ عامیانه و عمومی که لغات و ترکیبات عامیانهه نیهد در    88صورت فرهنگ تهیّه شده ؛ به استناد  لغت و ترکیب عامیانه که به

آن تصریح شده؛ درک و فهم مقاالت جالل را در گرو خوانش صحیح و دریافت مفاهیم لغات و ترکیبات عامیانه شناسانده؛ با بررسهی  

و  سه سطح کیفیّت و کمیّت به کارگیری لغهات و ترکیبهات عامیانهه و محتهوا    آماری و تحلیل محتوایی ، نتایج به دست آمده را  در 

 مضمون آن دسته بندی کرده است.

 

 جالل آل احمد ، مقاالت جالل آل احمد ، فرهنگ، لغات عامیانه ، ترکیبات عامیانه  :کلید واژه ها
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On Colloquial Words and Expressions Being Used in Critical Essays of Jalal Al-e-Ahmad 

in the Book “Hurried Investigations” 
 

 

 

Abstract 
 

One of the evident and obvious characteristics of Jalal Al-e-Ahmad writings is the abundant and eclectic 

use of colloquial words and expressions borrowed from day to day casual conversations of the people. 

This characteristic can be seen in most of his works, especially in his critical essays in which he found 

himself more open in the use of all the colloquialisms at his disposal. In this paper, by introducing 81 

essays from the book “Hurried Investigations”, the writer extracts and considers 8331 colloquial words 

and expressions which are arranged as a dictionary, and by referring to 88 colloquial dictionaries which 

contain colloquial expressions as well, realizes that comprehending and understanding Jalal’s essays is 

tightly related to reading and understanding the meanings of these colloquial terms correctly. By 

statistical and content analysis, the writer classifies the obtained results in three levels of quality and 

quantity of the usage of the colloquial words and expressions, their content and their subject. 

 

Keywords: Jalal Al-e-Ahmad, Jalal Al-e-Ahmad’s essays, colloquial words dictionary, colloquial 

expressions. 
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 تعریف مسأله  و سؤاالت تحقیق :

جالل آل احمد از نویسندگانی است که آثارش را در جهت نیل به مقاصدش هدایت می کنهد . مقصهود او بیهداری مهردد و افشهای      

دردهای آنان است . او بر آن است تا جامعه را از جمود و خمود به در آورد و به تالش و تکاپو وا دارد . مخاطبان جالل عمهود مهردد   

 د کوچه و بازار به عنوان مهم ترین عامل ارتباط با آنان بهره می گیرد .  هستند ، بنابراین از زبان مرد

نثر گفتاری، محاوره ای یا روزنامه ای در غالب آثار جالل به خصوص مقاالتش که دست خویش را برای نوشهتن در آن بهاز تهر مهی      

در میان مردد رایج نیست ، دریافت آثار او را دشهوار   دیده است. نمودی بارز دارد و استفاده از لغات و ترکیبات عامیانه ای که امروزه

می سازد . درک و فهم آثار او در گرو خوانش صحیح و دریافت مفهاهیم لغهات و ترکیبهات عامیانهه و هم نهین شهناخت بخشهی از        

 فرهنگ عامّه می باشد که نثر او را سمت و سو بخشیده است . 

 

 یا استفاده از لغات و ترکیبات عامیانه ای که در میان عامّه رایج بوده است ؟ ویژگی مقاالت جالل ، عامیانه نویسی بوده -8

 آیا جالل لغات و ترکیبات عامیانه را در معنای اصیل خویش به کار برده یا معنا و مفهومی جدید به آن بخشیده است ؟ -2

 آیا جمع آوری لغات وترکیبات عامیانه در مقاالت جالل ما را به شناخت جامعه ی آن روز رهنمون می شود ؟  -3

 به کار گیری لغات و ترکیبات عامیانه چه تأثیری در نثرمقاالت جالل داشته است ؟ -4

 مخاطبان مقاالت جالل از نظرگاه لغات و ترکیبات عامیانه چه کسانی هستند ؟  -5

 

 های تحقیق : فرضیّه

 براساس مسائل بیان شده ، فرضیّه های تحقیق عبارت است از :

یکی از اختصاصات نثر جالل استفاده از واژگان ، تعبیرات ، تشبیهات و استعارات متداول ، ضرب المثل ها و اصطالحات گفتهاری  -8

با عامیانه نویسی که استفاده از زبان شکسته اسهت و ههی    است که خاستگاه آن زبان مردد کوچه و بازار و فرهنگ عامّه می باشد و 

 خاستگاهی از فرهنگ عامّه ندارد ، کامالً متفاوت است . 

در نثر گفتاری لفظ برای رساندن مفهود به کار می رود و به عبارت دیگر زبان فقط بیهانگر مقصهود نویسهنده یها گوینهده اسهت ،       -2

عامیانه را عالوه بر معنای اصیل خویش در معنا و مفهومی که قصهد بیهان آن را داشهته     بنابراین ممکن است جالل لغات و ترکیبات

 است  به کار برده باشد .  

جالل برای جامعه می نویسد و خواننده را با خود به میان مردد می بر د و فرهنگ عامّه در جای جای آثارش نمهودی بهارز دارد .   -3

 نیادین زبان گفتگو ست که خاستگاه آن زبان مردد کوچه و بازار و فرهنگ عامّه است . لغات و ترکیبات عامیانه از اختصاصات ب

در گفتار عامّه ی مردد  کلمات ناآشنا و دور از ذهن به کار نمی رود و قواعد دستوری به طهور کامهل در آن رعایهت نمهی شهود،      -4

اعم و مقاالت او به طور اخص، زبان را سهاده ، عهواد فههم ، جه ّاب      بنابراین استفاده از لغات و ترکیبات عامیانه در آثار جالل به طور 

 وخواندنی  می نماید و بخشی از فرهنگ عامّه در روزگار او را به نمایش می گ ارد.  
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اثهر بهرای   اگر چه زبان گفتاری ، نثر غالب آثار جالل است ؛ امّا دایره و نوع استفاده او از لغات و ترکیبات عامیانه با توجّه به نهوع  -5

 مخاطبان مختلف در نوسان  است .  

 

 جامعه ی آماری تحقیق :

جامعه ی آماری این پژوهش را از کتاب ارزیابی شتاب زده انتخاب کردیم که در بر گیرنده بیشترین تعداد مقاله و تنهوّع موضهوعی    

 در بین مقاالت جالل است .  

 

 تحلیل محتوایی  

 لغات و ترکیباتی را که جالل در این هیجده مقاله ، استفاده کرده است به سه دسته ی کلّی می توان تقسیم کرد  :  

 

 از نظر کیفیّت  به کارگیری :   -1

گروه اوّل : لغات و ترکیباتی که به همان معنی اصلی خود به کار رفته است .این گروه با ذکر معانی و آدرس مآخ  فرهنگ هها    1-1

 مورد را شامل می شود . به عنوان نمونه :  1521مشخّص شده است . بسآمد این گروه 

امّهها بههه »         ( 2،  42: گفتن، ذکر کردن )نجفی : آوردن

جها بیهاورد کهه در آن شهرکت      ی آسیای غربی در ایهن  دهم که برای نمونه هم که شده، گدارشی به اختصار از شعبه خودد اجازه می

 ( 815و  814ی مردد شناسی،  گدارش هفتمین کنگره«) اد. داشتهمرتّب 

 

گروه دود : لغات و ترکیباتی که با اندک تغییری در ظاهر به همان معنای اصلی به کار رفته است. این گروه بها ذکهر عنهوان        5-1 

درس مآخ  فرهنهگ هها مشهخّص شهده اسهت .      شبیه : ...[ یا   صورت دیگری از ... [  پس از لغات و ترکیبات اصلی با ذکرمعانی و آ

 مورد را شامل می شود . به عنوان نمونه :  22بسآمد این گروه 

    (   8،  515کنایه از قطع عالقه کردن )نجفی :  :   شبیه : دل کندن [از دل بر کندن 

آزارش به هی  جانداری نرسید و بهه   از دل برکند و سبدی خواره بود و "بودا  "مردی که  گاندی [ عالقه ی به جهان را هم ون » 

 ( 283مهاتما گاندی ، « ) عنوان برّنده ترین سالح سیاسی ، روزه می گرفت  . 

و چه خودخهواهی باشهد و چهه     ( » 8102،2نجفی : )[ فالخن ) مترادف : سنگ قلّاب( .:   صورت دیگری از قُلّاب سنگ قُلماسنگ

بهه  ارد این اباطیل را هم ون گلوله ی خردی در قلماسنگ کاغ ی این دفتر می گ ارد و . ازمن بپ یر که یک بار دیگر د نده گوییگُ

 ( 81 ، ) سرکه ی نقد یا حلوای تاریخ ؟ می کنم .             قصد کور کردن چشم آن هیوالی پیدری رهاش 
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جالل قصد استفاده از آن را داشته  بهه  گروه سود : لغات و ترکیباتی که از معنای اصلی خود خارو شده است و در معنایی که   3-1

کار رفته است . این گروه با آدرس مآخ  فرهنگ ها و ذکر عنوان )توضیح( در ذیل لغات و ترکیبات عامیانه ، مشخّص شهده اسهت .   

 مورد را شامل می شود . به عنوان نمونه :   33 بسآمد این گروه

  ( 2،  473ف : بَست ( )نجفی :کوچک تریاک و واحد شمارش آن ) متراد ی ه: تکّب حَ

 : اینجا به معنی : قرص دارو آمده است .توضیح 

مقدّمهه ای کهه در خهور    ) «دردی . د شده بود ، به عنوان دوای ههر  مُ "دکتر راس"نمی دانم یادت هست یا نه که یک وقتی حَب»  

  ( 87قدر بلند شاعر نبود ، 

 

گروه چهارد :  لغات و ترکیباتی که جالل به آنها بار عامیانه می بخشد و در هی  منبعی به آن اشاره نشده است . این گهروه بها    4 -1

مورد را شامل می شود . به عنوان   01عنوان ) مؤلّف ( پس از ذکر معانی آمده که برداشتهای مؤلّف از متن است . بسآمد این گروه  

 نمونه : 

فههههالن »         مکان کار و فعالیّت و ارتباط )  مؤلّف  (: ه دَم و دستگا

صاحب مطبوعات ، اگر بخواهد گلی به سر شما بدند ، خودش که وقت این کارها را نهدارد و در میهان نویسهندگان دد و دسهتگاهش     

   ( 84مقدّمه ای که در خور قدر بلند شاعر نبود ، )«هم کسی را نمی شناسد که از الفبای انتقاد ، سررشته ای داشته باشد.

 

گروه پنجم:لغات و ترکیباتی که جالل از عناصر عامیانه درکاربرد آن استفاده کرده است ؛ امّا آن ه که حاصهل شهده ،عامیانهه      2- 1

  11. بسآمد ایهن گهروه  یهازده     ای است که فهم آن در حدّ استنباط خواص است و عامّه مفهود آن را در این نوع کاربرد در نمی یاب

 مورد را شامل می شود . این موارد عبارت است از:

کهه عنهوان مقدّمهه ی مقهاالت     « سرکه ی نقد به از حلوای نسیه . » : یاد آور ضرب المثل  سرکه ی نقد یا حلوای تاریخ ؟ -الف

 کتاب ارزیابی شتابدده است .  

 « دعوا سر لحاف ملّاست . » یاد آور ضرب المثل خیال می کرد همه ی دعواهای دنیا ، سر لحاف گونی شعر اوست :  -ب

         

 نیما[ یک روز یک گونی شعر آورد خانه ی ما که برایش گ اشتیم توی شیروانی و خطر که گ شت ، دادیم. خیال می کهرد همهه   » 

 (  41پیرمرد چشم ما بود ، « ) شعر اوست . ی دعواهای دنیا ، سر لحاف گونی 

» یادآور مثل معروف   دوسه گرده نانی بوده است که روزگاری از این قلم ، به دجله ی مردم شناسی افتاده بوده است:-ج

      «کن و در دجله انداز...  تو نیکی می

عتبار دوسه گرده نانی بوده است که روزگاری از این قلهم  بعد فکرهامان را گ اشتیم روی هم و به این نتیجه رسیدیم که شاید به ا» 

 ( 875ی مردد شناسی ،  گدارش هفتمین کنگره« ) ی مردد شناسی افتاده بوده است .  ، به دجله
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  «به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است . » یاد آور ضرب المثل  رنگ آسمان اینجا هم عین تهران است : -د

         

چنهد نکتهه   « ) نید که من حق دارد که زیاد امیدوار نباشم . پیداست که رنگ آسمان این جا هم عین تهران اسهت .  خوب . می بی»

 (   51درباره ی مشخّصات کلّی ادبیّات معاصر ، 

مگههر قههرار نبههود »    « این شتری است که درِ خانۀ همه می خوابد.» یاد آور ضرب المثل  شتر در ِخانۀ کسی خوابیدن : -هـ

 ( 241چندکلمه با مشّاطه ها ،« ) همه ی مجسّمه ها را بردارید؟ پس چرا شتر درِ خانه ی همین یکی خوابید؟

رفهت جهارو بهه     موش تهوی سهوران نمهی   » المثل   یادآور ضربعین جارویی به دُمب حرفی که به سوراخ گوش نمی رفت :  -و

       «دمبش بسته بود . 

رمقی هم ... وجه المصهالحه ی  بگیهر و بسهتان میهان      ن و آب و کوه ... بد جوری وجه المصالحه شده بودند ؛ و به بیجنگل و زمی»  

» از دریها و نفهرینش بهه    « خجسهته »ستایش «) رفت .  چی . عین جارویی به دمب حرفی که به سوران گوش نمی بازی کن و تماشا

 ( 834، « آهن 

شاهنامه آخهرش  » یادآور ضرب المثل   ی اخوان ثالث که خیلی هم خوش است : "نامه آخر شاه"کارش ... می کشد به -ز

        «خوش است. 

فروغ فهرّن   "عصیان  "مشخّصه ی دیگر ادبیّات معاصر را ... می توان بدبینی دانست ... و همین بدبینی است که کارش عاقبت به  » 

)چند نکته درباره ی مشخّصات کلّی ادبیّات معاصر، « که خیلی هم خوش است. ی اخوان ثالث  "آخر شاهنامه  "زاد می کشد یا به 

  (  52و 58

   . «یاسین به گوش خر خواندن  »یادآور ضرب المثل  لها بخواند :یاسین در گوش بُ -ح

را هم هو افسهون هنهد و     "نیبهون   -نیبهون   " -"اود اود  "نیما [ نبود ، هوشنگ ایرانی هرگد جرأت نمی کرد که یاسین    اگر او»

نیما دیگر « )  .ش دیگ ها به پا کردند وبساط آدد خواری آفریقای سیاه را  "غار کبود  "که در  -در گوش بلها بخواند  -شرق مادر 

   ( 35شعر نخواهدگفت ، 

 « مویش را توی آسیاب سفید نکرده است . » یاد آور معکوس شده ی ضرب المثل  : را توی آسیاب سفید کردن مو -ط

        

کهرده بهود    نپیرمرد را کشید دد فحش ... چون طرف آن مجادله هم پیرمردی بود و گمها  هم پرتوعلوی پرید وسط گود ... هم مرا»  

پیرمهرد   )« می تواند از این تنها نقطه ی مشترک ، وجه شبهی کلّی بسازد؛ غافل از آنکه توی آسیاب هم می توان مو را سفید کهرد. 

 (  42چشم ما بود ، 

  «؟ جرجیس را پیدا کرده ای  از همه ی پیغمبرها ، »یاد آور ضرب المثل  از میان همه ی پیغمبرها ، جرجیس می داند: -ی
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و من هی  در این فکر نبودد که ... روزگاری برسد که پیرمرد نباشد و از میان همه ی پیغمبرها ، جرجیس می دانهد از ایهن گهود    » 

آنها  یخوش م ران بشود و یک تنه همه ی شعرا را در یک شماره ی ناندانی خودش ریسه کند وآن وقت به اعتبار ناد و شعر همه 

پیرمرد چشم مهابود ،   ) « و هی  کس هم نباشد که توی دهنش بدند .« نیما با شعر شکسته و غالباً نپخته ... » بردارد و بنویسد که 

43 )    

 

 از نظر کمیّت به کارگیری :   -5

ده از آن اسهتفاده کهرده اسهت ،    تعداد لغات و ترکیبات عامیانه ای را که جالل در هر مقاله از هیجده مقاله ی کتاب ارزیابی شتاب ز

 همراه با تعداد صفحه ی هر مقاله و متوسّط درصد لغات و ترکیبات عامیانه در هر صفحه از هر مقاله به شرح ذیل است :  

ف
دی

ر
 

 

 عنوان مقاله

تعـــداد لغـــات و   تعداد صفحات

ترکیبات عامیانـه ی  

به کار رفتـه در هـر   

 مقاله

متوسّط درصد لغـات  

 و ترکیبات عامیانـه 

در هـــر صـــفحه از 

 مقاله

 5/0 31 4 سرکه ی نقد یا حلوای تاریخ ؟   8

 7/83 881 1 مقدّمه ای که در خور قدر بلند شاعر نبود  2

این کج آیهین قهرن   » کتابی در سیاست و دفتر شعری در ذدّ  3

 « دیوانه 

83 70 5 

 5 31 5 نیما دیگر شعر نخواهد گفت   4

 0 844 85 پیرمرد چشم ما بود  5

 3/4 55 83 چند نکته درباره ی مشخّصات کلّی ادبیّات معاصر   5

 8/3 820 48 یک گفتگوی دراز   7

 2 84 7 داستایوسکی و نیهیلیسم و عاقبتش 1

 5/7 45 5 «  گلدان » یادداشت درباره ی نمایشنامه  0

 5/5 17 83 « آهن » از دریا و نفرینش به « خجسته » ستایش  81

 5/4 42 0 نقّاش   -وین ندو بیانکینی طبیب   88
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 3/81 03 0 به محصّص و برای دیوار   82

 5/88 875 85 سفری به شهر بادگیرها   83

 85/3 53 21 گدارش هفتمین کنگره ی مردد شناسی   84

 13/2 87 5 « طرز عمل م هب در جامعه ایران » نگاهی به  85

 1 11 81 مهرگان در مشهد اردهال 85

 5/3 813 21 مهاتما گاندی   87

 7/81 817 81 چند کلمه با مشّاطه ها 81

 5/7 45 5 مصاحبه ای کوتاه   80

 

از مقایسه ی تعداد صفحات هر مقاله و تعداد لغات و ترکیباتی که در آن به کار رفته است ، شاید بتوان اینگونهه نتیجهه گرفهت کهه      

برخورد با مخاطبان مختلهف متفهاوت اسهت و جهالل در مهوارد زیهر بیشهتر از لغهات و         کمیّت لغات و ترکیبات عامیانه ی جالل در 

 ترکیبات عامیانه استفاده کرده است :

 4، 8در رابطه با کسانی که صمیمیّت بیشتری با آنها دارد یا در خود نسبت به آنها دینی احساس می کند . )مقاالت شماره ی  -الف

 (  88و 

 کشیده می شود و از مواضع خود دفاع می کند . ) مقاله ی مقدّمه (  در مواردی که به چالش  -ب

 (   87و  85،  82درمواردی که به تشریح یا انتقاد اوضاع اجتماعی می پردازد . ) مقاالت شماره ی  -و 

 

 از نظر مضمون و محتوا :  -3

ی را که در آن زندگی می کند بهرای خواننهده بهه    لغات و ترکیبات عامیانه برای جالل وسیله ای است تا به کمک آن اوضاع جامعه ا

تصویر کشد یا مورد انتقاد قرار دهد و جلوه های فرهنگی ، م هبی ، سیاسی واقتصادی آن را در برابر چشمان خواننده قرار دهد . او 

 بهره می گیرد . به عنوان نمونه : ضرب المثل های  رایج در میان  توده ی مردد نید در این مسیر از بسیاری از آداب و رسود و 
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 الف : جلوه های فرهنگی :  

»  ( 8،  481شهود . )نجفهی  :    ی که هرچه یا هر کس در آن برود برای همیشهه ناپدیهد مهی    انتها : )مجازاً.(کنایه از جای بیچاه وِیل

ذارن. سر یک دو راهی که یک راهش به نیماست  میاحمد . ... توی این والیت و شرایط کار؛ آدد صاحب قلم رو سر یک دو راهی  آل

و گهوی   یک گفهت « ) و یک راهش به خانلری. یکیش به فضاحت رفاه زندگی و ته چاه ویل قدرته ، و یکیش ته چاه اندوای سکوت . 

 ( 11ها ،  مقاله -دراز

 

 ب : جلوه های مذهبی :   

  (  2، 305) نجفی : شدن و بی تابی کردن : ابراز نگرانی کردن، دلواپسجوش زدن 

 ( 854،  سفری به شهر بادگیرها« )گویند. به خصوص زنجیر زدن را.  می "جوش زدن "مراسم عداداری را»

 

 ج: جلوه های سیاسی :  

   ( 2، 83: نتیجه دادن، حاصل شدن )نجفی : آمدن از آب در

...  و برای اینکه نمونه ای به دست داشهته باشهی :   ...   فقط چند جمله ای نقل می کنم  ، "ترس وامید بین جهانی  "کتاب[    از »

آن ه از مدّعیات او   مارکس [ که در قلمرو ممالک صنعتی و پهیش افتهاده غلهط از کهار در آمهد ، حهاال در ...        "  - 11از صفحه ی 

  25و  23، « این کج آیین قرن دیوانهه  »و دفتر شعری در ذدّ  )کتابی در سیاست«  "ممالک عقب افتاده ، درست از آب در می آید .

)   

  

 د : جلوه های اقتصادی : 

   ( 2، 8345درقبال کار خود اجرت گرفتن ) نجفی :     شبیه : مدد بردن [مزد داشتن :  

تهر   ریهال بهیش   21تها  85خوانهد ،   مهی ریال مدد دارند. حتّی آنکه استادکار اسهت و نقشهه    81تا 5باف ، روزی های قالی ها و ب ّه زن» 

  ( 872،  سفری به شهر بادگیرها « )گیرد .  نمی

 

 هـ آداب و رسوم :  

        (   2،  73شروع کردن به ) نجفی :  :افتادن به 

ناچهار  همان دو هدار نفر فینی که به زیارت آمده اند ، لب جوی جمع می شوند و چوب به دست ، هجود می برند به سمت بقعه . » 

 (  211مهرگان در مشهد اردهال ، « ) اوّل به قدد سعی می روند و دست آخر به دو می افتند . 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 ضرب المثل :  –و 

: کسی که اقداد به امری می کند باید عواقب محتمل آن را نید مردانه تاب آرد آنکه خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند 

   (   834،  7. ) شاملو :  

به گمان من سال های سال مهلت الزد است تا ادبیّات معاصر به رسمیّت شناخته شود . آن که خربده ی طرد و اخهراو اشهرافیّت   »  

 (   55و 54)چند نکته درباره ی مشخّصات کلّی ادبیّات معاصر ، « وسلطه ی زور را خورده است ، ناچار باید پای لرزش هم بنشیند. 

عی را که در آن زندگی نمی کرده است ؛ امّا درباره ی آن سخن می گوید، به تصویر می کشهد؛ جامعهه   جالل حتّی مسایل روز جوام

و گدارش هفتمین کنگرۀ مردد شناسهی ؛  « این کج آیین قرن دیوانه »ی جهانی در مقاله ی کتابی در سیاست و دفتر شعری در ذدّ 

؛  جامعه ی هند در مقاله ی مهاتما گاندی و جامعه ی فرانسهه در   جامعه ی شوروی درمقاله ی داستایوسکی و نیهیلیسم و عاقبتش

مقاله ی مصاحبه ای کوتاه .او از برخی آداب و رسود این جوامع نید به صورت غیر مستقیم درنثر خود سود جسته است ؛ به عنهوان  

  نمونه :

 

هها رفتهیم و آداب و    تا پشت در دخمهه »  مؤلّف (:از آداب و رسود زرتشتیان هنگاد دفن اموات خود ) انار پشت سر میّت ترکاندن

 ( 850،  سفری به شهر بادگیرها « )ترکانند ،  خوشمان آمد .  رسود دفن را پرسیدیم و از اناری که پشت سر میّت روی زمین می

 

 ( 2،  355: مدیّت خاصّ خود را داشتن )عالوه بر مدایای جانبی مربوط به چیدهای دیگر ( )نجفی :  جای خود را داشتن

گهدارش  « ) بالند .  نوازی خود می ها، بیش از ما به میهمان دانیم که روس ها که دیگر جای خود را داشت و می ها و ضیافت پ یرایی» 

 ( 811ی مردد شناسی ،  هفتمین کنگره

 

مهانی و عصهبانیّت فیهل بها     :   مأخوذ از کلنگ دار[  شخصی که در هندوستان فیل را هدایت می کند و در موقهع نافر  کُلنگ داری

 وسیله ای شبیه به کلنگ کوچک بر سر او می کوبد. ) مؤلّف (   

در سراسر تاریخ بشریّت ، محققّاً هی  رهبری و هی  پیشوای قومی موفّق نشده است که هم هون گانهدی بهر امیهال کهور و لنهگ       » 

 (  221مهاتما گاندی ، «  ) جماعت لگاد بدند و بر سر فیل مضطربی که عبارت از خشم ملّتی باشد ،کلنگ داری کند  . 
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 استنتاج :

رکیبات عامیانه آن گونه که او را به هدفش سوق دهد استفاده می کند و کیفیّت به کارگیری آن صهورت  جالل آل احمد از لغات و ت

های گونه گون و متنوّعی به خود می گیرد . از طرفی کمیّت لغات و ترکیبات او در هر مقاله نشان  دهنده ی برخهورد خهاص ّ او بها    

ه برای جالل محملی برای انتقاد یا تشریح اوضاع اجتماعی جامعهه ی خهود   مخاطبان مختلف است و نکته ی آخر این که عناصر عامّ

 یا جوامع دیگری است که از آن سخن می گوید .  
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