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 چکیده

فولکلور به معنای دانش و فرهنگ عوام از شاخه های مردم شناسی به شمار می رود و بیانگر آمال و 

، اقصه ه، شیوه فکر و ارزشهای فرهنگی یک ملت است و مجموعه ای است از عادات و سنن و افسانه ها

ران ود. عالوه بر پژوهشگاعتقادات و خرافاتی که در عمل سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می ش

شعرا و ادیبانی هستند که مجموعه آداب و رسوم مردم هم ، از دیگر حافظان فرهنگ و سنن عامه، و محققان

شاعر پر آوازه و موسیقی پژوه ایرانی ، عصر خود را در آثار خود ثبت و ترسیم می کنند. مهدی اخوان ثالث

ی بویژه در اشعار کالسیک خودتوجه خاصی به فرهنگ عامه داشته است که اشعار او زمینه اجتماعی دارند و

. در این مقاله کوشش شده پس از ارائه و مؤلفه های گوناگون فرهنگ عامه را در آثار او می توان مشاهده کرد

فرهنگ عامه در دو مجموعه شعر سنتی اخوان ثالث ، فولکلور و ادبیات عامهمربوط به  تعاریف و ویژگی های

)مجموعه ارغنون و مجموعه ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم( مورد بررسی قرار گیرد. سپس با روش 

تحلیلی نمونه هایی از این عناصر ذکر شده و در پایان بازتاب فرهنگ و باورهای عامیانه در این دو -توصیفی

 وعه شعر که اولین و آخرین مجموعه های شعری اخوان هستند مقایسه شود.مجم

 .فرهنگ عامه، ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، ارغنون، فولکلور، اخوان ثالث کلید واژه:
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Reviewing and comparing the use of folklore elements in Mehdi 

Akhavan Sales's traditional poems 
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Abstract 

Folklore in the sense of knowledge and popular culture is considered as one of the 

branches of anthropology and represents aspirations and thought way and the cultural values 

of a nation. And is a collection of habits and customs and myths, tales, beliefs and superstitions 

which, in practice, passed through the generations by word of mouth. In addition to 

researchers and scholars, poets and litterateurs are other guardians of the popular culture and 

traditions who record and depict the customs and traditions of their contemporaries in their 

works.                                  

Mehdi Akhavan Sales is an Iranian renowned poet and musicologist whose poems have 

social context. He, particularly have paid special attention to popular culture and various 

components of popular culture can be observed in his works.                                        

This article attempts  to provide  the definitions and characteristics of folklore and popular 

literature as well as reviewing two collections of Mehdi Akhavan Sales's traditional poetry 

(Organ (Arghanoon) collection and O You Ancient Land, I Love Thee collection). Then with 

descriptive analytical method represents examples of these mentioned elements and finally, the 

reflection of culture and folk beliefs in these two collections which are whose first and last 

collections of poetry, are compared.                                                          

Keywords:  Mehdi Akhavan Sales, folklore,Organ (Arghanoon), O You Ancient Land I 

Love Thee, popular culture 
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 مقدمه

کردارها و گفتارها و افکار حاکم ، تمامی میراث اندیشه ها، اجتماعی یک جامعه استفرهنگ که مهمترین بخش حیات معنوی و 

به همبستگیهای  فرهنگ عامهدر عین حال  باعث جدایی و تمایز جامعه ای از جوامع دیگر می شود.بر یک جامعه را در بر می گیرد و

ا شده و تا حد زیادی در میان اقوام و قبایل ونژادهای مختلف انسانی نیز توجه دارد زیرا بر پایه ی نیاز های اصلی و واقعی بشر بن

 .اشتراک دارد

انسانها به لحاظ روحی و روانی از وحدت برخوردارند و همین نکته باعث وبانی وجود شباهت در داستان ها و موارد مربوط به »

ی با فرهنگهای دیگر برخورد و ارتباط می یابد و فولکلور در نقاط مختلف جهان می باشد.باز از طرفی هر فرهنگی در طی قرون متماد

 .( 5631، 63)بیهقی: «به وجود می آید میان آنها همرنگیها و آشنایی ها، به تبادل می پردازد و با جذب و ایثار

گاه هیچ ، از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که گذشت زمان و پیشرفت های علم وتکنولوژی در جهان امروز، این مقوله

هرگز از اعتبار و اما ، ممکن است برای مدتی به فراموشی سپرده شود یا به آن کمتر توجه شود نمی تواند ما را از آن بی نیاز کند؛

و همیشه نقشی حیاتی در زندگی مردم توده بازی می کند. از همین رو نویسندگان و شاعران آگاه که ، ارزش آن کاسته نمی شود

وبا وام گرفتن از ذخایر ، سعی دارند با ورود به این گنجینه ی عظیم، رزش این میراث گرانبها را می دانندبیش از هر کس دیگری ا

آنها با درک  آثار خویش را بیش از پیش غنی نمایند.، ناببر اعتبار و استحکام آثار خود بیفزایند و با استفاده از این منابع ، پربار آن

و بررسی آثار با تحقیق عده ای  ؛فته اندخود را برای حفظ و نگهداری از این میراث گرانبها بکار گرارزش و اهمیت فولکلور تمام تالش 

ند. ه اند و گروهی نیز باورها و اصطالحات عامیانه را در آثار و اشعار خود بکار برده اپرداخت فرهنگ عامهجمع آوری عناصر  فولکلور به

و به جرأت می توان او را از پیشگامان بهره گیری از واژه ها و اصطالحات و  هعامه داشت یکی از شاعرانی که توجه ویژه ای به فرهنگ

 است.« مهدی اخوان ثالث»و امروزی دانست مثل های محاوره ای 

نگاه کنید ببینید در میان شعرهای فراوان ایشان در کجا به یک  _آنها که شعر می گویند نه اهل نظم_ن به دیوانهای معاصرا»

  _که بنیاد زندگی اجتماعی دیر سال ما را تشکیل می دهد _لمثل فارسی اشاره شده و کجا از گوشه های میتولوژی ایران ضرب ا

خود گرفته و در عین وحدتی که با احساس قرن به ه شعر امید بیش از هر شاعری دیگر رنگ ایرانی و شرقی ب ......رنگی پذیرفته است.

نمایشگر اصیل ترین نوع شعر فارسی باشد زیرا هم از نظر توجه به اساطیر ایرانی و هم به جهت  می تواند، یونددگذشته نیز می پ

مقاله دکتر ، 5631، ناگه غروب کدامین ستاره) «رنگ دیگری دارد.، استخدام کنایات و ضرب المثل های فارسی و عقاید مردم

 .( 36-36: شفیعی کدکنیمحمدرضا 

 

 فولکلور

 ویلیام»ه و... ترجمه شده اولین بار توسط فرهنگ تود، دانش عوام، فرهنگ عامه، فارسی به فرهنگ مردمفولکلور که در زبان 

در زمینه » نوان شد .از نظر وی این واژه ناظر بر پژوهش هایی بود که بایدع میالدی(5881متوفیباستان شناس انگلیسی)«جی تامس 

 .(58:5631، بیهقی«)ادوار قدیم باقی مانده اند صورت می گرفت. خرافات و ترانه هایی که از، آداب ومشاهدات، عادات

ترجمه کرده  خلق و عوام، عامه، توده، که جزءاول را در فارسی به مردم« لُر»و « فولک»ولکلور مرکب است از دو جزء کلمه ی ف

ور را فولکل، اند. بسیاری از محققانو کلماتی از این گونه برگردانده  حکمت، معلومات، دانستنی، آگاهی، اندو بخش دوم را به دانش
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گان گذشتگان به آیندتمام موضوع هایی می دانند که به طور شفاهی و دهان به دهان نقل و نشر می یابد و به طور سینه به سینه از 

تقدات و اعمالی را که بدون فلسفه و نظریه (مع5731فرانسوی)متوفی« وان ژنیب»جمعی از محققان فرهنگ عامه از جمله .می رسد

برای نمونه از  آنها معتقدند هر چیزی که عادت آدمی است می تواند جزءفرهنگ مردم به شمار آید. انجام می شود فولکلور خوانده اند

در مواقعی که مصداق پیدا ، خوابیدن و عاداتی از این گونه یاد کرده اند.گروهی عادات و رفتاری را فولکلور می نامند که، غذا خوردن

فولکلور می دانند به لحاظ این که هر وقت ، را«الالیی»و« مبارک بادا»ترانه های، مثال بین ترانه های عامه کنند تکرار می شوند.

در بلکه  تو مربوط به یکی دو بار نیسعروسی بر پاشود یا هر وقت بچه را بخواهند بخوابانند این ترانه تداعی شده و خوانده می شود 

 .(638:5613، )روح االمینیمیان نسلها باقی می ماند و ادامه می یابد.

نه تنها در تعریف فولکلور اتفاق نظر وجود ندارد بلکه قلمرو فرهنگ عامه نیز به سبب گستردگی آن بطور دقیق مشخص نشده 

شوند در سه مقوله ی اصلی و چندین مقوله ی فرعی موضوعاتی که به نام فولکلور بررسی می  ؛معتقد است« سی . ان . برن»ت.اما اس

 قرار می گیرند:

اشیای مخلوق ، دنیای انسانی، دنیای حیوانات، دنیای گیاهان و روئیدنی ها، باورها و عرف و عادات مربوط به زمین و آسمان الف:

حر س، غیبگویی و معجزات و کرامات، ها و غیره(موجودات ما فوق بشر)رب النّوعها و ربّه النوع، روح ونفس و دنیای دیگر، و مصنوع بشر

 طب و طبابت.، و ساحری

گاه ، مشاغل و پیشه ها، شعائر و مناسک زندگی انسان، آداب و رسوم مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ب:

 میهای اوقات فراغت.بازیها و سرگر ، تقویم و جشن ها شماری و

همان  )متلها و چیستانها ...، مثلها، ترانه ها و تصنیفها، داستان ها)حقیقی و سرگرم کننده(، المثلها ج: داستانها و ترانه ها و ضرب

 :671). 

 تاریخچه فرهنگ عامه ایران

ه در ازیها ریشافسانه سرایی ها و قصه پرد، غنی و گسترده ای است بسیاری از آداب و رسوم، ایران دارای فولکلور متنوع سرزمین

، «دینکرت»، «شایست ناشایست»، «ارداویرافنامه» اند ازجمله: . کتابهایی که از زمان ساسانیان به جای ماندهما داردتاریخ کهن 

)که مانند کتابهای دعای معمولی است و تأثیرعجیب وغریب برخی ادعیه را بیان میکند( و... وجود  «نیرنگستان پهلوی»، «بندهشن»

وبی آشکار میکنند. در اغلب این کتب به اعتقاداتی بر میخوریم که برخی تا امروز نیز رواج دارند بعضی اعتقادات را در آن دوران به خ

 آداب نوروز و هفت سین و...، تأثیر چشم زخم، احترام به نان مانند:

ط ترانه های مربو، نخستین ترانه های عامیانه در زبان فارسی در ایران بعد از اسالم نیز کتابهایی در زمینه فرهنگ عامه داریم.

به قرن اول تا سوم هجری است و اشاره به اندیشه های عامه در اغلب کتابهایی که پیشینیان ما به نثر یا نظم تألیف کرده اند دیده 

و ستاره شناسی نوشته شده به  داروشناسی، در کتابهایی که در قرون چهارم و پنجم هجری درباره ی دانشهای پزشکی می شود.

 در تاریخ خود به اندیشه های عامه «ابو الفضل بیهقی»ی خوریم که امروزه بعنوان طب و نجوم در میان مردم رایج است. لی برممسائ

آگاهیهایی در زمینه ی آداب و رسوم و دانش ها و اندیشه های مردم زمان خود  «قابوسنامه»در کتاب خود  «عنصرالمعالی» نظر دارد.

 می آورد.

امرا و بزرگان بازگو میکنند و گاهی نیز  راویان به قصه گویی می پردازند و قصه های خود را در حضوردر قرون پنجم وششم 

نمونه هایی از فرهنگ عامه را می  «بوستان»و«گلستان »در « داراب نامه طرسوسی» افرادی روایات آنها را می نویسنداز جمله کتاب 
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لوی مو» .می کند و روایات عامیانه به بسیاری از آداب و رسوم زمان خود نیز اشاره در آثارش عالوه بر امثال و حکایات «سعدی»بینیم.

 بیش از هر کس به قصه های عامیانه توجه دارد.«

ر د ویژه  از دوران صفوی به بعد به فرهنگ عامه توجه بیشتری شد و افرادی به جمع آوری فرهنگ عامه پرداختند.ب، از قرن نهم

فی با حرفه ها و ذوقیات مختلف رفت و آمد می کردند و این رفت و آمدها به شیوع فرهنگ توده و راه یافتن دربار صفوی افراد مختل

آن به ادب خواص کمک مؤثری کرد و به این ترتیب آثار فولکلوریک به دربار راه یافت و حکمرانان زمان به گسترش این امر کمک 

در همین دوران به رشته ی تحریر درآمد.در این زمان نگارش داستان ها وقصه «کلثوم ننه »موسوم به  «عقاید النساء»کردند.کتاب 

 .«حمزه نامه»و همچنین « ان شیرویهداست»، «حسین کرد شبستری» ؛های عامیانه شیوع پیدا کرد داستانهایی مانند

ت که بر سر زبانها بود و بچه ها در کوی و برزن شازمان قاجار به بعد اشعار عامیانه رواج یافت و هر واقعه تصنیفی به دنبال د از

مانند تصنیف های عارف و بهار که شامل  تصنیف های رسمی نیز توسط شعرا سروده می شد، در مقابل این تصنیف ها می خواندند.

 شمال. موضوعات سیاسی اجتماعی می شد عالوه بر آن اشعار فکاهی نیز در روزنامه ها درج می شد از قبیل شعرهای نسیم

با توجه به این سیر و تحول می توان گفت نویسندگان پیشین ما کمتر در صدد بوده اند که کتاب مستقلی در زمینه فرهنگ 

ر اعامه تالیف کنند یا صرفا در زمینه ی فرهنگ عوام به نوشتن بپردازند و اگر گاهگاهی در آثار خود نمونه هایی از فرهنگ عامه بک

به منظور انتقاد از وضع اجتماعی و به مسخره گرفتن خرافه ها و عادات و آداب و رسوم زمان توسط »شته اند؛ برده اند هدف دیگری دا

 (31:5631، )بیهقی« روشنفکران آن عصر نوشته شده است.

مسئله جمع آوری فولکلور ایرانی پیش از آنکه ذهن ایرانیان را به خود مشغول دارد مورد توجه اروپائیان قرار گرفت وخاورشناسانی 

هلندی به جمع آوری و تحقیق درباره آن پرداختند. عده ای از ایرانیان نیز به اهمیت  6«آرتورکریستنسن » و 5«سکیژوکوف»چون 

بعضی از طریق جمع آوری و ضبط مواد فولکلوری و بعضی نویسندگان و شاعران از طریق  ت گماشتند.موضوع پی برده وبه آن هم

 داخل کردن فولکلور در آثار ادبی خود کمابیش به این کار کمک کردند.

ه جعه بنحوه مرا، روش کار، بوده و نحوه ی تحقیق و بررسیدر میان نویسندگان معاصر ایران صادق هدایت در این راه پیشگام 

 .تماس و مصاحبه را طی نظمی علمی نوشته است، افراد

بعد  و «امیرقلی امینی»در زمینه جمع آوری مثل های عامیانه در این کار کوشید. «امثال وحکم»نیز با تألیف «علی اکبردهخدا »

نیز مجموعه ای از قصه های  «صبحی مهتدی»هر یک فرهنگی از اصطالحات عامیانه را تدوین کردند. «محمد علی جمالزاده»از او 

کتاب »هم فرهنگ مفصلی به نام «شاملو»دفتری از ترانه های عامیانه چاب و منتشر کرد. «کوهی کرمانی»عوام را گرد آوری و 

همین اندازه نیز کوششی سترگ در جهت تدوین مثل های عامیانه وفرهنگ عامه به شمار ، ترتیب داد که گرچه ناتمام ماند«کوچه

 میرود.

سخن از حماسه ها و پهلوانیها ، یعنی از زمانی که برخی متون زرتشتی ادبیات عامیانه ایران پیشینه ای سه هزار ساله دارد؛

گفتند. ادبیات ایران آمیزه ای است از حماسه و آداب و رسوم ملتی که از دیرباز به داشتن فرهنگ و تمدن مشهور بودند. ادبیات 

آیین های نمایشی و ادب فولکلور رمانتیک ، افسانه ها و حماسه، قصه ها، توان به دسته هایی چون اشعار شفاهی و فولکلور ایران را می

 (  5676، 8یا غنایی و... تقسیم بندی کرد. )ر ک : قانونی: 

                                                           
1 Zhukovsky 

2 Arthur Emanuel Christensen 
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 کارکردهای ادبیات عامه

 انتقال احساسات و عواطف انسانها در بین ملل .5

 پاسداری از ارزشها و میراث ملی ملت ها .6

 بیان درد و رنج ملل و آشکار کردن صحنه های جنایات شاهان و ستمگران در طول تاریخ علیه ملل مستضعف .6

 ارج نهادن به دالوریهای پهلوانان و دلیر مردان در مبارزه با ظالمان .4

 نهایت تقویت تالش برای برقراری ارتباط صمیمانه بین انسان با همنوعان خود و انسان با پدیده ها و موجودات دیگر و در .1

 بنیه های زندگی اجتماعی و ایجاد تفاهم در میان آحاد بشری

 تولید فرهنگی بر اساس ذهنیت ها و ارزش ها پایدار تاریخی در میان جوامع بشری .3

 بیان مشکالت و گرفتاریهای ملت ها در دوره های مختلف .3

 اقوامبررسی اعتقادات و مراسم دینی و آئین های  آشنایی با تاریخ گذشتگان و .8

 (1:5676، بختیاری ر ک:) به تصویر کشیدن حکمت های توده و آداب و رسوم آنها .7

 امید و دو کتاب ارغنونی

رداخت و در آن به اوج رسید و در سپس به شعر نیمایی پ، بدست آورد در آن اعتباری، اخوان با شعر سنتی آغاز به سرودن کرد

؛ ویسدمی ن« از رنج دیگران ننالید جز ، اخوان»بهبهانی در مقاله ای با عنوان سالهای آخر به قالب های سنتی شعر بازگشت. سیمین 

-که دو مجموعه آغازین و انجامین شعر سنتی او هستند-را« ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم» و «ارغنون» من دلم می خواهد 

، هناگه غروب کدامین ستار) بخوانم.« ارغنون »این ی ارغنونی بدانم و هفت کتاب دیگر شعر او را نغمه های نوآیین یا گاهان هفتگانه 

 (611:مقاله سیمین بهبهانی، 5631

از خدا و اهورا مزدا و اهلل و یهوه تا ، یادین دارند. از دوست تا دشمندر آثار اخوان اسامی اشخاص و مکانها و اشیاء نقشی بن

از تنگسل و بید و چنار تا عرعر و خرزهره و از ، و گورستان آبکوهاز توس و ری و اصفهان تا پلشت ورامین ، شیطان و ابلیس و اهریمن

و از پارتی بازی و توصیه نویسی ، آن«متعلقات »و « قهمتعل»رسوم وسنن زمانه )مانند خوان نهادن و بزم چیدن مخلفات( تا انتخاب 

و از همه گونه اسطوره و آیه و ضرب المثل و... که همه نشان دهنده ، و گله گذاری و عذرخواهی تا شکوه ی زنان توسط موسی به خدا

  ی فرهنگ عام و خاص این زمانند در ارغنون و ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم می توان پیدا کرد.

دیده می شود فولکلور و اشعاری از اخوان ثالث که در آنها نمودهای  ادبیات عامهشاخه های شرح و بررسی مهم ترین در ادامه به 

 خواهیم پرداخت. 

 الف ( آداب و رسوم 

 .چاووشی خوانی1
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 که یکی بروند مقدس مشهد و ی می خواستند به زیارت عتبات عالیات همچون کربالی معالوقت شهر  روستاو مردم در گذشته 

می خواند. این رسم چاووشی  برایشان زیارت از بازگشت هنگام در پیشواز موقع استقبال و، عزیمت هنگام بود محل میرزای معموال

ی مامید در آخرین دفتر شعر خود اینگونه از این رسم یاد  .که این روزها چاووشی بخوانند البته فراموش نشده اما کمتر دیده می شود

 کند؛

 با هر جرس هم افغان                 آیا چه شد که دیگر شوق سفر نداری ؟، ای خسته چاووشی خوان

 در دشت و در نپیچد                          گلبانگ آتشین در کوه و کمر نداری، چاووشی غنیمت

 (557) ترا ای کهن بوم وبر ..... :                                                                                  

 امید !                           از ظلمت رمیده خبر می دهد سحر، چاووشی خوان قافله ی روشنان

  ( 566) همان :                                                                                              

 وز عید نور.  2

نو کردن سال به  ساز کردن برگ و نوا برای عید/ از رسوم عید از جمله؛، از دفتر ارغنون« نوروز ملول»در غزل عاشقانه ی 

از همین مجموعه زیبا « عید آمد»و در غزل  می سراید، / به مهمانی رفتن و تبریک گفتن سال جدید به یکدیگرخورشید جمال یار

 میگوید که:

 ی خود را نتکاندیم               گردی نستردیم و غباری نفشاندیم  عید آمد و ما خانه

 دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز                 از بیدلی او را ز در خانه براندیم

 :داز اینکه هر جا شادی و شور برپاست ونامه های تبریک و دیده بوسی ها یاد می کند و شعر را با این بیت به پایان می رسان

 که صدبار                 عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم« امید»طوفان بتکاند مگر 

 (33-38)ارغنون :                                                                                  

 . شب یلدا 3

. سرمای جانسوزش را یاد آور می شود حریف را ذلّه می کندد که سرمایش از یلدایی حکایت می کن« شبچره ی چلّه»قصیده ی 

نقل و میوه ای که ندارد قف پستو آویخته اند اشاره می کند. از س، ( اندوختهن به شبچره هایی که شهریور ماه )مانند مورانو در ضم

 و شرابی که بجای آن می نوشد.

 (564-568شبچره ی چلّه  ) ارغنون :

  ( امثال و حکمب 

ها نهفته است. بسیاری از این ای از بیان است که معموالً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آنلمثل گونهاضرب

این  رود. شکل درستکار میدر سخن به، حالبااین نیست؛ روشن ازمردم بربعضی ازامثال برخیی  و پیشینه، ها از یاد رفته اندداستان
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داستان زدن ( ، به معنای مَثَل زدن )به فارسی« ضرب المثل»، ابتدای آن اضافه است. به عبارتِ دیگراست و ضرب در « مَثَل»واژه 

 است.

استفاده از امثال عربی و گاه آلمانی رنگ و بوی دیگری دارد و  شعر امید به جهت استخدام کنایات و ضرب المثل های فارسی 

 یز ساخته است.ا از معاصرانش متمادر کنار امثال فارسی آثار او ر

نست مطلع غزل های هر یک از این بیت ها می توا .شود کتاب ترا ای کهن بوم و بردوست دارم با تک بیت های اخوان آغاز می»

زیبایی نیز باشد اما اخوان شاید به شیوه ی صائب آنها را در همان یک بیت رها کرده. مضامین این ابیات در نهایت سادگی زبان و 

 ( ؛ 463:5633، )محمدی آملی« در حول و حوش مسائل اجتماعی است ، امثالبهره گیری از 

 گوید: بکوش!، هر چه می گویم که افتادم ز پا   این زندگی گوید: بدوش!، هر چه می گویم نر است

 ( 65)ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم : 

 د نان چو پیدا گشت دندانم نبو       نانم نبود ، تا که دندان داشتم  

 (              66)همان:

 گاهی سکندری خورد اسب نجیب هم        ممکن شمار بی ادبی از ادیب هم

 (64) همان :

 تا شتر گیرد!، که گربه دام فکنده ست     گیرد  عقل گُر، زمانه ای ست شتر گربه

 (                                          64)همان : 

 !                                                    والسالم، ند هم به پائینش بیاردمی توا    ن را روی بامجفتک پراهر که برده ست این خر 

 (63)همان : 

 هست؟، راست دم خواندن عالج نیش کژ دم نیست    بدان اما، هر چه می خواهی بخوان هر حزب را

 ( 47)همان :

 که زند ضربت و صدا نکند         مثل چوب خدا بود غم ما

 (             63)ارغنون : 

 آرزو عیبی نباشد بر جوانان                                               ، من جوانم     آرزوی وصل جانانای ، مونس جان منی

 (                                            81) همان :

 چه خواهد بودن ؟                                            ، گو جهان را ببرد آب     آسوده و عشقی با من و این ساحل تا توی

 (    83)همان : 
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 که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده                                           است به اظهار عشق پیش تو ما را  چه حاجت

 (                                            76)همان : 

 ( اصطالحات ضرب المثلی ) مثل واره ها (ج

 ای جایگزین شوند تاعباراتی مصطلح و عمومی هستند که ابتدا باید در جمله، برخالف امثال و حکم، المثلیاصطالحات ضرب 

 :مانند، فاعل و مفعول متغیر است، زمان عبارتی کامل حاصل آید. این عبارت کامل نیز برحسب قید

 پا توی کفش کسی کردن

 دُم خود را روی کول گذاشتن

 بی گُدار به آب زدن

 گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

 کاله خود را قاضی کردن

 ) ویکی پدیا ( کاله خود را سفت چسبیدن

گردد که باید ای محسوب میشود و به عنوان مواد اولیهمیالمثل متمایز کرد خود از ضربساختار و عمل، امثال و حکم در شکل

رنوع با ه، المثلیالمثل را به نمایش بگذارد. عبارات و اصطالحات ضربکار گرفته شود تا خصلت ظاهریِ ضرب به کاملی ی در جمله

ی است که در اذهان عموم نقش گرفته آرایش و پیرایشی تبدیل به امثال و حکم نخواهند شد. امثال و حکم دارای سنت و اصالت الیزال

المثلی به هر میزان که استقالل معنا و رسالت پیام آوری که عبارات ضربدرصورتی، و دارای رسالت آموزشی و حامل پیام و تجربه

 بازهم به تنهایی قادر به انجام رسالت خود نیست و همیشه متکی بر جمله و پیش درآمدی توضیحی است.، داشته باشد

 در اشعار اخوان ثالث :« مثل واره ها یا اصطالحات ضرب المثلی »نه هایی از کاربرد نمو

 به گور می برم ای دوست آرزوی ترا      چنین که با من سرگشته بی وفا شده ای

 ( 54) ارغنون : 

 اکنون دگر آبادی ویرانه ی من باش!        حبیبا، شدم خانه خراب تودانی که 

 ( 43)همان : 

 ؟گشاید گرهی از کارم کیست کز لطف       نگ آمده اممن دیگر از این عمر به ت وه که

 (36)همان : 

 نقش بر آبیهر چند که این نیز بود      این است و جز این نیست دگر حاصل هستی

 ( 76)همان : 
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 از جفا گیسو سیاهی روزگارم را سیه کرد      سرنوشتم زا به دست بیوفایی داد عشقم 

 (511 )همان :

 بل ز شیطان پُری ، ز یزدان تهی        نانی بُریگر آبی بری یا که 

 ( 645کهن بوم و بر دوست دارم : ) ترا ای

   ، یا تلخ یا پفیدهتو زرد در نیامد      من نیز مادرت را بردم به شرط چاقو

 (  641:همان ) 

 نفرین و آرزوصدها هزار نفرت و       همره خود می برم به گورکه ، تنها نیم 

 (636)همان  : 

 سماق بایست مکیدآنگه چو من       قتی که نبود باید آنگه چه کنم ؟ و

 (654)همان :

 که پنداری سیه مستم که نشناسم ز سر پا را   دست و پای خوددر پیش خوبان گم می کنم چنان 

 ( 665)همان : 

 د( اصطالحات مردمی

خراسان و واژه های پدیده های طبیعی مربوط به آن سرزمین را در اشعار خود بکار گرفته امید بسیاری از الفاظ محلی رایج در 

هم نشینی واژه ها ، در بسیاری از شعرهای اخوان»د گرفته؛ی زبان جاهلی و کوچه بازاری هم مداست و گاه از اصطالحات ترکی و حت

 (546:5683، )حسن لی« می شود. و اصطالحات کهن با واژه ها و اصطالحات محاوره ای و امروزی دیده

 جانیم سنه قربانا !، تو ترکی و من تاجیک     قد یعجبنی باریک، ای شوخ کمر باریک

 ( 66)ارغنون :

 بهر حال سحر خواهد شد  آخر االمر       این شب تیره اگر روز قیامت باشد

 (    66)همان :  

 باز نکردم، و پایی بکنم دستآمدم      آمد و من برگ و نوا ساز نکردم  باز عید

 ( 18) همان :  

 در سدّ دو صد سکندر اندازم                                                                                         زلزال، سکندری خورمبی آنکه 

 (558) همان : 
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، «بچّه ی ننگ »، «نق نقو » ری فراوانی وجود دارد ؛ از دفتر ارغنون اصطالحات عامه و کوچه بازا« تازگی ها »در قطعه ی 

، «گوشمالی »، «بخدا » ، «گوش بزنگ » ، «بو و برنگ » ، «ددری »، «بز دل »، «زبر و زرنگ »، «مست و ملنگ »، «حرف جفنگ »

 (583-583)همان :« منگ » 

 کن مرا  باز هم آن الت و لوت آسمان جُل     مرا، ای جنون عاشقی گُل کن، بس ملولم

 (65) ترا ای کهن ... : 

 می خورد 5فاراب زمین هم دیم و هم       نور، کز بلند آبشخوران، دل شب

 ( 63)همان : 

 (631ست)همان : 6«آوردی بهشت» که می گویند        از آن اردیبهشت اردیبهشت ست

 

 بعنوان لهجه ی، من با لهجه ی بابا شملی تهران را با این مقدمه آغاز می کند؛...می دانید که منجمله« باس ببقشین »مثنوی 

زبان فصیح و عدل وعادل میانه و برخوردار ، مرکزی و غلبه جوی و متأسفانه نه غالب )بنظر من هیچیک از لهجه ها نباید غلبه جویند

شما عنوان این تکه مثنوی کوتاه و خالصه شاید برای ، و بارور از همه ی امکانات نیمزبانها و محلی ها باید رایج گردد(میانه ای ندارم

( و از زبان 665چون گفته ام و حقیقتی و خواهشی را در بر دارد؛ دیگه باس ببقشین !)همان :، اصال تمام آن عجیب بنماید ولی خب

 یک مست و با همان زبان داش مشتی اصطالحات این گروه را بکار می برد؛

 دادام دام، دیدیم دیم دیم، یدیم دیم دیمد       چنان مستم که لیم لیم لیم الالم الم

ا الماه» ، «سرسر سرینا » ، «تر تر ترینا، «باس ببقشین » ، «یه خورده همچین»، «له میدون »، «وا کرده ام لب »، «بچّه آدم »

 « اونچنون تر » ، «چَچَه چَه »، «بَبَه به » ، «می مکّم » ، «میرم باالش یواشک » ، «حیرونِ حیرون » ، «قربون تو ، «

 (665-666)همان :          

                                                           
 . )اصطالح خراسانی است مخالف دیم( 5

                                 هشت.آوردی بوجه اشتقاقی عامیانه که به گفته امید از مردی یزدی شنیده که اردیبهشت یعنی . 6
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 ( باورهای ملی و فرهنگی عوام ه

 تعاریف مختلفی ذکر شده که به چند مورد اشاره می شود:، در مورد خرفه و خرافات در کتاب های گوناگون

است و تداول عمومی به عمل یا اعتقاد افسانه ای و اسطوره ای ، باطل، واژه ی خرافات در اصل به معنای سخن بیهوده» .5

، وارینگ«)اعتقاد به جادو و بخت یا درک نادرست علت و معلولها اطالق می شود.، ترس از ناشناخته ها، جهل، ناشی از نادانی

1:5635) 

 (5631ذیل الخرافه :، )معین« افسانه ای و اسطوره ای است.، باطل، سخن بیهوده» .6

 فرهنگ بزرگ«)عمل خاص و نظایر آن، حادثه، شرایط، توانه ی علمی به نحس بودن یک چیزاعتقاد یا عقیده ای فاقد پش» .6

 (538:5684، انگلیسی رندوم هاوس به نقل از صرفی

تار و خرافات مجموعه گف»با توجه به این تعاریف و دیگر تعاریف و توضیحات اهل تحقیق از این لغت می توان نتیجه گرفت که 

علمی  لولی برهیچ اص، در ظاهر فریبنده و دلنشین هستند، ت که چون با احساس افراد ارتباط برقرار می کنداعتقادات نا معقولی اس

 (54:5684، شعر بافیان«)و عقلی متکی نیستند.

معلول زندگی آدمی و عکس العمل او در مقابله و جدال با طبیعت و محیط ، اجتماعی است -باور عامیانه یک پدیده ی روحی

ی برای رهای، آدمی آنگاه که نمی توانست رابطه ی منطقی بین حوادث و پدیده های خارق العاده بیابد آمیز پیرامون وی است.اسرار 

از آن به ذکر اوراد و نجواها می پرداخت تا بدین ترتیب مصیبت ها را کاهش دهد و نتیجه ی دلخواه را از آن به دست آورد و همین 

 (514: 5687، ) ر ک: الهامی ا و عقاید خرافی در ذهن او شکل بگیرد.امر سبب شد تا بتدریج باوره

ه در چ، ؛ و لیکن از توجه بی شمار عامه به این عقاید خرافینزله ی تأیید آن نیستبررسی این جنبه از باورهای عامیانه به م

حلیل آن عاجز بوده اند و قادر نبوده اند در خصوص مسائلی که از قوه ی درک و تجزیه و ت، حوزه ی ادبیات و چه در حوزه ی اجتماع

نمی توان صرف نظر کرد؛ زیرا بررسی این جنبه از باورها و اعتقادات از بسیاری زوایای تاریک ، با تفکری منطقی بر آن حکم کنند

به  ارد.س بر حذر می دزندگی گذشتگان پرده بر می دارد و آیندگان را از پیروی کورکورانه و صحه گذاشتن بر اعتقادات بی پایه و اسا

 ،گفته ی صادق هدایت برای از بین بردن اینگونه موهومات هیچ چیز بهتر از آن نیست که چاپ بشود تا از اهمیت و اعتبار آن کاسته

 (57:5613، واضح و آشکار شود. )هدایتسستی آن 

اعتقاد یا باوری را به یاد می آورند. این باورها در گاه به جمالت و تعابیر یا نکاتی بر می خوریم که به گونه ای ، در شعر اخوان

 ؛مذهب و فرهنگ ما نشأت گرفته اند، میان عامه مردم رایج است و معموال از ملیت

 اعتقاد به سوت کشیدن گوش و پریدن چشم .1

مصیبت به او می اگر پلک چشم راست بپرد خوشحالی به ایشان روی می آورد و اگر پلک چشم چپ بپرد غم و عوام به اعتقاد 

  ( 617:5636، )شکور زاده. اگر گوش چپ صدا کند غیبت انسان را می کنند و اگر گوش راست صدا کند خوبی او را می گویند. رسد

 امید دیده می شود؛« ارغنون»از مجموعه اشعار « طرح و غزل »شعر  در و باور این معنی

 سفیر حذر می زند دلم؟ ناگه چرا      قصه چیست؟، گوشم کشید سوت و پرد چشم
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 (37) ارغنون :

 خندیدن جغد در شب و نحوست آن. 2

که در خرابه ها جای دارد؛مطابق  اعتقاد به شوم و نحس بودن جغد است، یکی دیگر از باورهای عامیانه وخرافه در اشعار اخوان

ی خواند پرنده ای است میمون و اوستا را از بر دارد و وقتی آن را م –برعکس آنچه در باور عوام است–روایات کهن ایرانی جغد 

در « کاش....»( امید در قصیده ی 534:5631، اما در فرهنگ اسالمی به نحوست مشهور است .) یاحقی ؛شیاطین به وحشت می افتند

 ارغنون به این باور اینچنین اشاره می کند؛

 من شنیدم که به من شب همه شب می خندید       چه شوم است اگر جغد بخندد در شبوَه 

 (                                          517) ارغنون :

 (ه در خرابه ها با جغدی انس گرفته)ک« ابوالخطاب کلوذانی»اخوان به ترجمه ی قطعه ای زیبا از « ترا ای کهن...»اما در دفتر 

وا آنرا نسبتی نار، کهن اشاره می کند سپس معتقدان به این خرافه را سرزنش کردهوی در این شعر به همین عقیده و باور دست زده 

 اعالم می کند؛ د را ترک دنیا و دوری از زخارف آنگوشه نشینی و عزلت جغ و تهمت می داند و علت

 با روح انزوای توأم انس و الفتی ست     جغد پیر قبّه ی خضرا که سالهاست ای

 این باور کهن خبر بی حقیقتی است    ی است در جهانهر چند بوم شهره به شوم

 در من سرایتی ست، بی شک ز سوز و ساز تو     ای از تو شعله ور به دلم شور و شوقها

 هر زشت نسبتی به تو بیجا و تهمتی ست    ای بوم و شوم نه، خلوت گزین انیس من

 کنج فراغتی ست که، چون گنج در خرابه      دترا نشان، زهد تو از زخارف دنیا

 (577ترا ای کهن بوم و بر...... :)           و...     

 اعتقاد به شور چشمی .3

را جزو امور خرافی دسته بندی نمی کند بلکه به نمونه هایی از آن نیز اشاره می کند و گزارش  چشم زخمکه قرآن با وجود این

ی فبسیاری از مردم چشم زخم و شور چشمی را جزو امور خرا، های تاریخی قرآنی از گذشتگان و پیشینیان نیز آن را تایید می کند

 از این باور به چشم می خورد؛ نه ایاخوان نمو در اشعار به آن ندارند. یاعتقاد دسته بندی می کنند و هیچ

 چهره ی بی مثل و مثالی که تراست نمک     آنکه را بر تو به شهوت نگرد کور کناد

 (63) ارغنون :

 نمک می زند دلم، با چشم شور خویش      بیرون میا نمکین چهره را بپوش

 (                                                      81)همان :

 بختک .4
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اد خواهد فریناتوانی در حرکت دادن بدن و صحبت کردن است به طوری که فرد به دلیل ترس و دلهره می، بختک یا فلج خواب

کند به زمان مرگ نزدیک شده و انگار ای که فرد تصور میاست به گونهعالمت دیگر آن فایده است. احساس خفگی بزند اما انگار بی

 موجودی روی قفسه سینه او قرار گرفته است. 

افراد در خواب را دارد.  خفه کردناست که شبها قصد  و نامرپی موجودی تخیلیها و باور عامیانه ایرانی نام ر افسانهاما بختک د

فتار کند. شاید ترس انسان گرنشیند و تمام وجود آنها را فلج میسینه افراد میمعتقدند که بختک روی نیز در برخی باورهای قدیمی 

 .تواند آنرا ببیندکند ولی نمیاز این موجود نیز بدلیل این است که حضور آنرا بر روی خود احساس می

 می نالد؛امید از کابوسهای بیداری اش شکوه می کند واز اینکه بختک خیال هم در خواب گلویش را می فشارد 

 کاین بختک خیال به خوابم گلو گرفت؟!       بیداری ام قلمرو کابوس بس نبود

 (                                                          34)ترا ای کهن .......... :

ناگهانی فضا به سبب آه غمگنانه موارد دیگری از باور های عامیانه و خرافات بکار رفته است ؛ تاریک شدن ، در اشعار اخوان ثالث

 ... و خانه روشن کردن بیمار در حال مرگ و گیر کردن لقمه ی نان در گلو به نشانه ی رسیدن میهمان، ای که کسی کشیده

 فضا تاریک شد ناگاه و بیگاه       اهپسینی می سپردم در چمن ر

 !از آهیقین پروانه ای غمگین شد       گل پژمرده ای می گفت و می ریخت

 (                                                                      561)همان : 

 از آن در گلو گیرد، تو گویی نیست از آن تو    رسد چون لقمه ی نان در گلو گیرد ترا مهمان

 گیرد چون لقمه ی نان در گلو، ترا مهمان رسد     که پیران کهن دارند:، چه وهم انگیز باورها

 (31) همان :              

 نیمه شب پرواز دادم در فضا پروانه ام را      آرزوهای دل شوریده بر بالش نوشتم

 من دگر رفتم ز گرد آرزوها خانه ام را    ان گفتمش پروانه جان !پرواز کن تا دور دست

 (                                                                53)ارغنون :

 عمری گذر نداری، کز این سکوت سنگی     بر سنگها چه خواندی، در آن خم سه راهی

 ( 557)ترا ای کهن .... :

 و( فهلویات 

نیز  ساسانیانشده است. این نوع شعر در دوره دوبیتی در قدیم به فهلویات تعبیر میز قالب های ریشه دار شعر پارسی است. ا

از مهم ترین گونه های ادبیات  که اشعار عامیانه به گویش های محلی فهلویات یا پهلویات. »نامیدندمعمول بوده و آن را ترانک می

رانه دوبیتی های باباطاهر و ت، رفته اند مانند: حیدر بابا سالمقرار گ آن قدر معروف شده که در ردیف آثار ملّی گاه، عامیانه فارسی است
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 تهای فایز دشتستانی. ویژگی اصلی این اشعار که از دل شاعرانی گمنام بیرون آمده اند حس قوی موجود در آن است .محتوای فهلویا

لحن عامیانه و واژگان ، پیچیدگی با زبان ساده طلب وصال و گله از هجر یار است؛ این تصانیف عاری از، معموال داستانهای عشقی

 (51:5676، )قانونی« هجو و شوخی ومطایبه و حکایتند.، مبتنی بر گفت وگو، محلی و دربرگیرنده ی حاالت و اندیشه های عوام

 نمونه هایی از فهلویات در اشعار اخوان؛

 اگر یک مرغ دریائی بُرُم مو      رُم مواگر یک کفتر چائی بُ

 خِراب رائی بُرُم مومُخوام از ای       خدایا ، آهوی صحرائیاگر 

 (                                                                                463)ترا ای کهن ... :

 جواب التهابم رَم ندادی      سالم کردم جوابم رَم ندادی

 و خوابم رم ندادیهفش ده شب ت      جواب التهابم ره وِلِش یار

 ( 657) همان : 

 دلت مثل دل من تنگ و تاره      ای آسمون بی ستاره، سالم

 بگو ابرت ازین بیشتر بباره     با دو چشمم اگر میخوای رقابت

 ( 616) همان :             

 ز( قصه ها و حکایات

و سنن عام و خاص زمان  دنبال رسم خطوط فرهنگدر حقیقت به داستانها و حکایاتی که امید در قالب قطعه و مثنوی سروده 

نظام خان و رعیتی و مردمی که هنوز اسیر شیخ و خان هستند در قالب ، از دفتر شعر ارغنوندر مثنوی خان دشتی خویش است. 

 حکایتی شبیه لیلی و مجنون به تصویر در می آید.

مانده در پرده های  اویان کهنداستانی ز ر»ع بیان میکند؛ج وار و با این مطلرا ایر« درد زادن » در همین مجموعه قضیه ی  -

مناظرات و پرسش و پاسخ  ز درد زادن را به خدا می رساند. و به واسطه ی حضرت موسی )ع( شکایت زنان ا  «خاطر من

 هایی که بیان می شود بیانگر بسیاری از واقعیت های اجتماع است. 

 ؛مانند کمک گرفتهنیز شرقی و غربی ، از داستانهای آذری مجموعه ترا ای کهن....در 

ماجرای زور ، داستان گرگ و بره )به گفته ی خود اخوان هم برداشتی است از الفونتن و هم از مأخذی شرقی( گرگ و بره -

 و ضعف در جهان غرب و شرق است و این وا قعیت که؛  

 این شعر و شعار اقویاست  د با غالبحق بو   حرف حق را از دهان توپ می باید شنید       

 (413-417)همان:
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؛ داستان سه قطره باران که هر یک در جایی  یا داستان دوستی ها تمثیل تربیتی و حکمت آمیز آلمانی است« سه قطره » -

 نابود میدومی در دهان غنچه گلی می لغزد و در پرتو آفتاب ، فرود می آیند اولی بر آتش تفته می افتد و بخار می شود

شود و سومی در دل صدف جای گرفته و مرواردی غلطان بوجود می آورد و نتیجه ی داستان که البته هدف اصلی است 

 اینکه؛

 آبت می کند ، گرچه باشی سنگ     همنشین بد خرابت می کند

 (431-436) همان :

 شیوه ی طنز بیان می کند. خجالتی را بهاز امثال آذربایجانی گرفته شده و ماجرای داماد « نکیر و منکر»داستان  -

در حقیقت گفتگویی است ساده میان دو گروه از مردم .گروهی که  «حاجی پدر سوخته ی بازاری و زندیق»مناظره ی  -

سجاده بر آب می افکنند و با داغ مهری که بر پیشانی دارند به احتکار و دغلکاری و دوز و کلک دست می زنند و با مال و 

م در این دنیا بهشت منالی که بدست می آورند صدقه می دهند و نمازهای قضای خود را می خرند و به قول حاجی بازاری ه

را داند و هم آن جهان و گروهی که بخاطر داغ ننگ زندیق بودن نه در این دنیا مال و منالی دارند و نه در عقبی جایی جز 

 دوزخ در انتظارشان است. 

مراسم یک سلسله بایدها ونبایدها و  «ب در این زمانه کالند یا لهیده اغل» با مطلع « دختر به شرط چاقو» در قطعه ی  -

یکسان نگری به فرزند پسر و ، زن داری، مهر، عقد، با زبانی ساده مطرح می شود؛ از جمله شیوه ی خواستگاری، وعقاید

 اجرای طالق در صورت لزوم و ....، پرهیز از بددهنی، یکدلی و صداقت در زندگی خانوادگی، دختر

مطرح می شود. پس از ، یکی از سنن مطرود«اینست ایناالف یا نون الف » طلع با م« نخل نور و نخل ناز» در قصیده ی  -

رام در درست مانند گوسفندی ، گویان« اهال و سهال» به میان می آید که سخن «عذب دختری»توصیف صبحی خوش از

 و دختر برای مدت می گیرد و می رود« زرّ کاغذین »بهای کاالیی که آورده دو ازای دالله در  .پی دالله وارد بزم می شود

 به عقد شاعر در می آید. -همان دو اسکناس که به دالله پرداخته اند -( و مهریه مشخصمعلوم )یک شب
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 نمودار بازتاب شاخه های ادبیات عامه در اشعار اخوان. 1شکل 

 نتیجه

ل آنها به دلی نقش بسزایی در برقراری ارتباطات ایفا می کنند. ، عنوان بخشی از زبان و فرهنگضرب المثل ها و کنایات به 

ها  جایگاه ضرب المثلبه همین دلیل  .باورها و اندیشه های آنانند، نه ی عقایدآیی، رواج و اهمیتشان در میان مردم، تاثیر، گستردگی

ینه ی حکمت و تجارب یک ملت در هویت ملی نمی توان نادیده گرفت. مهدی اخوان ثالث مانند بسیاری از شاعران معاصر را بعنوان آی

ثال ام، است. عناصر فرهنگ عامه و بویژه ضرب المثل ها بازتاب گسترده ای در اشعار وی داشتهایبند بوده پخود به هویت ملی خود 

صداقت لهجه از مشخصات هنر اوست از لهجه ی خاصی برای سرودن  .ه در اشعار او بکار رفتهو حکم گاه عینا و گاه بصورت مثل وار

اشعار و بیان افکار خود استفاده نکرده ولی با استفاده از اصطالحات عامه و مردمی خود را به اقشار و گروه های مختلف جامعه نزدیک 

به بیان آداب و رسوم و استفاده از داستانها و حکایات  کرده است.درک و فهم شعرش را برای مخاطبان آسانتر  ،کرده و در ضمن

 ،آن روز ایران را به تصویر می کشد و بر اساس شعر او می توان طرح این اجتماع را با همه ی خصوصیاتشاجتماع دردمند  ،شکلبهترین 

ان از می، سی آماری انجام شده نشان می دهدبرر فقر و درماندگیها و فریبها و نیرنگهایش به تصویر کشید.، جدال ها و کشمکشها

عار در اشامثال و حکم و مثل واره ها و اصطالحات مردمی نسبت به سایر موضوعات کاربرد و بسامد بیشتری ، موضوعات بررسی شده

ست ن بوم و بر دوترا ای که» سایر موضوعات در دفتر شعر، دارند و بجز خرافات که انعکاس آن در دفتر شعر ارغنون بیشتر استامید 

 بیشتر بکار رفته است.« دارم 

 

 فهرست منابع

 انتشارات مروارید . :تهران ، چاپ دهم، ارغنون، (5631 ،مهدی، اخوان ثالث [5]

 انتشارات مروارید . :تهران ، چاپ دوم، ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، (5637، مهدی، اخوان ثالث [6]

 انتشارات اداره موزه های آستان قدس رضوی .: مشهد ، فرهنگ عامه ایرانپژوهش و بررسی ، 5631، حسینعلی، بیهقی [6]

 .ثالث :تهران ، گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران، 5683، کاووس، حسن لی [4]

 .تهران: آگاه، چ سوم، نمودهای اجتماعی در ادبیات فارسی، 5634، محمود، روح االمینی [1]
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 تهران : محقق.، عامیانه در ایرانباورهای ، 5686، حمید رضا، شعربافیان [3]

 .سروش :تهران ، چاپ دوم، عقاید و رسوم مردم خراسان، 5636، ابراهیم، شکورزاده [3]

 نشر ثالث . :تهران ، آواز چگور، 5633، محمد رضا، محمدی آملی [8]

 تهران : انتشارات امیرکبیر .، چاپ نهم، فرهنگ معین، 5631، محمد، معین [7]

 انتشارات بزرگمهر .، تهران، چاپ اول، ناگه غروب کدامین ستاره، 5631، .................... [51]

 تهران : چاپخانه موفق .، ترجمه احمد حجاران، فرهنگ خرافات، 5635، فیلیپا، وارینگ [55]

 جاویدان .، تهران، چاپ دوم، نیرنگستان، 5613، صادق، هدایت [56]

 تهران : سروش .، پ دومچا، فرهنگ اشارات و اساطیر داستانی، 5631، محمد جعفر، یاحقی [56]

 . 514-554صص، شماره سوم، سال پنجم، پیک نور، انعکاس باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی، 5683، فاطمه، الهامی [54]

صص  چاپ نشده .، بررسی و تحلیل بازتاب فولکلور در شعر معاصر و تکیه و تأکید بر شعر قیصر امین پور، 5676، حمید رضا، قانونی [51]

55-7 . 

 . http:// dr-bakhtiary.comخالصه ی کتاب فولکلور وادبیات عامه،  (،53/4/74) بختیاری، محمدرضا، [51]
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