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Abstract  

Folklore literature is a new field in Iran. Compared to other countries, 
not many studies have been conducted in this field. A number of 
studies that have been done both in terms of quantity and quality have 
a significant influence on introducing it. There are some theses written 
about this subject matter. If such theses are written in a correct and 
coherent way, they could be effective and efficient in solving many 
scientific problems of folklore literature field; consequently, providing 
scientific and useful results. The present article randomly picked and 
analyzed a total number of 100 theses registered in Irandoc system. 
The research goal is to highlight the situation of some university 
research in this field and criticize them in a constructive manner in 
order to support the research basis in this scientific field. The research 
method is descriptive-analytic and the data collection method is 
library-based with a pathological approach. The main findings of this 
study indicate that most of the studied theses are descriptive, thus they 
are not giving us new results. They are usually imitative in general 
section (introduction). Boring clichés can be seen in theses’ main 
structure. Literature review is not properly acknowledged. Authentic 
sources are not used, and generally, they lack a problem-based and 
academic approach. Of one hundred studied theses, only seventeen are 
problem-based and have a scientific approach. University theses being 
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descriptive and compiled in this field indicate the primitiveness of 
folklore literature studies in Iran. One should realize that every 
research about any problem in any country begins with compilation, 
and then reaches to maturity and the level of analysis. It should be 
mentioned that although good steps are taken in recent years, this field 
is still in its early stages. 

 Keywords: Research; folklore Literature; thesis; pathology; 
approach-based researches. 

Research Background  
In some parts of books, articles, theses, and speeches, traces of 
pathologies can be seen. For example, although in Analouee's thesis 
title (2015), it is claimed that it is about criticism of folklore works, in 
fact, there is no sign of criticism. 

But what is directly related to our discussion is an article titled 
“Persian Literature and Language Theses’ Losses” by Gholaminezhad 
and Ghaboul. It is not free from mistakes either. For example, one of 
the cases is that in this article, the research method is not clearly 
explained. Also, it is not clear whether the obtained information from 
these theses is the result of reviewing the whole theses or a certain part 
of them, or rather their title, or the research methods of each of these 
theses alone. In addition, this article has not stated the approaches of 
these Persian literature theses, separately. Except the mentioned 
article, no research has ever dealt with the pathology of folklore 
literature’s theses exclusively.  

Goals, assumptions, and questions 
In recent decades, folklore literature and language has become an 
academic field, and students’ have gained interest towards this area as 
a field of study. However, the criticism against these theses are 
growing as well. 
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In order to organize and identify the strong and weak points of 
these folklore literature studies, the present article randomly chose and 
carefully analyzed a number of 100 theses. All their contents are saved 
in the science and information technology system of Irandoc. These 
theses are chosen from a total number 1100 theses, organized from the 
beginning of the century until the end of year 2018 on different 
aspects of folklore culture and literature.  

This article is to investigate what the features of these 100 theses 
chosen from a collection of 1100 theses are. What approaches have 
they used for criticism? What positive characteristics do they have and 
could they be of any help to studies in folklore literature? What 
pitfalls or major criticisms they have? 

Main discussion 
In this section, we deal with studying one hundred submitted theses of 
folklore culture and literature during 60s to 90s. The theses include 93 
MA theses in Persian language and literature one of which is related to 
specialized orientation of folk literature. Seven of them are 
interdisciplinary theses, most of which are related to art department 
and three of which are PhD dissertations. 

The number of subject-oriented theses compared to all the other 
theses are more. These theses are merely descriptive and follow a 
totally data collection approach. Repetition is seen a lot in these 
theses. 

One of the main research problems in all kinds of folklore literature 
studies is the lack of pathological approach and criticism. This issue is 
especially significant in theses. The lack of pathological and critical 
study is highly observed so far that it became the main idea for writing 
this article. 

Knowing the sources that exist about the subject matter has a 
multiple function. They provide knowledge about research 
background; also, they are used in research design and data collection. 
Today, considering the abundance of sources about any subject, and 
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the evaluation of identified sources are also important (Razi, 2015, p. 
68). In some of these theses, we are faced with incorrect and unrelated 
sources. From 100 studied theses, 43 do not have source originality 
and the used sources in them are generally unrelated and sometimes 
fake. 

Conclusion 
Although we see different and exciting subjects in theses regarding 
folklore literature from 2000s onward, most of these theses seriously 
suffer from quality issues. Generally, subject choice about folklore 
literature is made enthusiastically and only based on the researchers’ 
sentiments.  

Therefore, so many subjects are chosen in the format of folklore 
culture or literature of different regions. Some of the theses are quite 
stereotypical in terms of subject due to the lack of attention to the 
research background. The number of problem-oriented and functional 
subjects in these theses is low in number.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 بهمن و اسفند، 36، شمـارة 8 سال

 

 
 های ادبیات عامه در ایراننامهشناسی پایانآسیب

 
 3، رضا چراغی2خاله، محرم رضایتی کیشه1فرشته آلیانی

 
 (28/68/9311پذیرش:   22/66/9311)دریافت:  

 چکیده
های زیادی در مقایسه با کشورهای دیگر پژوهش ادبیات عامه در ایران دانشی بسیار نوپاست و

دربارة آن صورت نگرفته است. همین مقدار پژوهشی که بـه حاـاک کمـی و کیفـی دربـارة آن      
هایی کـه در  ترین پژوهشانجام شده است، تأثیر بسزایی در معرفی این رشته دارد. یکی از مهم

. هاسـت نامـه پژوهشگران دانشگاهی است، پایـان گیرد و نتیجة کار فشردة ها صورت میایران در دانشگاه
تواننـد در لـب بسـیاری از    ها در این عرصه اگر درسـت و مـتقن نوشـته شـوند، مـی     نامهپایان

مشکالت علمی رشتة ادبیات عامه که دانشی جدید است، مـثثر و کارسـاز باشـند و بـه نتـای       
داک ثبت که در سامانة ایران مه،ناپایان 966در مقاحة لاضر مجموع  سودمند و علمی بدل شوند.

صورت رندمی انتخاب و ارزیابی شدند. هدف از انجام این پژوهش روشن شدن شده است، به
منظـور تقویـت   ها بـه های دانشگاهی در این زمینه و نقد سازندة آنوضعیت بخشی از پژوهش

شیوة گردآوری  های پژوهشی در این رشتة علمی است. روش تاقیق توصیفی ـ تالیلی وبنیان
های ایـن پـژوهش نشـان    ترین یافتهشناسانه است. اصلیای با رویکرد آسیباطالعات کتابخانه

انـد، بـه نتـای  جدیـدی     هایی که مورد مطاحعـه رـرار گرفتـه، توصـیفی    نامهدهد، بیشتر پایانمی
ها کلیشة نامهاند. در ساختار اصلی پایاناند و در بخش کلیات معموالً تقلیدی عمب کردهنرسیده

                                                                                                                   
 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن، رشت، ایران )نویسندة مسئول(..  9

aliani_f@phd.guilan.ac.ir 
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن، رشت، ایران..  2
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن، رشت، ایران..  3
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شود. به پیشینة تاقیق درست توجه نشـده اسـت. از منـابع معتبـر اسـتفاده      آوری دیده میمالل
شـده،  نامة بررسـی پایان 966ماور و دانشگاهی ندارند. از است و در کب  رویکرد مسئله نشده
های نامهپایان ماورند. توصیفی و گردآوری بودننامه رویکرد علمی دارند و مسئلهپایان 91تنها 

هـای ادبیـات عامـه در ایـران اسـت.      دهندة ابتدایی بودن پژوهشدانشگاهی در این رشته نشان
شـود و سـ ب بـه    ای در هر کشوری با گردآوری آغاز مـی ازآنجا که پژوهش دربارة هر مسئله

رسد، باید گفت هنوز این رشـته در ایـران در مرللـة اوحیـه اسـت       تالیب می مرللة پختگی و
 های خوبی برداشته شده است.های اخیر گامهرچند در سال

هــای شناســی، پــژوهشنامــه، آســیبپــژوهش، ادبیــات عامــه، پایــان هااای کدیاادی واژه
 رویکردماور.

 . مقدمه1
بخـش عظیمـی از ادبیـات مـا را     . اسـت  عامه سرچشـمه گرفتـه   از فرهنگ هادبیات عام
تـوان شـاحودة احهامـات    از هر چیز مـی  فرهنگ عوام را بیشدهد. می شکبفرهنگ عامه 

 (. 33، ص. 9382بشری در زمینة ادبیات و هنر دانست )ماجوب، 
در سراسـر  . صـورت مکتـوب درنیامـده بـود    ادبیات عامه تا لدود یک ررن پیش به

، اعتنـا  بـود مـردم  ة عام ذوقة میالدی به این ربیب آثار که تراوید 91ة تاریخ جهان تا سد
آوری و جمـع نگریسـتند.  آثار بـه چشـم لقـارت مـی     گونهینادر  شد و دانشمنداننمی

نخسـت دو  مـیالدی   91ة در آغاز سد رمانتیک آغاز شد.ة دورمطاحعه دربارة این آثار از 
 آوری کردند.را جمع های کشورهای اروپای شماحیرصه 9به نام گریم یبرادر آحمان

را شروع کننـد،   عامه فرهنگبارة در ایران نیز پیش از اینکه ماققان ایرانی مطاحعه در
جـدی   ةیرانیـان تاقیـق و مطاحعـ   ا ،دروارـع مستشرران زیادی در این راه گام برداشـتند.  

را از غربیان آموختند، هرچند که در گذشته برخی از ادبا و عاحمـان  فرهنگ عامه  ةدربار
 و پـب از آن پژوهشـگران   عامـه پدیـد آورده بودنـد    فرهنـگ  درخصوصایرانی آثاری 

اند. در چند دهة اخیـر بـا   زیادی از زمان راجار تاکنون دربارة ادبیات عامه آثاری نگاشته
هـای زیـادی دربـارة آن    دانشگاهی شدن این رشته و اربال دانشجویان بـه آن، پـژوهش  

روز از وارد است روزبـه  هاآنها با توجه به نقدهایی که بر صورت گرفته است. پژوهش
هـای اخیـر   در دهه ژهیوبهتوان گفت که هستند و با یقین می نظر کمّی در لال گسترش
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نامـه، آثـار احکترونیـک و مقاحـه و ... در     ی متنـوعی در راحـب کتـاب، پایـان    ژوهشآثار پ
شـود شـتاب   اسـت و چنانکـه دیـده مـی     شـده  نوشـته فرهنگ عامه  مختلفرلمروهای 
  .در جوامع دانشگاهی داشته است ژهیوبه چشمگیری
های دانشگاهی اسـت، زیـرا جـزو دسـتاوردهای     ترین پژوهشیکی از مهم نامهپایان

ها دارند، زیرا لاصب مشارکت ها نقش مهمی در پژوهشنامهنخبگان جامعه است. پایان
نامه فرصتی برای یـادگیری و انعکـا    تاقیقی استادان دانشگاه با دانشجو هستند. پایان
هی کوتاه به کشـورهای پیشـرفته مـا را    فرهنگ فکری و دانشگاهی هر جامعه است. نگا

دسـت نیامـده،   به این لقیقت خواهد رساند که دانش و تکنیک فقط از راه آمـوزش بـه  
های گسـترده، گـامی   بلکه آنچه سبب تمدن امروزی شده، پژوهش است و انجام تاقیق

ست، نامه از منابع اطالعاتی مهم اآید. پایانشمار میای بهدر جهت تاقق اهداف توسعه
یابنـد و یـا در   های علمی و پژوهشی نشر مـی ها در راحب مقاحهنامهزیرا بسیاری از پایان

رود کـه از دو ویژگـی   شـوند. بنـابراین، انتظـار مـی    بسیاری از موارد به کتاب تبدیب می
ویـژه در  خصوص در عصـر لاضـر و بـه   مند باشد. این ویژگی بهبهره« اصاحت و ابداع»
رة انفجار اطالعات است، بسیار مهم و سازنده اسـت. در ایـن دوره   های اخیر که دودهه

که بارزترین وجه فرهنگی و اجتماعی هر جامعـه، شـبکة پیچیـده و جهـانی ارتباطـات      
کنـد  یعنـی ماصـوالت    ارتباط پیدا مـی  "ماتوا"چیزی با  ارتباطات بیش از هر»است، 

ــانی  ــا  جه ــب دسترســی در مقی ــابراین، 28 ، ص.9311)ماســنی، « فرهنگــی راب (. بن
 ای هستند.های دانشگاهی بهترین راه برای انتقال اطالعات نو در هر رشتهپژوهش

گـذاری کـالن و از   یافته با سرمایههای اخیر، کشورهای توسعهویژه در دههامروزه به
های خـود  فرهنگها و مطاحعات بنیادی برای لراست از خردهطریق تأسیب پژوهشکده

در دو دهة « ادبیات عامه»ر ایران نیز خوشبختانه با گرایشی شدن رشتة کنند. دتالش می
شناسـی،  هـای مطاحعـات فرهنگـی، مـردم    ها و پژوهشگران رشـته اخیر و توجه دانشگاه

هـای  ویژه ادبیات فارسی به این رشته سبب شده است تا در سالشناسی، هنر و بهجامعه
شناسانه و سبب نبود رویکرد آسیباما بههای خوبی دربارة آن نوشته شود، اخیر پژوهش

نقد، بیشتر پژوهشـگران بـر اسـا  ذوق و مطاحعـات شخصـی خـود در ایـن راه گـام         
انـد. بیشـتر   اند و در لوزة نظری چنانکه باید به روش علمی به تالیب ن رداختـه برداشته
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ـ   ن تاقیقاتی که صورت گرفته است چارچوب مطاحعاتی دریقی ندارند و هر روز نیـز ای
منظور سامان دادن و شناسایی نقـاط رـوت و   ها در لال افزایش هستند. بهمدل پژوهش

 9969انـد تـا از مجمـوع     ها، نگارندگان پـژوهش لاضـر درپـی آن   ضعف این پژوهش
هـای مختلـف   دربارة جلوه 9311ها تا پایان سال ای که از آغاز تأسیب دانشگاهنامهپایان

نامه را که تمام صـفاات  پایان 966شده است، مجموع فرهنگ و ادبیات عامه شناسایی 
صـورت تصـادفی   ثبت شده است بـه  2داکآن در سامانة علوم و فناوری اطالعات ایران

دست آمـده در ایـن   )رندمی( انتخاب کنند و مورد ارزیابی دریق ررار دهند. اطالعات به
عنوان، چکیده، واژگان نامه اعم از های اصلی هر پایانپژوهش نتیجة مطاحعة دریق بخش
ویـژه روش تاقیـق و مطاحعـة پیشـینه و چـارچوب      کلیدی، فهرست مطاحب، کلیات، به

احبته  3گیری، بخش منابع، پیشنهادات و مطاحعة اطالعات اصلی هر اثر است.نظری، نتیجه
وجـوی  ها سبک نوشتاری تکراری داشتند. در این پژوهش پب از جستنامهبیشتر پایان
ای که با این نامهاحمثب، ترانه و ... نخستین پایانیات عامه، فرهنگ عامه، ضربواژگان ادب
ها دیده شد، مـورد بررسـی رـرار گرفـت. بـرای اینکـه تاقیـق لاضـر دچـار          کلیدواژه

هـای  های سراسری یا رساحههای دانشگاهنامهسوءگیری نشود صرفاً تمرکز بر روی پایان
نامه در این رشته در لال توحید است، مـدنظر  زحة پایانمندورة دکتری نبود و هر آنچه به
 1رسـاحة دورة دکتـری،    3نامـة مـورد بررسـی:    پایـان  966نگارندگان بـود. از مجمـوع   

نامـة رشـتة   شناسی، مترجمی زبان و پن  پایـان های جامعهای در رشتهرشتهنامة بینپایان
ورة کارشناسـی ارشـد زبـان و    نامه مربـوط بـه د  پایان 13هنر مورد بررسی ررار گرفت. 
 نامه نیز مربوط به گرایش ادبیات عامه است.ادبیات فارسی و یک پایان

 . پیشینة تحقیق2
تـوان ردپـایی از   هـا مـی  هـا و سـخنرانی  نامـه هـا، پایـان  ها، مقاحههایی از کتابدر بخش
دبیات عامـه  نقد و بررسی سیر تاقیقات انامة ها را دید. برای مثال در پایانشناسیآسیب

( با توجه به اینکه در عنوان 9311از آناحویی )هجری شمسی  9316ایران از آغاز تا سال 
شود و دروارـع  اثر ادعای نقد سیر آثار ادبیات عامه شده است، اما اثری از نقد دیده نمی

های مختلف ادبیات عامه اسـت کـه   ای توصیفی دربارة لوزهشناسینامه کتاباین پایان



  انهمکارو  فرشته آلیانی ________________________ های ادبیات عامه در ایراننامهشناسی پایانآسیب

9 

 

تعدادی کتاب در زمینة ادبیات عامه معرفی شـده و تنهـا نقطـة رـوت یـا ضـعف       در آن 
شناسـی کـه در ایـن    برجستة این آثار بیان و به آن بسنده شده است. دروارع، تنها آسیب

توان بـه  شود، نقد برخی از اصطاللات در این زمینه بوده است که مینامه دیده میپایان
 ه کرد.سرود و ... اشاررصه، ترانه، بوم
پسـند از انقـالب مشـروطه تـا     شناسی ادبیات داسـتانی عامـه  آسیبهای نامهدر پایان

زاده، شناسی باورهـای عامـه در آثـار جمـال    آسیب(  و 9311از مرادی ) انقالب اسالمی
ای از ادبیـات عامـه یعنـی داسـتان نقـد و      ( جلـوه 9311زاده )از ملک هدایت، آل المد
 بررسی شده است.
شناسـی  نگاری و مردمو حزوم مردم عامه فرهنگهای ی پژوهششناسبیآس»در مقاحة 

(، که 9313از مرتضی فرهادی )« های عامه و کارابزارهای سنتی در ایراندانش و فناوری
شناسـی و توجـه نکـردن بـه ادوات عامـه      ی دارد، بیشتر به آسیبنگارمردمبیشتر صبغة 

ها ازجمله بافت ها بیش از آنکه به فناوریهشپرداخته شده و به عقیدة فرهادی، در پژو
فرش و ساخت رنات و  تأسیسات کشاورزی و ... توجه شـود، بـه باورهـا و خرافـات     

کند کـه بـیش از   عامه پرداخته شده است. احبته فرهادی بسیار گذرا این مسئله را نقد می
هـا  در پـژوهش  و عقیدة مردم رسوم و آداباندازه و بسیار سطای به ادبیات شفاهی و 

 ها به عقیدة او بسیار توصیفی و سطای هستند. وهشژپرداخته شده است و پ
 شناختی و تئوریک با موضـوع روایـت  های روشناسازگاری»هایی از مقاحة در بخش
هـای  پژوهششناسی ( به آسیب9316زاده )از راسم« های عامیانة ایرانیی داستانپژوهش

های ادبیـات  ت. به عقیدة نگارنده با اینکه هنوز در پژوهشادبیات عامه پرداخته شده اس
ایم، وحی نبایـد بـدون تأمـب و نگـاه انتقـادی از کنـار آثـار        عامه به ثبات خاصی نرسیده

مطاحعاتی ادبیات عامه بگذریم و باید با رشد نگرش انتقادی و تقویت فرهنگ، تامب و 
 پذیری را افزایش دهیم. تأمب

 هایی هر چند گذرا تاقیقات ادبیات عامه به چاحش کشـیده خشها نیز در بدر کتاب
 درآمدی بر ادبیات عامة ایـران ( در کتاب 9311)رنواتی( ) شده است  برای مثال جعفری

شناسـانه  هـایی نیـز از رویکـرد انتقـادی و آسـیب     ضمن رویکرد توصیفی آن، در بخش
کشد. وی لتی یکـی  نقد می های این لوزه را بهاستفاده کرده است و بسیاری از کتاب
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توجهی بـه مسـا ب نظـری    های مطاحعاتی لوزة ادبیات عامه را بیترین ضعفاز اساسی
 داند.می
شناسانی است که دربارة ادبیات عامه نظرات اساسـی  اوحریش مارزحف یکی از شرق 

شناسـی ایـران   هـای خـود در انجمـن جامعـه    را مطرح کرد. وی در یکـی از سـخنرانی  
ی ادبیات عامه در ایران را به چاحش کشید. به عقیدة وی پژوهشـگران ایرانـی   هاپژوهش

هـا  هـای غربـی  روی تئـوری حااک تئوریک دنباحـه در تاقیقات خود مستقب نیستند و به
شناسی کافی در ها را در نبود روشبسیاری از این پژوهش طور وی آسیبینهمهستند. 

انـداز  ت. مارزحف درنهایت، بـرای بهبـود چشـم   دانسته اسکار گردآوری ماققان ایرانی 
ادبیات عامه در ایران، رویکرد مناسب را این مسئله دانسته کـه مقامـات سیاسـی ایـران     

هـای سیاسـی، مـذهبی و    گیـری های این لوزه به دور از هرگونه جهـت دربارة پژوهش
 اجتماعی گام بردارند.

هـای  آسـیب »ای بـا عنـوان   حـه شود، مقاآنچه مستقیماً به موضوع باث ما مربوط می
نژاد و السان ربول است که در از مامدعلی غالمی« های زبان و ادبیات فارسینامهپایان
نامـه در رشـتة   پایـان  3136چاپ شده است. این مقاحه لاصب بررسی  گوهر گویامجلة 

د های ادبیـات عامـه را در خـو   نامهزبان و ادبیات فارسی است که مسلماً بخشی از پایان
هـای کـاربردی رشـتة    جای داده است. با وجود اینکه این مقاحه گام مثثری در پـژوهش 

برانگیز است، امـا خـاحی از اشـکال    ادبیات فارسی برداشته و از این جهت بسیار تاسین
وضـوح  تاقیق خود را بـه  نیست. برای مثال یکی از موارد این است که این مقاحه روش

هـا بـا   نامـه دست آمده از این پایانکه اطالعات به توضیح نداده است و مشخص نیست
ها یا بخشی از آن یـا عنـوان و یـا روش تاقیـق  هـر کـدام از ایـن        نامهمطاحعة کب پایان

هـای رشـتة   نامـه هاست. ضمن اینکه این مقاحه رویکردهای لاصب از این پایاننامهپایان
ژوهش یادشـده تـاکنون هـی     جز پصورت جدا بیان نکرده است. بهادبیات فارسی را به
 طور مجزا ن رداخته است.های ادبیات عامه بهنامهشناسی پایانپژوهشی به آسیب

 . بحث و بررسی 3
های نامهدست بیاید، ابتدا پایانهای ادبیات عامه بهنامهبرای اینکه دریافت بهتری از پایان

ها نامهشمار دریق پایان شناسایی شد. 9311تا  9366های یافته در لدفاصب سالنگارش
توان با راطعیت اعالم کـرد، زیـرا در بسـیاری از مـوارد     ها را نمیدر لدفاصب این سال
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درسـتی در  ها را بـه نامهشدة پایانها نسخة پیشنهاده و لتی دفاعشاهد بودیم که دانشگاه
وهشگران بعدی خوبی در اختیار پژاند و به این ترتیب بهاطالعاتی ثبت نکرده هایپایگاه

ها نامههای اطالعاتی  ثبت پایانررار داده نشده است، اما تالش شد با بررسی دریق پایگاه
های مختلف در ها و پیشنهادة دانشگاهنامهکه بیشترین پایان« ایران داک»از جمله: سامانة 

ـ   آن ثبت شده است و همینطور سایت کتابخانة ملی ایران کـه عـالوه    ة بـر اینکـه گنجین
هـای  نامـه شـدة بسـیاری از پایـان   هاسـت، نسـخة دفـاع   مثاحی برای لفظ انواع کتاببی

جز موارد ذکرشده، حیسـتی از   اند. بههای آزاد و پیام نور در آن ثبت و لفظ شدهدانشگاه
های مختلف ایران دفاع شـده  ای که در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهنامهپایان 13

زبان و ادبیات دانشگاه گیالن در اختیار نگارندگان ررار گرفت که منبع بود، توسط گروه 
صورت موضوعی جدا شـده بودنـد و بیشـتر    ها بهنامهبسیار خوبی بود. حیست این پایان

نامه پایان 13دفاع شده بودند. چنانکه گفته شد لدود  9386ها ربب از سال نامهاین پایان
 گرفت.ا در برمیدر موضوعات مختلف ادبیات عامه ر

هـا توسـط نگارنـدگان    نامـه در لدفاصـب ایـن سـال    پایـان  9969درمجموع لدود 
مونـوگرافی  »شمسـی اسـت کـه     9363نامه مربوط به سـال  شناسایی شد. نخستین پایان

هایی اسـت کـه بـا    نامهرا بررسی کرده است و آخرین آن مجموعة پایان« آباداستان خرم
ها مربوط به دورة کارشناسی نامهاند. بیشتر این پایانع شدهدفا 9311تراکم زیاد در سال 

های دکتری از شمار انگشـتان  های دورة کارشناسی و رساحهنامهارشد هستند. تعداد پایان
 کنند.  دست تجاوز نمی

 شدههای بررسینامه. تفکیک موضوعی پایان1ا3
یات عامه در ایـران وجـود دارد،   های ادبنامههایی که از نظر کیفی در پایانبا همة آسیب

توان دریافت کـرد،  ها مینامهرالتی لتی با نگاه کلی به موضوعات پایانای که بهمسئله
بنـدی موضـوعی   هاسـت. همـین نکتـه تقسـیم    تنوع موضوعی و چندموضوعی بودن آن

نامـة مـورد بررسـی نیـز باشـند، بسـیار سـخت        ها را اگرچه در راحب صد پایاننامهپایان
 مونـوگرافی  کند. با اینکه بعضی از موضوعات مادودة مشخصی دارند: بـرای مثـال  می

بندی توان در تقسیمرالتی می، و ... که بههای عامیانهبررسی مرگ در رصه، باغ صارای
هـای  نامـه موردنظر ازجمله رصه، مونوگرافی و .. ررار داد، اما سختی کـار دربـارة پایـان   
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 ،هـا احمثـب بضرکه تعداد آن نیز بسیار زیاد است  برای مثال: چندوجهی ادبیات عامه است 
 و عامیانـه  تعبیـرات  و اشارات هرسین  بررسی منطقه هایچیستان و هاالالیی ها،سروده
و ... که باید هر کدام از این موضوعات  فومنی گویش در و لکم امثال و و رسوم آداب
بنـدی مشـخص آن رـرار داد و    را در تقسـیم  رسوم، الالیـی و ...( و احمثب، آداب )ضرب

 کند.شده بیشتر میهای بررسینامههمین مسئله تعداد کمّی موضوعات را از تعداد پایان
نامه( بیشـتر موضـوعاتی   نامه )همچون هزار پایانپایان 966از نظر موضوعی در این 
اسـتخرا   های مختلف، رصه، بررسی متون ادبی از جهت همچون فرهنگ عامه در شهر

هـا در دهـة   نامـه فرهنگ عامه، مورد توجه پژوهشگران بوده است. از آنجا که این پایـان 
ویژه متـون داسـتانی نویسـندگان معاصـر     اند، به متون ادبیات معاصر بهدفاع شده 9316

بیشتر توجه شده است. در متـون کالسـیک نیـز بیشـتر آثـار نظـم مـورد اربـال اسـت.          
که از موضوعات جدید  -ما و تلویزیون و ادبیات عامه موضوعات جدیدی همچون سین

 شود. ها دیده مینامهدر این پایان -ادبیات عامه نیز هستند 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1391تا  1361نامة دفاع شده ادبیات عامه از دهة   فراوانی موضوعی صد پایان1نمودار 
Figure 1: Thematic frequency of one hundred defended dissertations in 

popular literature from the 1981s to 2001s 
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 های مختدف(شده )با تفکیک دهههای بررسینامه. نگاهی به پایان2ا3
فراوانـی موضـوعی آن را    9ای کـه در نمـودار   نامـه در این بخش به بررسی صـد پایـان  

کارشناسـی ارشـد   نامـة  پایـان  13ها شامب نامهبررسی کردیم خواهیم پرداخت. این پایان
ها مربوط به گرایش تخصصـی ادبیـات   رشتة زبان و ادبیات فارسی است که یکی از آن

ای که بیشترین تعداد مربوط به گروه هنـر اسـت  و   رشتهنامة بینعامه است  هفت پایان
 سه رساحة دورة دکتری است.

رش رونـد نگـا   9386طـور کلـی از اواخـر دهـة     دهد بـه نشان می 9چنانکه نمودار 
ای کـه  نامـه ها در لوزة ادبیات عامه رو به افزایش است. از مجموع صد پایـان نامهپایان

نامـه مربـوط بـه    ، دو پایـان 9366نامه مربوط به دهة مورد بررسی ررار گرفت، یک پایان
 9316نامه مربوط بـه دهـة   پایان 89و  9386نامه مربوط به دهة ، شانزده پایان9316دهة 
نگرش مراکز دانشگاهی به ادبیات عامه متاول شـده   9386از اواخر دهة  دحیب اینکه)به

 زبان و ادبیات عامـه ها و با تأسیب نشریة است و با گرایشی شدن این رشته در دانشگاه
در دانشگاه تربیت مدر  اربال پژوهشگران به این رشته رونـد صـعودی یافتـه اسـت(     

 است. 

 

 1391تا  1361های های دههنامه  تفکیک تعداد پایان2نمودار 
Figure 2: Distinguish the number of dissertations from the 1981s to 

2001s 
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 شدههای بررسینامه. بررسی رویکرد پایان3ا3
هـا و رویکردهـای   انداز بهتری از شـیوة انجـام پـژوهش   در این مرلله برای اینکه چشم

ماـور، رویکردماـور،   ماـور، مـتن  : موضـوع ها را به انـواع ها داشته باشیم، پژوهشآن
هـا در بعضـی مـوارد بـا یکـدیگر      نامـه تطبیقی تقسیم کردیم. ناگفته نماند که این پایـان 

ای هم رویکردماور باشـد و هـم تطبیقـی.    نامهپوشانی دارد  یعنی ممکن است پایانهم
 9311ها تا سال هها را از آغاز تأسیب دانشگانامهماور بودن این پایانس ب روند مسئله

 نشان دادیم.  2نامه در نمودار شمارة در مجموعة صد پایان
به ماور نسبتهای موضوعنامهشود، تعداد پایاندیده می 2چنانکه در نمودار شمارة 

ماـور  نامـة موضـوع  های دیگر فراوانـی بیشـتری دارنـد. منظـور از پایـان     نامههمة پایان
ت آن جذاب است، اما جنبة توصـیفی صرـرف و کـامالً    هایی است که موضوعانامهپایان

شـود،  ها فراوان دیده مینامهرویکرد گردآوری اطالعات دارند. تکرار در این دسته پایان
هـا کـه   نامهگونه پایانشوند. در اینای معموالً تقلیدی نوشته میچون با یک شیوة کلیشه
 966نامـه را از ایـن   پایـان  83و  های ادبیات عامه بسیار زیاد اسـت تعدادش در پژوهش

طـور  ظـاهر جـذاب امـا بـه    نامه به خود اختصاص داده است، معموالً موضوعی بـه پایان
شود. بعد از تعریـف ادبیـات عامـه و بیـان     انتخاب می« بررسی»معمول کلی و با عنوان 

هـای ادبیـات عامـه، شـناخت منطقـة مـوردنظر یـا        هدف پژوهش که کمک به پژوهش
شود. در فصب کلیـات معمـوالً رونویسـی از    نامه آغاز میر متون است، پایانشناخت بهت

بنـدی ادبیـات عامـه بـا منـابع تکـراری و       افتد و در تعریف و تقسـیم یکدیگر اتفاق می
های بعد معموالً به متن موردنظر یـا  شود. در فصبدرپی اطالعاتی ارا ه میارجاعات پی

شکلی شتابزده اطالعاتی درست یـا نادرسـت از آن   شود و بهمنطقة موردنظر پرداخته می
شـود  شده ارا ه میآوریشود و در یک یا چند فصب توضیای از اطالعات جمعبیان می

ای در اختیـار خواننـده رـرار    شـده گیری ازپیش مشخصو درنهایت در فصب آخر نتیجه
شده، همراه گردآوری ها جدوحی از درصد و فراوانی موادنامهگیرد. در بیشتر این پایانمی

هـا  نامـه گیرد. در این باـث، ایـن نـوع پایـان    با تعداد آن، در اختیار خوانندگان ررار می
ها با موضـوعات جـذاب، امـا فارـد روش مشـخص و عـدم       دحیب اینکه ماوریت آنبه

نامـة  گذاری شدند. برای مثـال پایـان  ماور نامهای موضوعنامهماوری است پایانمسئله
( که نویسنده پـب از بیـان کلیـات فقـط بـه      9316)صاحای،  هنگ عامیانة بردسکنفربررسی 
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و رسوم و بخشی از حغات و اصطاللات منطقـه پرداختـه   ها و آداب ها، افسانهگردآوری ترانه
کدام از انواع ادبیات عامه از آوانویسی استفاده نکرده اسـت. در  ها برای هی جز حغتاست و به
گیری کامالً از ربب مشـخص اسـت )احبتـه در    کند و نتیجهز تنها توصیه میگیری نیبخش نتیجه

  نامه عکب از مناطق مختلف ضمیمه شده است(.صفاات آخر پایان
بررسی ادبیات منظوم عامیانة بلوچی در منـاطق دشـتیاری و بـاهوکالت    نامة یا پایان
ی انواع ادبی همچـون  ( که نگارندة آن پب از پرداختن به کلیات به بررس9312)ر یسی، 

های فنون بالغت نامه را به رونویسی از کتابغزل، رصیده، مستزاد و ... پرداخته و پایان
آوری شده و شبیه کرده است. س ب انواع ادبیات عامه همچون ترانه، بازی و باور جمع

نامه در چند خط توضیح داده شده است کـه ایـن انـواع ادب عامـه     گیری پایاندر نتیجه
 گیری نوی نرسیده است. سیار باارزش در این منطقه وجود دارد و به هی  نتیجهب

( پـب از بیـان   9316)صابری مقـدم،  فرهنگ و ادبیات عامیانة مردم شوش نامة پایان
کلیات به معرفی شاعران منطقه پرداخته است که ارتباطی به باث ادبیات عامـه نـدارد.   

هـا و ... منطقـه پرداختـه    ها، باورها، خرافـه ثباحمآوری و آوانویسی ضربس ب به جمع
احنهرین مقایسه کرده است که در های بینهای شوش را با تمدناست. در آخر نیز تمدن

پـردازد و نتیجـة جدیـدی در    گیری در چند پاراگراف به تمجید منطقة شوش مـی نتیجه
 شود.تاقیق دیده نمی

 

 1391تا  1361های نامة دهه   تفکیک رویکردهای کدی صد پایان3نمودار 
Figure 3: Distinguishing the approaches of one hundred theses of 1981s 

to the 2001s 
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هـایی کـه فراوانـی بـاالیی     نامـه شود دستة دوم از پایاندیده می 3چنانکه در نمودار 
ماـور  اور، موضـوع مهای متننامهماورند. احبته بعضی از پایانهای متننامهدارند، پایان

ماورند و رویکرد نـدارد. منظـور   ها موضوعنامهنیز هستند  یعنی دروارع بیشتر این پایان
هایی است که یکی از متون ادبیات فارسـی را مـورد   نامهماور پایانهای متننامهاز پایان

 32رسـی،  نامـة مـورد بر  پایان 966ها از مجموع نامهدهد. تعداد این پایانمطاحعه ررار می
مورد متون کالسیک را بررسـی   93مورد متون معاصر و  91مورد است که از این تعداد 

به دیگـران بیشـتر مـورد    بار( نسبت2بار( و نظامی )  3کند. از متون کالسیک موالنا )می
بار(، سـیمین دانشـور    3آل المد )اند و از میان متون معاصر آثار جاللتوجه ررار گرفته

هایی که متـون ادبیـات   نامهاند. درکب، پایانبار( نیز بررسی شده 2زاده )مالبار(، و ج 2)
اند  یعنی ارتباطی بـین  اند، دریافت خوبی از متن ادبی ارا ه ندادهفارسی را بررسی کرده

وجود نیامده اسـت و مـا از طریـق    شناختی و معنایی متن بهادبیات عامه و جهان زیبایی
پـردازی و نگـرش   های ادبـی، شخصـیت  ن وجود دارد ویژگیای که در متفرهنگ عامه
رفت کـه پژوهشـگران   کنیم. لال اینکه انتظار میها و نویسنده را دریافت نمیشخصیت

به ظرفیت متن ادبی توجه کنند و بین ادبیات عامه و فهم مـتن ادبـی ارتبـاطی دوسـویه     
فرهنگ عامیانة نامة ل در پایانها باشد. برای مثابرررار کنند تا فرهنگ عامه کلید فهم متن

های عامة آثار آل المد شرح داده شـده،  واژه (9316)صدیقیان، مقاالت جالل آل المد 
کنـیم و  ها، کلماتی هستند که ما روزمـره از آن اسـتفاده مـی   در لاحی که بسیاری از واژه
و  بهرنگـی  فرهنگ اصطاللات عامیانه در آثار صـمد نامة نیازی به شرح ندارند. یا پایان

تقریبـاً همـین    آبـادی فرهنگ اصطاللات عامیانـه در آثـار مامـود دوحـت    نامة نیز پایان
هایی که عنوان فرهنـگ ندارنـد نیـز بـه همـین      نامهسازوکار را دارد. این مسئله در پایان

و رسـوم از متـون   هـا و آداب  طریق است  یعنی پژوهشگران تنها درپـی اسـتخرا  واژه  
انعکـا   نامـة  کنند. برای مثال پایـان شرح و پیوند آن با متن توجه می تر بههستند و کم

( با اینکه تالش زیادی 9381)خجسته، و رسوم عامیانه در دیوان صا ب فرهنگ و آداب 
 آوری اصطاللات شده، اما لاحت فرهنگ حغت به خود گرفته است.برای جمع

ها نامهپردازد. این پایاناور میهای رویکردمنامهبخش دیگری از این نمودار به پایان
هـای مشـخص علمـی در صـدد واکـاوی وجـوه       هایی است که با اتکا به رهیافتهمان
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پژوهـی  مختلفی از ادبیات عامه هستند. با توجه به این نکته که بار نظری و خالرانة عامه
هـا در مقایسـه بـا کـب     های رویکردماور است، اما تعداد این پژوهشبر دوش پژوهش

ای از آن نامـه نمونـه  پایـان  966های ادبیات عامه در لدود یک ررن ــ که ایـن  ژوهشپ
نامـه  پایـان  93ای کـه بررسـی شـد تنهـا     نامـه پایان 966است ــ بسیار کم است. از کب 

های ادبیـات فارسـی   نامهماور یا رویکردماورند و همین تعداد اندک نیز به پایانمسئله
نامـة  های رویکردماور دو رساحة دکتری، هفـت پایـان  نامهایانشود. از بین پمادود نمی

نامـة کارشناسـی   نامة گرایش تخصصی ادبیات عامه و پـن  پایـان  ای، یک پایانرشتهبین
ــه نســبت کــب    ــاچیزی ب ــد کــه تعــداد بســیار ن ــات فارســی رویکردماورن ارشــد ادبی

انـد  جـه کـرده  رویکردهـایی را کـه نویسـندگان بـه آن تو     1هاست. در نمـودار  پژوهش
 بینیم.می

 

 1391تا  1361های دهة نامهتری از رویکرد پایان  تفکیک جزئی1نمودار 
Figure 4: A more detailed breakdown of the approach to the theses of the 

1981 to 2001s 

 
ــی 1چنانکــه در نمــودار  ــده م ــاندی ــهشــود در پای ــری، نام ــای هن ــا از رویکرده ه

هـا  شناختی استقبال بیشتری شده است. احبته تعدادی از پـژوهش ختی و زبانشنااسطوره
-نامه با رویکرد دیگر مشترک اسـت و هـم  های تطبیقی در سه پایاناند  پژوهشتطبیقی

 پوشانی دارد. 
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 ها ها و شرح آننامههای موجود در پایانهایی از آسیب. نمونه1
 شناسی و نقدها فاقد تحقیقات آسیبنامه. پایان1ا1

هـای ادبیـات عامـه نداشـتن     ترین مشکالت پژوهشـی در انـواع پـژوهش   یکی از اصلی
ای نامـه های پایـان خصوص در پژوهششناسانه و نقد است. این مسئله بهرویکرد آسیب

شـود  شناختی و نقادانه تا لدی السـا  مـی  کامالً مشخص است. فقدان بررسی آسیب
ای کـه  نامـه پایـان  9969نگارش این مقاحـه شـد. از بـین    که ایدة اصلی نگارندگان برای 

هـا  شناسـی پـژوهش  ای به آسیبنامهدربارة ادبیات عامه در ایران نوشته شده، هی  پایان
در  نقد و بررسی سیر تاقیقات ادبیات عامـه نامه با عنوان ن رداخته است. تنها یک پایان

نامـه تنهـا یـک    ه از این پایـان در دانشگاه تربیت مدر  نوشته شده است ک 9312سال 
نامـه در  داک موجود است و هی  ردپایی از نظـرات ایـن پایـان   پیشنهاده در سامانة ایران

هـای  شناسـی دربـارة پـژوهش   فضای پژوهشی ادبیات عامه وجود ندارد. احبته دو کتـاب 
( نوشته شده که 9313)فاللی،  ادبیات عامه یکی در پیام نور گیالن و دیگری در جهرم

صورت گزارش توصیفی ـ تالیلـی   رنگ است و بیشتر بهها بسیار کمرویکرد نقد در آن
شناسـی اگـر در کـب آثـار پژوهشـی و      اند. این در لـاحی اسـت کـه آسـیب    مطرح شده

تواند به اصالح و پیشگیری و ها صورت گیرد همچون نقد ادبی مینامهخصوص پایانبه
های التماحی و ارا ة تاقیق درسـت و بجـا   تر مناسب برای جلوگیری از اشتباهایجاد بس

های ادبیات عامـه بسـیار ماسـو  اسـت و     بینجامد. جای خاحی این مسئله در پژوهش
کنیم ناشـی از نداشـتن همـین رویکـرد     ها یاد میبسیاری از مشکالتی که در ادامه از آن

 هاست.نقادانه به پژوهش

 هاهای قبدی و تکرار زیاد در پژوهشبه پیشینة پژوهش . توجه نکردن2ا1
ای باـث تکـرار اسـت. تکـرار در     نامـه های پایانها در پژوهشترین آسیبیکی از مهم

شـود  شود. تکرار هم در روش پژوهش نویسندگان دیده میموارد بسیار زیادی دیده می
حـب، روش گـردآوری   و هم در عنوان پژوهش. نویسندگان با  توصیفی بیـان کـردن مطا  

کنند  اما آنچه در نگـاه اول  کـامالً مشـهود    صررف که بسیار تقلیدی از یکدیگر عمب می
ترین تغییـر اسـت. ماققـان    ها بدون کوچکنامهاست تکرار در عنوان کلی و تیتیر پایان



  انهمکارو  فرشته آلیانی ________________________ های ادبیات عامه در ایراننامهشناسی پایانآسیب

19 

 

اند. در لاحی گرفته دست به انتخاب موضوع زدهبدون توجه از آخرین مطاحعات صورت
طـور اسـت   الزم است با آخرین مطاحعات دربارة موضوع خود آشنا باشد. اینکه ماقق 
تواند به ابعاد کارنشدة موضـوع دسـت یابـد و از پـرداختن بـه مسـا ب       رالتی میکه به
رسـد و وی ممکـن   شده اجتناب ورزد. گاه موضوعی جذاب به ذهن پژوهشگر مـی لب

با اندک مطاحعـه بـه تکـراری     است در وهلة اول فکر کند که موضوعی جدید است، اما
(. پـب هـر پژوهشـی بـرای     291، ص. 9313بودن موضوع پـی خواهـد بـرد )لـری،     
مـرور  »های پیش از خود است. بررسـی و تـدوین   جلوگیری از تکرار متکی به پژوهش

از مرالب مقدماتی و مهم در انجام هر پژوهش علمی است « نوشتارها و پیشینة پژوهش
هـا ازجملـه   ی اسـت کـه بـرای انجـام بسـیاری از پـژوهش      و یکی از نخسـتین مراللـ  

های تاقیقاتی ضرورت دارد. هدف اصلی از نگارش پیشـینة پـژوهش   ها، طرحنامهپایان
آن است که مشخص شود چه کارهایی در زمینة موردنظر پژوهش بـه انجـام رسـیده  و    

ن و انـرژی  های مشابه و صرف زمـا منتشر شده است تا به این ترتیب از تکرار پژوهش
اطالعـی از پیشـینة   (. بـی 63-62، صص. 9311بیهوده جلوگیری شود )فتالی و پریرخ، 

شود که برای روشن شدن مسـئله  های ادبیات عامه فراوان دیده مینامهپژوهش در پایان
 پردازیم.ها میبه چند مثال از آن
در  آل المـد ل های جـال بررسی عناصر فرهنگ عامیانه در داستاننامة نگارندة پایان

ها را مورد ارزیابی ررار نـداده و  های پیشین هی  یادی نکرده و آنپیشینة خود از تاقیق
ها مشخصاً توضیح نداده است  این در لاحی است کـه در بـین   تفاوت کار خود را با آن

فرهنگ عامیانـه در آثـار   نامة دیگری نیز به ای که بررسی شد، پایاننامهپایان 966همین 
 پرداخته است. آل المد لجال

دهـد و بـه   توضـیح مـی   مثنـوی را در « و رسومباورها و آداب »نامة دیگری یا پایان
توضیح داده، توجهی نکـرده اسـت     مثنویرا در « باورها»نامة پیش از خود که تنها پایان

اً بـه  پوشانی دارند و الزم بود که نویسنده لتمـ نامه هملال اینکه بخشی از این دو پایان
 کرد.پوشانی و تشابه توجه میاین هم
ای کـه  نامهای فرهنگ عامه را در آثار سیمین دانشور بررسی کرده و به پایاننامهپایان

 فرهنگ عامه را در چند رمان دانشور بررسی کرده، توجهی نداشته است.
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هـا نظـر   نامـه یکی از مسا ب دیگری که پـب از بررسـی پیشـینة تاقیـق ایـن پایـان      
جـای  گارندگان را به خود جلب کرد، این نکته بود که بسیاری از ایـن نویسـندگان بـه   ن

انـد،  پژوهش در موضوع موردنظر خود و درت در تاقیقات گذشتة عنوانی که برگزیـده 
شناسـی نـارص از ادبیـات    پیشینة تاقیق کلی ادبیات عامه را بررسی کردند و یک کتاب

الً هی  کمکی به تاقیقشان نکرده است. هفت پایـان  طور کلی ارا ه دادند که عمعامه به
نامه نیز استاد راهنمای مشترک نیـز  به این صورت است و دو پایان نامهپایان 966از این 
 دارد.

 . پرداختن به موضوعات مبهم و بدون مرز3ا1
ای که هر پژوهشی گونهترین ویژگی هر تاقیق درستی، مادود بودن آن است  بهاز مهم
ای مشخص باشد که ماقق دنبال چیست؟ موضوع وی چه بُعـدی  گونهروشنی بهبه باید

انگـاری در ایـن زمینـه موجـب آسـیب جـدی در امـر        کند. هرگونه سهبرا کنکاش می
دحیـب اینکـه لـوزة مطاحعـاتی بسـیار      انـد بـه  هایی که بسـیار کلـی  پژوهش است. عنوان

خواهند پاسخ دهنـد.  به چه سثاالتی میکنند دریقاً معلوم نیست ای را معرفی میگسترده
دحیب کلی بودن موضوع، ماقق هـر چـه   شوند، زیرا بهاغلب با ماتوایی ضعیف ارا ه می

کند و به همـین دحیـب تاقیقـی آشـفته ارا ـه      را که به موضوع شبیه است وارد باث می
جـذاب  های مبهم برای دیگران نیـز  دهد که ارزش چندانی هم ندارد. از طرفی عنوانمی

طـور مختصـر و گویـا،    ها بـه شود. حذا باید عنوانتوجهی نمینیستند و به تاقیق چندان 
عصارة تاقیق را در خود بگنجاند و نشان دهد که پژوهش در کجـا و بـا کـدام جامعـة     
آماری انجام شده است. برای ارا ة عنوان مناسب پیشنهاده شده است که عنـوان تاقیـق   

ش اول مسـئلة پـژوهش و بخـش دوم مورعیـت مکـانی و      به دو بخش تقسیم شود: بخ
( تا مادودة کار لتی از عنوان 39، ص. 9381زمانی مورد مطاحعه را نشان دهد )نورمن، 

هایی های ادبیات عامه با عنواننامهنیز روشن و واضح باشد. در تاقیقات مربوط به پایان
هـا اصـالً مشـخص    وهشـی آن اند و مرز و مادوده و گسترة پژایم که بسیار کلیمواجه

نیست. برای مثال از آغاز پژوهش دربارة ادبیات عامه یعنی از آغاز ررن لاضر تـا نیمـة   
نامه دربارة مونوگرافی مناطق مختلف نوشته شده است. بیشتر از شصت پایان 9316دهة 
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ای آباد، شـهریار، ایـوانکی، ده شـادمهان، روسـت    آباد، مهاباد، علیمثب مونوگرافی در خرم
 نامة نگارندة اول مقاحه(.شرفدار کال، آالشت در سوادکوه و ...)ر.ک: پایان

 نگاری آمده که در تعریف مونوگرافی یا تک
جانبة یک امر اجتماعی یـا مجموعـة اخالرـی    عبارت است از بررسی عمیق و همه

 کامالً مادود مانند: خانواده، یک گروه یا یک روستا، یـا یـک کارخانـه و امثـاحهم.    
دروارع، در این تکنیک یک روستا یا یک کارخانه یا یک گروه ماـدود را انتخـاب   

جانبـه مـورد   طـور عمیـق و همـه   کنیم جوانب و زوایای گوناگون وارعیت را بـه می
 ( 998، ص. 9389مقدم، مطاحعه ررار بدهیم )ررا ی

ب هـا مثـ  طلبد منطقة موردنظر کوچک باشد چون مونوگرافی در تمام ویژگیپب می
گیرد. لال آنکـه مـا   جمعیت، زبان، مسا ب ارتصادی، فرهنگی و.... مورد بررسی ررار می

آبـاد، سـنند ، طاحقـان، شـهر زنجـان و...       های کلی همچون مونوگرافی خرمنامهبا پایان
ای دارند و مشخص اسـت کـه نویسـندة ایـن     ایم که جامعة آماری بسیار گستردهمواجه
انـد  ورة کارشناسی ارشد هستند و در یـک زمـان کوتـاه نتوانسـته    ها بیشتر در دنامهپایان
 رالتی لق مطلب را ادا کنند و نتیجة آن پژوهشی سطای شده است.به

هاست. فرهنگ عامـه کـه عنـوان ایـن     ها مربوط به فرهنگبخش دیگری از موضوع
عنـایی تاقیرآمیـزی   اند و بار مگذاری کردهاشتباه آن را فرهنگ عامیانه نامها به نامهپایان

اند. در مقاحة دیگری مفصب به این موضوع خـواهیم پرداخـت. در تعریـف    به آن افزوده
هـا،  ای از دانـش فرهنگ عامه آمده است که فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم یعنی مجموعه

هـا و ... کـه   هـا، بـازی  ها، سـرگرمی و رسوم، جشن ها، آدابفنون، هنرها، ادبیات، آیین
(. راه 99، ص. 9311باشـی،  فاهی و تقلیدی در جامعه انتقـال یابـد )بلـوک   صورت شبه

های بعد فقط به طریق شفاهی نیسـت و شـفاهی بـودن تنهـا     انتقال ادبیات عامه به نسب
گیـرد، امـا چنانکـه در    بعضی از انواع ادبیات عامه مثب ترانـه و رصـه و ... را دربـر مـی    

کر شده است معموالً موارد بسـیار زیـادی   های مختلف ادبیات و فرهنگ عامه ذتعریف
های زیادی داریـم  نامهها، باورها، ترانه، امثال و ... را باید دربر بگیرد. پایانهمچون آیین

کننـد. از همـین   که فرهنگ عامه را در دیوان یک شاعر یا نویسنده یا شهری بررسی می
 23کلی دارنـد. از ایـن تعـداد     هاینامه عنوانپایان 36ای که بررسی شد، نامهپایان 966
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نامه به فرهنـگ عامـه   پایان 32و  نامه به فرهنگ عامه در شهرهای مختلف پرداختهپایان
نامه نیز دربـارة مونـوگرافی یـک شـهر     اند و یک پایانهای مختلف توجه کردهدر دیوان

 نوشته شده است که پیش از این به آن پرداخته شد.

 های ادبیات عامهژوهشعدم تعادل در انواع پ .1ا1
هـای خـود را بـه    هـایی کـه درنظـر دارنـد پـژوهش     پژوهشگران درکب بر اسا  مالک

ها اهداف تاقیق است. بر ایـن اسـا    کنند. یکی از مالکهای متفاوتی تقسیم میگروه
های بنیـادی،  شوند: تاقیقای تقسیم میها به سه دستة بینادی، کاربردی و توسعهتاقیق
ای باشـند.  هستند که درپـی توحیـد و توسـعة دانـش و ارا ـة پاسـخ پدیـده       هایی تاقیق

، 9381اندیشـد )بلیکـی،   پژوهشگر در این تاقیق به کاربردی بودن نتیجة تاقیـق نمـی  
(. تاقیقات کـاربردی  261، ص. 9313  لری، 13، ص. 9368  نادری و نراری، 13ص. 

ای خاص باشد را ة پاسخ به مسئلهها هستند. اگر ماقق درپی انیز از انواع دیگر پژوهش
و ررار است نتای  تاقیق سـودمندی داشـته باشـد، تاقیـق کـاربردی اسـت. پـژوهش        

هـا در  هـای بنیـادی را دارد، امـا هـدفش آزمـودن نظریـه      کاربردی بسـیاری از ویژگـی  
(. برخـی معتقدنـد   33، ص. 9368های وارعی و زنده اسـت )نـادری و نرارـی،    مورعیت
ردی و بنیادی هر دو اهمیت دارپنـد و هـی  یـک بـر دیگـری برتـری       های کاربپژوهش

تنیدگی پژوهش بنیادی و کـاربردی اسـت و   ندارد، دروارع پیشرفت علم ماصول درهم
هـای بینـادی جهـت داده    هـای پـژوهش  ها و یافتههای کاربردی با نظریهبیشتر پژوهش

ای اسـت کـه   وسـعه (. سومین نوع پژوهش تاقیقـات ت 93، ص. 9381شود )کازبی، می
ها بسـط  گیرد. هدف این نوع پژوهشمنظور توسعة ماصوالت و فرایندها صورت میبه

سازی اندیشه و نظریه است. احبتـه برخـی معتقدنـد    و گسترش، آموزش یا تفهیم و ساده
ای دروارع در یکی پژوهش فقط برای همان دو نوع اول متصور است و پژوهش توسعه

(. بـا  91، ص. 9316  مهـاجری،  21-23، صص. 9381)فتولی، گنجد از موارد ربب می
اندازة دو نوع گذشته برای این نـوع نیـز را ـب    توان جایگاهی لدارب نه به این لال می
های ادبیات عامه نیز از نیز از این سه نوع پـژوهش  (. تاقیق38، ص. 9313شد )لری، 

درصـد   16دی کنـیم. بـیش از   بنـ مستثنی نیستند. اگر از حااک این سه نـوع آن را طبقـه  
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انـد، وحـی در ایـن    تر از نوع کاربردیهای بنیادی هستند و کمها از نوع پژوهشپژوهش
هـا از ایـن نظـر    هـا را از نظـر رویکـرد نیـز تقسـیم کـردیم. پـژوهش       نامهپژوهش پایان
هـای مختلـف پژوهشـی مثـب     تـر از نظـر رویکـرد   ماور و متن ماورند و کـم موضوع
به بعـد   9316اند. از دهة شناسی و ... ادبیات مردمی را بررسی کردهامعهشناسی، جروان

شود و ادامه دارد. چـون نمونـة   های رویکردماور یا توصیفی همچنان توحید میپژوهش
کند به همین دحیب از ذکـر  ها بسیار زیاد است و در کمیت معنی پیدا میاین نوع پژوهش

ی و عدم تعادل در انواع در ایـن نمـودار کـامالً    شود. عدم یکساننمونة آن خودداری می
ای طـور افراطـی  هـا ذورـی ـ توصـیفی هسـتند و بـه       مشهود و مشخص است. پژوهش

کننـد و تنهـا برخـی از مسـا ب را توصـیف و      های ادبی را بررسـی و توصـیف مـی   متن
یابـد، در لـاحی کـه    کنند و همچنان این سیر و ایـن دور باطـب ادامـه مـی    بندی میطبقه

ها خیلی از مشکالت فرهنگـی و  بسیاری از مسا ب فرهنگ عامه هستند که با بررسی آن
 شود.ادبی و متون ادبی کالسیک کشف می

 . استفاده نکردن از منابع درست و مرتبط1ا1
شناسایی منابعی که دربارة موضوع تاقیـق وجـود دارد کـارکردی چندگانـه دارد  هـم      

آیـد و هـم در   کار مـی د، هم در طرالی تاقیق بهشوموجب آگاهی از پیشینة تاقیق می
شود. امروزه با توجه به فراوانی منابع دربارة هـر  ها استفاده میگردآوری اطالعات از آن

(. در 68، ص. 9311شـده نیـز اهمیـت دارد )رضـی،     موضوعی، ارزیابی منابع شناسـایی 
رو هسـتیم. از مجموعـة   بـه ها ما با منابع نادرست و غیرمرتبط رونامهبعضی از این پایان

نامه اصـاحت منبـع ندارنـد و    پایان 13ای که مورد مطاحعه ررار گرفته است نامهپایان 966
ها استفاده شده، عموماً غیرمرتبط و گاهی ساختگی است. برخی از این منابعی که در آن

 شناسی بسیار نارصی دارنـد. در منـابع از فرهنـگ حغـات مختلـف     منابع اطالعات کتاب
نامه از فرهنگ معین، دهخدا، لسن انوری و استفاده شده است  برای مثال در یک پایان

هـای اصـطاللی چـون فرهنـگ سـیما داد و... اسـتفاده شـده اسـت. همچنـین          فرهنگ
و لتــی رســاحة  احجنــانمفــاتیح، احبالغــهنهــ کــریم،  رــرآنهــای عمــومی چــون کتــاب
ود. لال اینکه بسیاری از موضوعات هی  شمراجع در بین منابع دیده می احمسا بتوضیح
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 حطفاً گوسـفند نباشـید  های بازاری همچون ارتباطی به این منابع ندارند. بسیاری از کتاب
در حیست این منابع تکرار شـده اسـت.    خواص فلزات بر روی انسانهایی چون و کتاب

ایـد در  پـدیا کـه یـک دانشـنامة آزاد اسـت و نب     بسیاری از نویسندگان از سایت ویکـی 
نامه استفاده پایان 13طور در این اند. همینتاقیقات در اوحویت ررار بگیرد استفاده کرده

وضـوح دیـده   بـه  همشـهری ها و لتـی روزنامـة   نامههای شخصی افراد، هفتهاز وبالگ
 گیـری فرهنـگ عامـه در آثـار علـی لـاتمی      بررسـی بهـره  نامة شود. برای مثال پایانمی

و وبـالگ   همشـهری زمان در منابع از سایت ویکی دیا، روزنامة هم( که 9313)فرهمند، 
 شخصی بهره برده شده است.

 . نتیجه1
هـای لـوزة   نامهبه بعد شاهد موضوعات متنوع و جذاب در پایان 9386با اینکه از دهة 

هـای جـدی دارنـد.    ها از جهت کیفی آسیبنامهادبیات عامه هستیم، اما بیشتر این پایان
انتخاب موضوعات دربارة ادبیات عامه بسیار ذوری و تنها بر اسا  تعلق خـاطر  معموالً 

پژوهشگران است، به همین دحیب موضوعاتی که در راحب فرهنگ عامه یا ادبیـات عامـة   
دحیب توجـه  ها نیز بهنامهشود، بسیار زیاد است. بعضی از پایانمناطق مختلف انتخاب می

ای هسـتند. تعـداد موضـوعات    وضوعی بسـیار کلیشـه  نکردن به پیشینة تاقیق از نظر م
 نامـه کـم اسـت. پژوهشـگران در فصـب کلیـات       ماور و کاربردی در ایـن پایـان  مسئله
طـوری نـارص و تقلیـدی    ها معموالً توضیاات مربوط به فرهنـگ عامـه را بـه   نامهپایان
ه بـا بررسـی   کنند  چنانکنامة پیش از خود رونویسی میمراتبی از پایانصورت سلسلهبه

ها و توضیاات به شـکلی  ها کامالً مشهود است که یکسری تعریفنامهتعدادی از پایان
های بیان کلیات نویسندگان از شود. معموالً در فصبها تکرار مینامهثابت در بیشتر پایان

تـر از اسـتنباط و خالریـت خـود در تاقیقـات      کنند و کمدرپی استفاده میارجاعات پی
گیرند. در بیان پیشینة تاقیق، پژوهشگران یا به پیشینة تاقیق کامالً امه بهره میادبیات ع

گرفته های صورتاعتنا هستند یا بسیار کلی و بدون توجه به جز یات و تمام پژوهشبی
نامـه  دهد. در متن اصلی پایـان پردازند که این مسئله التمال خطا را افزایش میبه آن می

خورد. در رسمت باث و بررسی بـه جـای   چشم میط فراوان بهنیز موضوعات غیرمرتب
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ها را لتی تا نامهشود که بیشتر لجم کمی پایانای توجه میتالیب به موضوعات اضافی
نامه رویة مشترکی وجود های پایانافزاید. در نگارش فصببیش از سیصد صفاه نیز می

نـگ عامـه کمـک کنـد، دیـده      دارد و بیان مطاحب مفیدی کـه در پیشـبرد مطاحعـات فره   
گیـری سـر بـاز    ها یا از بیان نتیجـه نامهگیری نیز بعضی از پایانشود. در فصب نتیجهنمی
دهنـد. در بخـش منـابع    ای را ارا ـه مـی  شـده ای نارص و ازپـیش تعیـین  اند یا نتیجهزده
 بر هستیم. ها، شاهد استفاده از منابع غیرمرتبط بدون توجه به منابع اصلی و معتنامهپایان

کند که ادبیات عامه در ایران هنوز در مرالب تمامی این موارد این مسئله را تأیید می
برد و هنوز به پختگی و کمال نرسـیده اسـت. حـذا الزم اسـت بـا      سر میابتدایی خود به

تـر  شناسی دریق، دنبال کردن موضوعات جدید و پرداختن به موضوعات کاربردیآسیب
 ع شود.ها مرتفاین آسیب

 هانوشتپی
1.Grimm 
2. Iran doc 

ای و رشتههای بیننامههای دورة دکتری، پایاننامهنامة مورد بررسی، تعداد پایانز مجموعة صد پایان. ا3
صورت کامب مورد مطاحعه صورت دریق و بهنامة تخصصی مربوط به فرهنگ و ادبیات عامه بهپایان

که به فرهنگ عامه در شهرها و مناطق مختلف )شوش، باهوکالت، هایی نامهررار گرفت، اما پایان
هایی که به فرهنگ عامه در دیوان نویسندگان و شاعران نامهبروجرد، خور و بیابانک و ...( یا پایان

ای دحیب داشتن رویهاند، بهکالسیک و معاصر )جالل آل المد، سیمین دانشور، نظامی و ...( پرداخته
های عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، فهرست دریق بخشتکراری، به مطاحعة مشترک و عموماً 

ویژه روش تاقیق و مطاحعة پیشینه و چارچوب نظری مطاحب، کلیات )فصب اول به طور کلی( به
گیری نامه بسنده شد و مورد بررسی و نتیجهگیری، منابع و پیشنهادات هر پایانها و نتیجهنامهپایان

 ررار گرفت.

 بعمنا
هجـری   9316نقد و بررسی سیر تاقیقات ادبیات عامه ایران از آغـاز تـا   (. 9311آناحویی، ن. )
 نامة کارشناسی ارشد. رشتة ادبیات عامه. تهران: دانشگاه تربیت مدر .. پایانشمسی

. تهـران: دفتـر   شناسـی نقد و نظریه: معرفی و نقد آثاری در ادبیات مردم(. 9311بلوکباشی، ع. )
 ای فرهنگی.هپژوهش
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 . ترجمة ح. چاوشیان. تهران: نی.های اجتماعیطرالی پژوهش(. 9381بلیکی، ن. )
 . تهران: جامی.درآمدی بر فوحکلور ایران(. 9311)رنواتی(، م. ) جعفری

 های عمومی کشور.. تهران: دبیرخانة هیئت کتابخانهنویسیآیین گزارش(. 9313لری، ع. )
اسی توصیفی ـ تالیلی ادبیات عامیانه و فوحکلـور گـیالن )در    شنکتاب(. 9313لسینی،  .م. )
رشت: دانشـگاه پیـام    .رشتة زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد. نامةپایاندو دهة اخیر(. 
 نور گیالن.
. و رسـوم عامیانـه در دیـوان صـا ب تبریــزی    انعکـا  فرهنـگ و آداب   (. 9381خجسـته، م. ) 

 زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.  کارشناسی ارشد. رشتةنامة پایان
 . تهران: فاطمی.شناسیهای تاقیق در ادبیات و مرجعها و مهارتروش(. 9311رضی، ا. )

. بررسی ادبیات منظوم عامیانه بلـوچی در منطقـة دشـتیاری و بـاهوکالت    (. 9312ر یسی، ک. )
 سی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.کارشناسی ارشد. رشتة زبان و ادبیات فارنامة پایان
کارشناسـی ارشـد.   نامة پایان. فرهنگ و ادبیات عامیانة مردم شوش(. 9316مقدم،  . ) صابری

 رشتة زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور اهواز.
کارشناسی ارشد. رشتة زبـان و  نامة پایان. بررسی فرهنگ عامیانة بردسکن(. 9316صاحای، ح. )
 نور مشهد.ارسی.  دانشگاه پیامادبیات ف
کارشناسی ارشد. رشـتة  نامة پایان. فرهنگ عامیانة مقاالت جالل آل المد(. 9316صدیقیان، م. )

 جنوب.نور تهرانزبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام
ها و پیشینة پـژوهش  (. رهنمودهایی برای نگارش مرور نوشتار9311فتالی، ر.، و مهری، پ. )

 -62، 28، فصلنامة علمی ـ پژوهشی دانشگاه احزهـرا  های علوم انسانی و اجتماعی. در لوزه
82. 

 . تهران: سخن.های پژوهشیآیین نگارش مقاحه(. 9381فتولی، م. )
شناسی نگاری و مردمهای فرهنگ عامه و حزوم مردمشناسی پژوهش(. آسیب9313فرهادی، م. )

 .991 -83، 6و  3، علوم اجتماعینتی در ایران. های عامه و کارابزارهای سدانش و فناوری
گیری از فرهنگ عامه در آثـار سـینمایی علـی لـاتمی     بررسی بهره(. 9313فرهمند کیان،  . )

کارشناسی ارشد. رشتة نامة پایاندالن، لاجی واشنگتن، دحشدگان، مادر(. کچب، سوته)لسن
 زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

هـای پژوهشـی در ادبیـات عامـه     شناسی توصیفی ـ تالیلی کتاب کتاب(. 9313فاللی، م. . )
 کارشناسی ارشد. رشتة زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه جهرم.نامة پایان. فارسی
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پژوهـی  شـناختی و تئوریـک بـا موضـوع روایـت     (. ناسـازگاری روش 9316زاده،  .ع. )راسم
 .961 -911، 3، د و نظریة ادبینقهای عامیانة ایرانی. داستان
 . تهران: ابجد.شناسیمبانی جامعه(. 9389مقدم، ا. )ررایی

. بـا ترجمـة ح. فراهـانی، و ح.    هـای پـژوهش در علـوم رفتـاری    پایـه (. 9381کازبی، پ. . )
 عریضی. تهران: دوران.

نامـة  یـان پا. آبـادی فرهنگ اصطاللات عامیانـه در آثـار مامـود دوحـت    (. 9316بنیاد، ن. )کریم
 نور تبریز.کارشناسی ارشد. رشتة زبان و ادبیات فارسی. پیام

 .. به کوشش ح. ذواحفقاری. تهران: چشمهادبیات عامیانة ایران(. 9382ماجوب، م. . )
تخصصی در ایـران. رهیافـت،    -ها و مسا ب مجالت علمی(. بررسی ویژگی9311ماسنی، م. )

23 ،21- 19. 
کارشناسی نامة پایان .گ اصطاللات عامیانه در آثار صمد بهرنگیفرهن(. 9313مامدپور، ف. )

 ارشد. رشتة زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور تبریز.
پسـند از انقـالب مشـروطه تـا انقـالب      شناسی ادبیات داستانی عامـه آسیب(. 9311مرادی، ن. )
 دانشگاه آزاد ایذه.. کارشناسی ارشد. رشتة زبان و ادبیات فارسینامة پایان. اسالمی
. زاده، هـدایت و آل المـد  شناسی باورهـای عامـه در آثـار جمـال    آسیب (.9311زاده، م. )ملک

 دانشگاه آزاد بروجرد. کارشناسی ارشد. رشتة زبان و ادبیات فارسی.نامة پایان
. یهای دانشجوینامههای تاقیقی و پایانمبانی روش تاقیق: تدارک مقاحه(. 9316مهاجری، ع. )

 تهران: چاپار کلک نوین.
های تاقیـق و چگـونگی ارزشـیابی آن در علـوم     روش(. 9368نادری، ع.، و سیف نراری، م. )

 جا: دفتر تاقیقات و انتشارات بدر.. بیانسانی
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