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 1های تلویزیونی رسانه ملیجایگاه ادبیات عامه در مجموعه

 2فاطمه عظیمی فرد

 چکیده

   سگمم   لقگ   عفرهنگ مردم یا فرهنگگ اامگ ه ه گ  اد گاد ی گنسا ا زگاا ای دا عهگا   افایگن سرفاگ   گا  دا              

را گگ        شگگام  لگگمد سزگگاری  سگگی ا داعد کگگ   یگگ   سیگگردا اددیگگام اامگگ عا دع درمگگا   هنگگر لگگم   هنراعهگگا

 دخشگا ای فرهنگگ   شگمده قصگ     را گ  کگاع   آگ   ا مگا      هسگمسنن  هداگا  هال ثگ  ضر  ه ما همث  هچیزااا هاش اع

خشگا ای  دای یمیاسگ  کگ  دگ   گمع دارگح دع حگا   تگم  اسگ            فرهنگگ مگردم ینیگنی   ا دهنعا  شکی  ما مردم

ن کگ  شگنال    یکگا ای اگمامقا هزگان     یگهی  قمی یگما   هگاه دگ  کنگنا عسگا    همی  فردی   آ  ا عا دای  گایا مگا  

  گن ای  ع د دسگایی  قمی یگم ا دگا ع یکگرد مقگا   فرهن گا       سگای نا دع ایگراا سگریا    اناصر همیاا عا م کن مگا 

اامگ    حضگمع اددیگام   میگ اا   غگای شگنا دع مفالگ  حاضگر  گه  شگنی اسگ         1337 قمی یما دگ  ایگراا دع سگا     

)دع  م اع ه سگگ  مر ماگگ   قمی یگگایایگگن درعسگگا شگگمدا اادع سگگر ی اآا گگا هگگای  قمی یگگم ا سگگی ادع مر ماگگ 

امگ   ای اددیگام  دع ایگن مفالگ   گه  شگن مصگادیفا ا       عامش    کیگ  دگر دگادن ا اخگا  شگن نا      ینای  مه ا لین شب

مر ماگگ   دع سگگ  داگگا   سگگمسننکنایگگ    اصگگ ه ه ه  را گگ    اشگگ اعه چیزگگاااه مثگگ ه ماگگ ه    قصگگ  ای آ قگگ   

نی هگگای درعسگگا شگگدع مر ماگگ  میگگ اا حضگگمع اناصگگر اددیگگام اامگگ  دهگگن شگگاا مگگا اگگاین   اسگگاخراگ سگگرددا

 متن د اس ا

 های  قمی یم اافرهنگ مردمه اددیام اام ه مر ما  همی  مقاه  های کلیدیواژه

 مقدمه

  دع کاس  های فرهن ا  ا مق  همی  فرهن ا یک مق  حاص  لمد ساها  زب  د  ا باشاا  اعیخا ای  ررد 

ع اس ه رلمعداممعد کشمعی چما ایراا ای اه ی  ییادی د  م  یماا شک  سرفا  اس ا  بی ا اس  ک  این مبنا دع

رردا عا دع  های سم اسما  ظیری ای ا باش مر ما  دا  عسن  ن ا  ا د  ه اعاا سا  ما  -چراک  ییشین   اعیخا

 ن 162:1389لمد ا ن لا  اس ا ) شنا   ع حا اه 

نا ای 148:1377لمهااه  زاا امر ی دیش ای ییش متااگ شنال  ییشین ه  اعیخ   احما  سذشا اا لمد اس  )مکا

حن های اامیا   د های  ظح    ثر فاعساه م افنامه  دا    عسممه سناهای امام   افزا  ع یساعاا قنیح دع کاا 
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 ماا  فمذ    أثیر این    ثاع د عگ اددا ایراا یمینه ماهای  اعیخا   ح اسا د  کاع عف    دا م ال  فمع دع داسااا

 ن12-11  1371ااافادام    دا    عسمم عا د  ع شنا دعیاف ا )ا رمی شیرایی   ظرفیااه 

ا  یگگ  دگگر دا عهگگا   افایگگنه  سیگگردب دگگا شگگ ملیاا اارگگا  فرهنگگگ مگگردم ه گگ  اد گگاد ی گگنسا ا زگگاا عا دع درمگگا 

فیگگام    دا    عسگگمم   هگگر   بگگ  کگگ  دگگ  ذ د   هنگگر   لگگرد ا زگگا ا   ه هنراعهگگا   ارلگگم   اگگادام لقگگ 

کاعکردهگگای مافگگا  ا دگگرای فرهنگگگ مگگردم ذکگگر شگگنی اسگگ  کگگ  ای  ا      ان6:1387مگگر با اسگگ  )مظگگاهریه  

هگای مخاقگگ    گماا دگگ  ایرگاد ه بزگا ا میگگاا اقگمام یگک مقگ     گگماا عاد گ  فرهن گا دگگین   زگ          آ قگ  مگا  

هگگای مخاقگگ ه  فگگش منعسگگ  عا دگگایی ا سفگگ  کگگ  فرهنگگگ مگگردم دگگرای  زگگ  گگمااشگگاعی کگگردا دع حفیفگگ  مگگا

هگا    سگای  اع بگام آ  گا دگ  شگک  امگر ییه ایگن  فگشه           یگهی دع سذشگا ه دگ  دلیگ   بگمد عسگا        کنگنا دگ   ما

 نا 42:1396 منی اس  )ماکمیاه  رین کاعکرد  ا د  ش اع مامهح

هگاه  هگاه اشگ اعه چیزگااا   آام گ  اسگ     را گ    اق گا   فرهن گا هگر    آگنی   ه هش دع فرهنگ مگردم ضگر عم  ی

هگگاه ه حیما گگام   سیاهگگااه ماگگ هگگاهگگاه   ثیگگ    مثگگ ه ع ایگگام مگگذهباه دااهگگا   سگگمسننهاه قصگگ  ال ثگگ ضگگر 

هگای  مناهگای اددیگام شگفاها ایگرااه هگر یگک حگمیی       دع سزگاری اظگیح   دگا    آگ   ا هگا    هگای کگاعه ل یفگ     را  

شناسگگا   اددیگگام شناسگگا   ع ااشناسگگا   آام گگ مکا گگب اق گگا مگگردم تفیفگگا    تقیقگگا لگگار لگگمد عا ای 

 ن8 قبننا )ه اا ما

 ر یبه دع سای نا دنین یهی  قمی یما یکا ای امامقا هزانن ک  شنال  اناصر همیاا عا م کن ما هاه دعسا  

ای دای ادا ای صنایع عسا  دهنن ک  د  صمعم های لمد عا دا  صا یر   انا ینا شک  ماد عاا م اصره افراد همی 

ای ای ژا ر های  قمی یم ا دخش ا نیدع ایراا ه بما دی ر کشمعهای آهااه سریا  اا نکردی   فرهن ا دعیاف 

ای عا ای هر قشری د  مخا باا سزاردیای ادانای ف الی   قمی یماه ها ک  دهننا سریا   ایش عا د  لمد الاصار ما

ع ه درعسا   ها دع حمیی اقمم ا فرهنگ ایراا   در منی ای آام   ایرا ا هزاننا ایاین کنننه آ یا ایلمد آقب ما

سایی  یهی اد  اام ه یاا زی  فرا ا ا درای حضمع دع سریا اناصر فرهنگ مردم د  آا ااا حار  اه ی  اس ا

ک  می اا حضمع اد  اام   داع نا اما  اکنما ک ار د  این مبتث یردالا  شنی اس ا هنف اصقا این مفال   ا اس 

ع ه یس ای یردالان د  ییشین ه مبا ا  ظری ایاین های  قمی یم ا س  ده  الیر د  شک    م   درعسا شمدادع سریا 

 های   م   درعسا لماهن شناا دع سریا یف  ع  ه  تقی  دادی د  ع    تقی  متامای ک

 پیشینه پژوهش

های متن دی ا رام سرفا  اس  ک  د  ه یه هشهای  قمی یم امر ما دع  دع حمیی فرهنگ مردم   اددیام اام 

 شمد  چنن   م   دع اینرا اشاعی ما
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دگگ   تقیگگ  سفا گگاا « هگگای متقگگا دع  قمی یگگما ایگگراادای  گگایا فرهنگگگ»ن دع یه هشگگا دگگا انگگماا 1386 ذعی )

ن یردالاگ  اسگ ه کگ     1385)مزگ مد عشگینیه   « دگاعاا دهگاعی  »ا افادی  تگم  دای  گایا فرهنگگ لگری دع سگریا       

سگگمادی یگگا هگگایا چگگما سگگادساه دگگادراسگگاآ  اه فرهنگگگ متقگگا لگگری   ااضگگای ما قگگ  دگگ   ا عا دگگا کقیشگگ   

سگگمادیه حفگگاعم    هینسگگااه  ضگگ ی  ظگگاهری   یمشگگش  امناسگگبه    ناشگگان هرسم گگ  عفاگگاع لگگهف     کگگح

 کنناالهد دای  ایا ما

اشگگکا  دای  گگایا  « هگگای  قمی یگگم ا قگگمما دع سگگریا  هگگای دای  گگایا اققیگگ  »ن دع 1387عضگگایا   کگگاظ ا ) 

)ه گگایما « اسگگ  دادگگام ی گگنی دگگمد»ن   1383)مزگگ مد  گگماداه «  هگگمی مگگای  هگگح»هگگا دع د  سگگریا  ایرا گگا قممیگگ 

 ا ناای کیفا درعسا کردین عا د  شیمی1383اس نیااه 

هگگا امگگ  دع عمگگاا ه زگگای  اناصگگری ای فرهنگگگ ا » ای دگگا انگگماا دع مفالگگ  ن1392یادی   مگگاحمیی )الآگگمعدی

کگاعسیری   هگا   هگای مگادی   م نگمی فرهنگگ اامگ  دع ایگن عمگاا    تگمی دگ          دگ  درعسگا آقگمی   « )اح ن مت مدن

سیگگری ای ای ای فرهنگگ  گگمدی مگردم عا دگگا دهگری   هگا سزگگاری دهگگن عمگاا ه زگگای  ا گنا ایگگن مفالگ   شگگاا مگا   یردالاگ  

هگگا   آقگگمی هگگای مانگگماا ای    ه عفااعهگگاه  یگگین کنگگن کگگ  دع درداع گگنی دا عهگگا   اناصگگر یدگگا ا ع ایگگ  مگگا   

 های یداا فاعسا   اققیح آنم  اس اساییبینی

« هگای  قمی یگم ا سگی ا   دای  گایا اناصگر فرهنگگ مگردم دع مر ماگ      »ای دگا انگماا   ن دع مفالگ  1394فرد )اظی ا

ع    دگگ  درعسگگا دای  گگایا اناصگگر فرهنگگگ مگگردم دگگ  انگگماا د گگن فرهن گگا همیگگ  مقگگا دع د  سگگریا  دگگ       

 شناسا یردالا  اس ا   شا  

هگگای  قمی یگگم اب م ال گگ   هگگای فرهنگگگ مگگردم دع مر ماگگ   دای  گگایا مفلفگگ   »ن دع یگگه هش 1396مگگاکمیا )

دگگ  ع   «  شگگینیگگردی»هگگای فرهنگگگ مگگردم عا دع مر ماگگ   قمی یگگم ا  ه مفلفگگ «« شگگینیگگردی»مگگمعدی سگگریا  

  ایگن سگریا  دعصگند  شگاا دادا سگبک ی گنسا       شناسگا درعسگا کگردی   دگ  ایگن  ایرگ  عسگینی اسگ  کگ          شا  

 شمدااسهما   بیر ما -آنینی اس  ک  دع کشمع ای  ا د  سبک ی نسا ایرا ا

هگگای دای  گگایا یدگگاا   فرهنگگگ اقگگمام ایرا گگا دع سگگریا  »ن دع یه هشگگا دگگا انگگماا 1396مت گگمدی دخایگگاعی )

 دگ   کگ   هگای شگالت  قمی یگم ا   سگریا   دگر    رکگ   دگا شناسگا فرهن گا   دگا ع    شگا    «  قمی یم ا عسگا   مقگا  

 سگایی  صگمیر    دای  گایا   گا   گه  کگردی اسگ     یردای گنه مگا  ایرا گا  مخاقگ   اقگمام  هگای فرهنگ   عسمم  یینه

 هگاه شخصگی   هگاه سگمیش  هگاه  یگین  دع آریگاا ایگن یگه هشه    اکنگن  یگادا عیشگ    ثگاع  این دع عا ایرا ا هایفرهنگ
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   گایا دگای   گأثیر   شگنی   دادی   بیگ   هگا  ا لگاعآا   اق یگ   دگا  هگا  ایگن سگریا   دع ممآگمد  هایینینی   علنادها

 لگگردی  اق گگا دای  گگایا دع  ثگگاع ایگگن حگگن چگگ   گگا کگگ  شگگمد مشگگخت  گگا سرفاگگ  اسگگ ب قگگراع اعییگگادا مگگمعد  ا

 اا ندمدی ممف  ایرا ا هایفرهنگ

 مبانی نظری

 هویت ملی

  « من کیزاح )یا ما کیزایحن»سخ د  سفاال ا ه بما همی  ع ایاا اس  ک  فرد یا سر ی دع ممعد لمد داع ن   دع یا

همی  مقا د  م نای احزاآ   ق     فاداعی » نا129:1384یاهنه ) شمداعار  ما« ع دچ  ا اظاعا ا ای من )یا مان ما»

نا دع 131ه ااه « ) د  اناصر     ادهای مشارک دع اآا اع مقا   دع میاا مریهای   ری  شنی سیاسا اس 

ای ای آ ق   ادزا ا آغرافیایاه دیناه  هادیه فرهن ا   یدا اه ری همی  آ  ا یک کشمع اد اد سزاردیسیشک 

 الهقا   اآا ااا دلی  هزاننا 

 Identity in)« همی  ای چشح چ  کزا؟  فش دای  ایا دع درسال  همی »دع مفال   ی  (  (C. Howarthهماعم

Whose Eyes? The Role of Representation in Identity Constructionها   نه د  درعسا  أثیر دای  ایا2002)ن

 درداش  دی راا در درسال  همی  یردالا  اس ا

های سیاساه اآا اااه فرهن ا    اعیخا یک مق   أکین  شنی دع   اما   اعی  مردمم د  همی  مقا در  یهسا

 اس ا

هایا دعلصمر لمده سذشا ه کیفی ه یمااه ق  د  یرسش ماا فراینن یاسخ میا  ساها   یک مهمی  مقا عا ما

های مهح ای همی   اعیخا   ق    لاسا ای اصقا   دار اه حمیی   ن اه آای ای سیاساه اقاصادیه فرهن ا   اعی 

ها    ثاع مادیه ییزااه فرهن ا   ع ا ا اس ه سبب ای ای  شا   ر یبه همی  مقا ک  مر ما لمد   ری  کردا دنین

 ن1390  161-162عاده شمدا )م ینی   اماما م آمامع ای هح ما ف

ن 1388ا گگنا حاآیگگا ا )هگگای همیگگ  مقگگا اعارگگ  کگگردی هگگای مخاقفگگا دگگرای مفلفگگ  دنگگنییه هشگگ راا دسگگا 

همی  مقا عا دع قالب سگ  مفلفگ  کگها اناصگر اصگقا مقیگ  ایرا گا )اآا گاعه فرهنگگ   د لگ نه همیگ  مگن ا             

 دهنا  م الیزاا اعار  ما  شهر  نی   همی   اسی

هگای اآا گااا ایرا یگااه ا زگرام اآا گااانه      ن همیگ  مقگا عا دع یگنن د گن اآا گااا )لصگق       1389سااا )

هگای فرهن گاه یدگاا   اددیگام مقگا        فرهن ا )عسگمم   سگنن مقگاه هنرهگای مقگا   دگمماه مفگالر   شخصگی         

هگا   دناهگای  گاعیخانه    قگایع  گاعیخاه مکگاا   سگایه   هگای  گاعیخ  هگای دینگانه  گاعیخا )شخصگی     دا عها   اعی 

آغرافیگگایا   سگگریمینا )سگگریمین   آغرافیگگای ایگگرااه میگگراد سیاسگگاه   ادهگگای سیاسگگا مقگگان   مگگنعا          

 کننا  لماهاه  کثرسرایاه  رندسرایا دع سبک ی نسان  فزیح ماهای منعاه  یادی)اعی 
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 ماا دع ینن حمیی  تقی  کرد  فرهن ا ایرا یاا عا ماهای اصقا همی  ن  ی  م افن ن مفلف 1387 شنا   ع حا ا )

 دیا  ه یدااه آغرافیای فرهن اه  اعیخه حافظ  فرهن ا    ظام اآا اااا

 انماا یکا ای اد اد همیااه حضمعی مشخت داع نادع ه   این   اعی  یداا   فرهنگ د 

 و ادبیات عامه فرهنگ مردم

ن F. Rabelais)ردمن شگگاین دگگ  قگگرا یگگا  دهح دگگایسردد کگگ  عادقگگ  سگگادف  یگگه هش دع مگگمعد فملکقگگمع )فرهنگگگ مگگ 

  عی کگگرد   هگگا   ه لیگگام ماگگنا   میگگاا اامگگ  عا آ گگع میزگگننیه  بیگگب   کشگگیش م گگر ف فرا زگگمیه شگگملا

ه گگگگرای  فزگگگگیرهایا کگگگگ  امگگگگر ی  یگگگگ  عاهن گگگگای یه هشگگگگ راا فملکقگگگگمع اسگگگگ ه مناشگگگگر کگگگگرد     

ه  خزگگاین اثگگر مهگگح دع ممضگگمع فملکقگگمع  18ه دع قگگرا نH. Bourne)نا هنگگری دگگمعا254:1379االمینگگاه)ع  

مناشگر کگردا ایگن کاگا  دع اصگ  شگرحا دگر  دا    عسگمم         « ی نسا اام  مگردم دع ع یسگاع داسگااا   »عا دا انماا 

مر ماگگ   1778دع سگگا   نJ. G. Von Herder)هگگای مگگذهبا مگگردم دگگمدا آگگاا سم فریگگن فگگما هگگردع آشگگن  

هگای مقگا   قگمما عا    افزگا    نGrimm)ای  ل گا ا سگرد  عد   دگرادعاا سگریح    هگ هگا    را گ   اعیش ننی ای  صگنی  

 ن13:1394داعیه دع د  مرقن  ن ین کرد نا )  یح

 گگماا  ا عا مگگا»شناسگگا فملکقگگمع عا ایگگن سم گگ    ریگگ  کگگردی اسگگ       االمینگگا دع کاگگا  مبگگا ا ا زگگاا  ع  

مگردم دگن ا دع  ظگر سگرفان )  حاگا دگن ا        ای ای دا زگانیها   اا گا    عفاگاعی دا زگ  کگ  دگین اامگ        مر ما 

 «ا   ز  د  صمعم  ررد  د  اعد عسینی اس د سین     ز د  آمدن فماین اق ا   من فا  اه سین 

فرهنگگگ هگگر آام گگ  عا  کگگ هگگا   دع دا گگشه دیگگنه  فگگرینش مر ماگگ  اددیگگامه هنگگرهدگگ  ااافگگاد آ فگگری قنگگما ا 

یکگا حگمیی عسگ ا   د م حگمیی غیرعسگ ا کگ  دایگن  ا عا          ماا دگ  د  دخگش یگا حگمیی کقگا  فزگیح کگردب       ما

 ن 10:1394)آ فری قنما اه  افملکقمع  امین

یادگگنه سیگگرد   ع اگ مگگااددیگگا ا کگگ  لگگاعگ ای حگگمیی ماملیگگاا عسگگ ا اددیگگامه شگگک  مگگا»قنگگما ا م افگگن اسگگ   

هگای عایگن     ع   هگای  گذعین  دا عها   مراسح دینا کگ  لگاعگ ای حگمیی دیگن عسگ ا ع اگ داعد )ما نگن سگفری       

 ن11:1394« )اهایا ای فملکقمع هزاننها )قنیح   آنینن دع میاا مردمه ه  ا دخشیمفادق  دا دی اع

فرهنگگگ مگگردم شگگام  مر ماگگ   »ن فرهنگگگ مگگردم عا ایگگن سم گگ    ریگگ  کگگردی اسگگ      10:1394ذ الففگگاعی )

هگاه مثقهگا   چیزاا هاسگ  کگ      اه  را گ  هگ هگاه افزگا    هگا   سگرسرما  دا عهاه ااد هاه  دا    عسگممه آشگنهاه دگایی   

 ایگگذیر داعدب سگگا    یمیاسگگ ب دع  تگگم  ه یشگگ ا   دگگای فرینا اسگگ    دگگا  یایهگگا حگگمیی سزگگاردی   چگگاعچم 
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هگگای لگگار  ادزگگا   یزگگ ب حرکاگگا    ممق یاهگگای  گگاییه ه زگگمیا   ه گگاهن ا داعدب دگگ  ا شگگخار   سگگر ی  

  «ا ناآ  ا اس    دع  م   اعیخ ه  اا سای نی  ا

ای سرف ا ا رمی اسرچ  منن مرحمم ا رمی شیرایی شک   اییهای  ظام  عی فرهنگ مردم دا ف الی دع ایرااه آ ع

  عی  دا    عسمم ای ای دعلصمر سرد  عی فملکقمع یادسای لمد    ی   شمی  مردم درای آ عکاعهای یراکننی

 ر  در ام  عادیمیا لمد عا دع این یمین  د  عادیم ایراا  1340 ری  فرالماا م بماا ا ا رام دادی دمد اماه دع سا  

این در ام  ک  در ع ی ا لین صفت  ا لین در ام  عادیمیا یخش سردینا  1341فر عدین  25ییشنهاد داد   دع 

ای  1341داقی ا نی  ا دا  ام فملکمع ای  ا یاد شنیه دع ساا  هیرنی ع ی شنب  دیز    ینرح فر عدین مای سا  

ن   سلطانی   امیرابراهیمیم ایراا یخش شنا دع ا لین در ام  فرهنگ مردمه د  سمیننی یا   مرد )احا االً عادی

د  انماا کاعشناآ حضمع داشاننا دع این در ام  ک  سای شک  نجوا( دا  ام  مزا اع  ابوالقاسم انجوی شیرازی

شنا این مردمم د   ا دع شیرای درعسا ماسرف  ممضمع یارم    ملن کمدک    دا    عسمم   ایشا د  لمد ما

ممضمع ک  هح دا فص  دهاع ه خما ا داش    هح دا انای  د  شیرایی دمدا ا رمی سای دا سمیش شیرایی ه رای 

شنه ای آذادی  لاصا درلمعداع شن   مخا باا ییادی عا د  لمد آذ  کرد   ب  دااث شن ک  در ام  ای مری ما

 ن51:1396)حنی ه « کننه دامم ای شنم نساا درای ه کاعی دا در ام  دمدایک در ام  عادیمیا ابمع 

هگا   مشگاغ    اقاصگاد      این فرهنگ شگام  د  دخگش اناصگر مگادی  اد اعهگاه مزگکنه لگمعاکه یمشگاکه ییشگ          

هگاه اددیگام اامگ ه یدگاا اامگ ه      هگای مقگا   مگذهباه هنرهگای قگمماه سگرسرما      م یش    اناصگر م نگمی   یگین   

 ن10-11:1394ه ذ الففاعیاع می ه  ممی     ردی    دا عها   افاینا )ی نسا اسر

اددیگام شگفاها یکگا ای اآگ ای مهگح فملکقگمع یگا فرهنگگ مگردم اسگ ا اه یگ   ا            »سفاگ ه  دع میاا اناصر یگیش 

ع دا یگیش ای هگر چیگ  دایگن سفگ  کگ  اددیگام        ای اس  ک  سای مارادف یا د  آگای فملکقگمع دگ  کگاع مگا     د  ا نایی

 ن 143:1394)قنما اه « ددیام اس اشفاها آ را ای ا

سگرایا    لگما اه    یگ ه ح قگ    هگای اامگ ه اددیگام   ایشگا اامگ  )ع ضگ       ا ماع اد  اام   یگ  اباع نگن ای  قصگ    

ء  گاعی  ال ثقهگاه چیزگاااه شگا   لگما اه سگخنمعی    فگالانه اددیگام غیرع ایگا اامگ  )ضگر        لگما اه یگردی  ح ق 

 ن1394ا )ذ الففاعی  ن  اش اع اام 
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هگا   گماا ایگن  یهسگا   هگای اگاما داعد کگ  مگا    ن م افن اسگ  اددیگام شگفاها  یهسگا    147-155  1394قنما ا )

عا دع ماگگما سم گگاسما   ا گگماع مافگگا م عدسیگگری   مشگگاهنی کگگرد   دراسگگاآ   هگگا اددیگگام مگگذکمع عا ای اددیگگام   

 ها اباع نن ای  ألیفا ما ای  کردا این  یهسا

هگا   اکثگر   یگک ای افزگا    ا مفلگ  م گین   مشخصگا  ناع گنا هگی        ماگما شگفاه  المؤلف بوود  مجهول .1

کگ  شگک  مکاگم    هگا  یگ  دع دسگ        سگ ک ایگاع   هگای سگناا اد  اامگ  ما نگن     د  ا فاد داسااا قریب

اسگگ ه مفلگگ  مشخصگگا  ناع گگنا حگگناکثر  گگام آگگامع یگگا س اعشگگ ر   هگگا دع مفنمگگ  یگگا مگگان کاگگا  ذکگگر 

 شنی اس ا

صگمعم شگفاها یگا سگین  دگ  سگین        فاهاه دگر لگهف اددیگام  گألیفاه دگ        ا افگا  اددیگام شگ   شکل انتقال .2

 نهگگا دع  1377هگگای مانگگمع ای یگک مگگان شگگنی اسگگ ا مگثهً  گگا سگگا    اسگ ا ه گگین امگگر ممآگب ع ایگگ   

 ع ای  ای این افزا   س اع  شنی اس ا 152سنرین  اسناد فرهنگ مردمه 

د ییگادی ا فاقگام مشگادها دگا شگر       هگای ماگما شگفاها اسگ ا دع مگماع        کگراع یکگا ای  یهسگا   تکرار .3

 امگگ   رسمسگگاه هگگای سگگناا فاعسگگا ما نگگن سگگ ک ایگگاعه داعا  شگگمدا دع داسگگااایکزگگاا ع ایگگ  مگگا

 دینیحا ام    ااا شماهن فرا ا ا ای  کراع ماادممزقح

  یدگگاا اددیگگام شگگفاهاه ه گگاا یدگگاا سفاگگاعی مگگردم اسگگ ا دنگگادراینه دزگگیاعی ای   بیرهگگا         زبووا  .4

  دع یدگگاا شگگفاها  آگگمد داعده دع یدگگاا اددگگا عسگگ ا  آگگمد  گگناعدا سگگرایش دگگ      هگگایا کگگ رکیگگب

 های این یداا اس اهای اردا ای  یهساسمیا   کاعدرد کح  اژیصریح

کگردا مخا گبه عفگع لزگا اه ایرگاد  شگام   یگر کگردا ا قگام فراغگ  ای              سگرسرم کننودگی سرگرم .5

 های اددیام شفاها اس ا یهسا

 ماریو جامعه آ روش پژوهش

 ما گگن دع یگگه هش حاضگگر ای ع    تقیگگ  متاگگمای کیفگگا اسگگافادی شگگنی اسگگ ا  تقیگگ  متاگگمای کیفگگا مگگا     

نا ایگن شگیمی   105:1393هگا   ه بنگین   ای هگا اسگافادی سگردد ) بریگ یه      انماا ع شا دگرای شگنال   شگاد    د 

دع  تقیگگ   یگگذیر دگگرای  تقیگگ  ا هاگگام مگگمعد  مآگگ  یه هشگگ راا اسگگ ا  من لگگ  ع شگگا ا   گگاف  تقیگگ ه دگگ 

 تقیگ  متاگمای کیفگا عا    »شگم نا امگا   منگن  تقیگ  مگا   های یک ییام دگ  شگک  اینگا    ظگام    متامای ک ا  یهسا

منگنه  دنگنی  ظگام  هگای مانگا ای  ریگ  فراینگنهای  بفگ      ا متاگمایا دادی  ماا ع    تفیفگا دگرای  فزگیر ذهنگ    ما

 ن  20:1390ای اا    مشادیه«)سایی یا  راحا ال مهای شنالا  شنی دا ز اکندننیه    ح
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هاس ه ای آ ق   ظهمع هر یک ای اناصر اد  اام  دع سریا د  م نا  اددیام اام های دع این یه هش منظمع ای مفلف 

  مصادی    ها د   دع آام    ماعی درعسا شنی ا این مماعدقص    داا   سمسنن اعه چیزاااه مث ه ما ه  را     اش

 ش اعی  دع قالب  احن  تقی  اساخراگ شنی اس اشک    ام

 تکیه بر بادن   1384) اولین شب آرامش نه1373)در پناه تو   ماعی این  تفی  عا س  مر ما   قمی یم اآام  

ا نه های یرمخا ب دمدی  دع یماا یخش لمد ایآ ق  سریا  دع س  ده  الیر ای  قمی یما یخش شنی ن ک 1391)

اس  ک    ایا ای ک  سریا  عا ای ا اخا  شنیسم  دهننا ای هر سریا  د  قز   د  شک   صادفاه د  شکی  ما

د  کاعسردا ا ح ین لبخننیه  تو در پناهدیز    شش قز اا  های شش   دیز    چهاع سریا  شاا دهنا قز  

های قز    د  کاعسردا ا اح ن امینا اولین شب آرامشهای شا  دی   دیزاح سریا  دیز    شش قز اا قز  

د  کاعسردا ا مت مد م ظ ا آام    ماعی  تفی   تکیه بر بادشش   دیز    د  سریا  دیز    شش قز اا 

 دهنناحاضر عا  شکی  ما

 هاتحلیل داده

هگگای یرمخا گگب  قمی یگگما دگگمده دع  اعیخبگگ    کگگ  دع یمگگاا یخگگش ایآ قگگ  سگگریا     یال در پنوواه تووو سوور

شگگمدا دع ایگگن سگگریا  ا لگگین دگگاع ممضگگمع اشگگ    ع ادگگا  قمی یگگما  ف گگ  ا فگگا متزگگم  مگگاسگگایی سگگریا 

اگگا فا یگگیش ای اید اگ دع قالگگب داسگگاا ا آگگذا    مثقثگگا اشگگفا دگگ   صگگمیر کشگگینی شگگنا مگگریح افشگگاع )ل یگگا  

ای ای  بفگ  مامسگا   فرهن گا    ی  ن ن دا شگرمی عشگا   راحگا صگن اا دا شگ ای  هگراا    نهگا فری گن لگا مادی         

داعنن اسگگ ا عامگگین )عامگگین یرچ گگانه مت گگن    مگگادع  ییاگگا الچینگگا )لا گگ   )شگگغ  د لاگگان )یگگنع ایگگرگ افشگگاع

 این سریا  هزانناحزن آمهرچان   یاعسا )یاعسا ییر یفرن ای دی ر دایی راا اصقا مرحمم ) منصمعی

 

 

اسگگ  کگگ  ای شگگبک  سگگ  یخگگش شگگنا   ۱۳۸۴–۱۳۸۵متصگگم  سگگا   اولووین شووب آرامووشمر ماگگ   قمی یگگم ا 

لگا ان ای اید اگ دگا   شگمدا  ذع )شگبنح ققگا   ماآرای این مر ما  دا    سفان دلاری دگر سگر سگفری افگن  غگای مگا      

ان کگ  دع حگا  دایسشگ     ا  فگریاد )شگهر ی ادراهی گ   شگمد  گا دگا  گام د قبقگا     اقیرضا )مهنی یاکن ن منصرف ما

دگگ  ایگگراا اسگگ ه اید اگ کنگگنا  مشگگین )یکاگگا  اصگگرن د سگگ   ذع   لگگماهر  گگا نا فگگریاده مشگگمد  ذع دع ایگگن     

 سیری اس ا ص یح

http://www.google.com/url?url=http://jamejamonline.ir/nama/2720120213600070491/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwimpaez-5DYAhUsIcAKHfkiBx0QwW4IGzAD&usg=AOvVaw3W-6FMySmhKR3AkpUIFyx_
http://www.google.com/url?url=http://jamejamonline.ir/nama/2720120213600070491/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwimpaez-5DYAhUsIcAKHfkiBx0QwW4IGzAD&usg=AOvVaw3W-6FMySmhKR3AkpUIFyx_
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ماآرای دلاگری دگ   گام اا فگ  )افزگا   یگاکر ن اسگ  کگ  دگرای  تصگی  دع عشگا  حفگمد             تکیه بر باد مر ما  

سگن یگنع    یادین کگ  هگح  سیگرد دگا  گادع متزگنیاا )مهگنی فخگیح      اای شیرای دگ   هگراا  مگنی اسگ     صگ یح مگ      

ای سگگناا   مگگذهبا هزگگانن اسگگ    صگگاحب شگگرک  داع رگگا اسگگ  اید اگ کنگگنا لگگا مادی اا فگگ  کگگ  لگگا مادی 

کننگنا اا فگ  دگرادعی دگ   گام مهگنی )اشگکاا ل یبگان داعد کگ   قگراع اسگ             شنم دا این اید اگ مخالفگ  مگا  د 

 سن   سا    د س  اا ف  اس  اید اگ کننا  ک  هح دا فا    )سهعی اباسان

 

کنایگگ     را گگ    اشگگ اعه چیزگگاااه مثگگ ه ماگگ ه  ای آ قگگ   دع ایگگن مفالگگ   گگه  شگگن مصگگادیفا ای اددیگگام اامگگ   

هگای مناخگب ییگادی شگن   د گن  تقیگ        اداگنا مگان کقیگ  قزگ        قص  دع س  مر ما  اساخراگ سگرددا   اص ه 

دنسگگ   مگگنی هگگی  مگگمعدی ای  را گگ ه ماگگ ه چیزگگااا   قصگگ  یافگگ   شگگنا دعمگگمعد هگگای دع دادیصگمعم سرفگگ ا  

سگ  مگمعد شگ ر اسگاخراگ شگن کگ        « ا لگین شگب  عامگش   »مر ماگ   دع هگای درعسگا شگنی    ش ر  ی   نها دع   م  

دگرد ایگن امیگن مگا عا؟ه یگیش ای اینگ  دگیش ای ایگن ا نیشگ  اشگاد دگمد    رسگح کگ  اشگک               اباع نن ای  د  کرا ما

 مشاهنی شنا«  کی  در داد» ی  دع سریا   یا فا    یهرا  یک ممعد سمسنندع شمدا ما یردیدع غح 

هگگای درعسگگا شگگنی سگگ  ال ثگگ  دع   م گگ ضگگر اصگگ ه     دع د  آگگن   ییگگر میگگ اا      تگگمی کگگاعدرد کنایگگ   

 مر ما  اعار  شنی اس ا  
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 در سه مجموعه و اصطالح  ل و کنایهالمثمیزا  کاربرد ضرب -1نمودار

« دع ینگای  گم  »دع سگریا      اصگ ه   ال ثگ    کنایگ   دهگن میگ اا کگاعدرد ضگر     ه ا  معک    مداع دگاال  شگاا مگا   

 ه بنگین   دیگک دگ  ینرگای دعصگن دیشگار اسگ ا       «  کیگ  دگر دگاد   »  « ا لین شگب  عامگش  »دع مفایز  دا د  سریا  

ال ثگگ  دع هگگر سگگ  مر ماگگ  دیشگگار ای کگگاعدرد ضگگر    اصگگ ه  کنایگگ دهگگن میگگ اا کگگاعدرد  شگگاا مگگا 1  گگمداع 

دع « دع ینگای  گم  »هگای درعسگا شگنی سگریا      فرا ا گا کگاعدرد ضگر  ال ثگ    کنایگ    اصگ ه  دع قزگ         اس ا 

دع درادگر کگاعدرد کنایگ    اصگ ه ه       ال ثگ  کگاعدرد ضگر    ممعد دمدی اس  کگ  ای ایگن میگ اا  مییگع      30مر مع 

مگگمعد مثگگ    کنایگگ     12 یگگ  دع مر گگمع « ا لگگین شگگب  عامگگش»دع سگگریا  عصگگن دگگمدی اسگگ ا % د60دگگ   40%

 کیگ  دگر   »دع سگریا   % دگمدی اسگ ا   60اص ه  د  کاع عفا  اسگ  کگ  دع ایگن مر ماگ   یگ  میگ اا کگاعدرد مثگ          

  گگناد  % دعصگگن مثگگ  عسگگینی اسگگ ا 33% دعصگگن دع درادگگر 67 یگگ  میگگ اا کگگاعدرد کنایگگ    اصگگ ه  دگگ   « دگگاد

کابگگا اسگگ  کگگ  دع  هگگای مشگگارک میگگاا اد  شگگفاها  مثگگ  یکگگا ای سم گگ  مگگمعد دگگمدی اسگگ ا 18فرا ا گگا کگگ  

شگگمدا سگاها ای مثگگ  دگگ  آگگای درهگگاا   سگگاها  ال ثگگ  یگگاد مگگایدگاا سفاگگاعی    مشگگااعی ای  ا دگگا انگگماا ضگر   

دا مگماعد ثبگ  شگنی    نا دگرای ا  ینگاا ای مثگ  دگم    335:1394ع د )قنگما اه  درای دیگاا ینگن   ا گنعی دگ  کگاع مگا      

دکاگگر ذ الففگگاعی   ال ثقهگگای فاعسگگا )د  آقگگنینه دع سگگ  مر ماگگ ه ه گگ  مگگماعد دگگا فرهنگگگ دگگ عگ ضگگر     

 شنی اس ا مفادق ن 1388)
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 د  کاع عفا  اباع نن ای  یهاچنن   م   ای مث 

 دس  س  د     داداا )دع ینای  من-

 حرف حزا  آما   ناعیا )دع ینای  من-

 ه ا لین شب  عامشه  کی  در دادنع ینای  مسک  ی  یم  شناا )د-

 داالی چش   ادر س ا )دع ینای  من-

 ا )دع ینای  منیچشح د  عای داع-

 ش ا )دع ینای  منه     شها ای سمع  م دقنن ما-

 دس  س  د     داداا )دع ینای  من-

 چشح د  عای داعدا )دع ینای  من-

    شن عف   م یمینا )دع ینای  من-

 ر کبقح در داعا )دع ینای  مندس  ای س-

 لیر ییشا )دع ینای  من-

 مهری ماع داعدا )ا لین شب  عامشن-

 عای شناا )ا لین شب  عامشنعفی   ی  -

 اشکش دع  ساین اس ا )ا لین شب  عامشن-

 ای   اعف کح کن   ااا ا)ا لین شب  عامشن-

 عیه حزنا د  دادا ا ) کی  در دادن ری د   خ ش ما-

 ا ) کی  در دادندشک   دخمعکاعد د  -

 لمعدا ) کی  در دادنچمدش عا ما-
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 کن ا ) کی  در دادنکنین ک  چمیم   دا د  سر ماکاعی ما-

 سرم د  کاع لمدم داش ا ) کی  در دادن-

کنای  د  م نا چیگ ی  شگکاع عا  هگاا کگردا اسگ ا اعی  اددگا کنایگ  دع  ا اسگ  کگ  شگنم نی دگا  گه  ذهنگا              

دع کنایگ  م نگا  اق گا سگخن  یگ  یگذیرفانا اسگ    مفصگمد سمینگنی ه گاا اسگ ا             دگردا مای یاد  م نای یمشین

شگمدا دع  گمع ا   لگمد    کنای  د  د  دسا   کنای  در یایگ  م نگا   کنایگ  دگر اسگاآ شگک  دگ  کگاعسیری  فزگیح مگا          

  ع گنا  ماعی مگا شمد  الگ ن کنایگ  ای ممصگمف  دگ  ایگن م نگا کگ  صگفاا عا دگا ممصگمفا ه گ           د  د   مع  فزیح ما

ما نگگن دسگگ  سگگماعاا  ی سگگ اع )سگگریمین ااگگرا نب  ن کنایگگ  ای صگگف   کگگ  عای دگگردا دگگ  م نگگایا کنگگایا  ا سگگای 

چشگح )لزگیسنا کنایگ  دگر اسگاآ شگک   یگ  دگ  چهگاع سم گ     گمی ه             ساا   سای دشگماع اسگ ا ما نگن   نگگ    

 ن178:1368-156شمدا )ک اییه  قمیحه عم    ای ا  فزیح ما

 های درعسا شنی های د  کاع عفا  دع مر ما م   ای کنای چنن   

 هر ک  دامش دیش درفش دیشارا )دع ینای  من-

 اسر ع  کاشان  لا هیبا دع  یممنا )دع ینای  من-

 د یدا )دع ینای  مندرد   لمد  مالمد  ما-

 ا )دع ینای  منع ی یای لمدم  ایزا-

 ذکر لیر ما دمدا )دع ینای  من-

 )دع ینای  من د   قاشا-

 دا   ای د  ادرها عای عفانا )دع ینای  من-

 ا )ا لین شب  عامشند ع کزا عا لا کشینا -

 د  داد هما داداا )ا لین شب  عامشن-

 ا )ا لین شب  عامشنای ما دهار ا -

    ییر کایا )ا لین شب  عامشن-
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  بش قبر کرداا )ا لین شب  عامشن-

 کی  در دادن)  یمین   یماا ع  دهح د لانا --

 ا ) کی  در دادنماع دع  ساین لمد یر عا نا -

 ا ) کی  در دادن یغ یدا -

 ا ) کی  در دادنلما د  یا کردا -

 ا ) کی  در دادنلما آ ر لمعدا -

 ا ) کی  در دادن خمد هر    دمدا -

   ا ) کی  در دادنیمس  کقف  -

 ففا لماآ  حافظ شیرایی  شنینیا ) کی  در دادن-

  را ) کی  در دادنلما آ-

  مثقهگگا دگگر اسگگاآ دگگاع م نگگایا مثبگگ    یگگا منفگگا  فکیگگک شگگن نا دع     اصگگ هحام هگگادع مرحقگگ  د گگن کنایگگ 

سگک   ها   مثقهگا دگر حزگب دگاع م نگایا مثبگ  )ای   گاعف کگح کگن   دگر مبقگغ افگ ان یگا منفگا )              آن   ییر کنای 

 ا نان اعار  شنییک یم  شنا
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 در سه مجموعه به تفکیک بار معنایی مثبت و منفی اصطالح و المثل و کنایهمیزا  کاربرد ضرب -2نمودار

  « ا لگین شگب  عامگش   »هگا   اصگ هحام دع د  سگریا     دهگن کگ  دگاع منفگا مثقهگا   کنایگ        شگاا مگا   2  گمداع  

دگ  کگاع عفاگ        اصگ هحام  هگا ایگ  هگا   کن ال ثگ  ضگر    ر یگبه اسگ ا دگنین  « دع ینگای  گم  »دیش ای «  کی  در داد»

دیشگار دگا الفگای م نگای منفگا ه گرای دگمدی اسگ ه ما نگن  سگک            «  کی  در دگاد »  « ا لین شب  عامش»سریا   دع د 

هگای  دگر اسگاآ   گمداع دگاال دیشگارین میگ اا مثقهگا   کنایگ          الگما آ گر  یک یم  شنا   عفیگ   ی گ  عای شگناه    

 شنی اس امشاهنی «  کی  در داد»منفا دع سریا  

 گیرینتیجه

ای دگ  لگمد سرفگ ا      عی فرهنگ مگردم دع ایگراا دگا در امگ  عادیگمیا مرحگمم ا رگمی شگیرایی شگک   گایی          آ ع

دگیش ای چهگاعه اع شگنم نی دگا  مشگان   اعسگا   دا    عسگمم یادسگای لگمده           ا رگمی  های یخگش در امگ   دع سا 

ع ه دایگگن مرحگگمم مگگ  عا  مملانگگنا ایایگگن میزگگا  مصگگیفا فرهنگگگ اا  گگاعی   سگگ اع هگگای سگگادی مگگردمع  

  عی حگگ  یگگنع فرهنگگگ مگگردم ایگگراا  امیگگنا چراکگگ   گگا یگگیش ای  یه دع عای آ گگع اسگگااد ا رگگمی شگگیرایی عا دگگ 

عیگ ی دع کشگمع اقگناما صگمعم   رفاگ  دگمدا هنگمی  یگ  د گن ای سذشگ  دگیش            دا این  س     در امگ   فملکقمعه

دع  احگگن فرهنگگگ مگگردم صنا سگگی ا  سگگذاعی کگگردهای کگگ   ی یایگگ یای یگگنن دهگگ ه فرهنگگگ مگگردم ایگگراا دگگ  شگگیم

قگراه  مآگ  دگ  فرهنگگ مگردم دع عسگا   مقگا متگن د دگ           امگا یگس ای سذشگ  دگیش ای  گیح     شگمدا    عی ماآ ع
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 یگهی اد   کگ  اناصگر فرهنگگ مگردمه دگ      اسگ  ایگن دعحگالا  چنن در ام  عادیمیا   مزانن  قمی یگم ا شگنی اسگ ا    

 ها داع نا  سریا  یهی های  قمی یم ا د ا ماع در ام  ا درای کاعدرد دع اام ه ظرفی  فرا ا

دع   یگگهی اددیگگام شگگفاهاهدگگ  دهگگن   گگاها یه هشگگ را   دگگ  مفملگگ  فرهنگگگ مگگردم شگگاا مگگاحاضگگر  اگگاین مفالگگ  

مخا گب فرا ا گگا داعده  آگگمد   سگگایی اسگگ   هگگای در امگ   گرین قالگگب سگگایی کگ  یکگگا ای آگگذا  حگمیی سگگریا  

هگا دگ  کگاع عفاگ      ای میاا مصادی  مانمع اد  اامگ ه  نهگا م گن د مگماعدی ای مثگ    کنایگ  دع مگان سگریا           ناعد  

دع سگ  سگریا  مناخگب       دی گر اشگکا  اد  اامگ  ای قصگ    افزگا   سرفاگ   گا  را گ    شگ ر غایگب دمد گنا            دمد

هگای  ا دع  ینگ       یهسگا ا اسگر ه گین ممضگمع دگا  مآگ  دگ      دگمد این مفالگ ه مفملگ  اید اگ متگمع اصگقا داسگااا      

شگنه دزگار مناسگب      رکام مقگاه ای دا عهگا سرفاگ   گا  ظگاهرام مگادی دیگنی مگا        افرهنگ مردم دا  أکیگن دگر مشگ   

  یدسگا دع کقیگ  مراحگ   عسگن شگاا   دگ   ظگر مگا    سشگ ا فرهنگگ مگردم مهیگا مگا    هگای   مگمیی آذادا درای ارض  

ع  ملیگن سگریا  دگ  مباحگث فرهنگگ اامگ  ک اگر        دسایی ای   اع  سرفا   ا اآگراه ممآگب شگنی اسگ   گا      سریا 

  مآ  شمدا 

سگایی دع ایگرااه میگ اا  مآگ  دگ  سگن    فرهنگگ دگمما         دهن دا مگنعا شگنا فضگای سگریا     مفال  الیر  شاا ما

ع ه دع سگریا  دهگ  هفاگاد  زگب  دگ  د  دهگ  د گنه شگاهن کگاعدرد دیشگار اد  اامگ   ا هگح             یادنا ایاینکاهش ما

  آه  مثب ن  زب  د  هشناعی    هنینی ) آه  منفان هزایحا ای  مع امین فرین )

الیره آها ا شنا  مآگ  دیشگار دگ  فرهنگگ عا ممآگب شگنی اسگ ا سزگار  سفا گاا غالگبه یکگا             دع چنن ده 

یکگا  عسگن   گماا دگا سزگار  سفا گاا غالگب مفادقگ  کگرد؟ دگ   ظگر مگا          اما چ م   مگا ای اد اد آها ا شنا اس ا 

هگای دگمما اسگ ا  مآگ  دگ  اد       ا ن د  مفادق  دگا آهگا ا شگنا ک گک کنگنه  فمیگ  سفا گاا        مهایا ک  ماای عای

  ما ن دع این مزیر عاه شا داشنا   اام   ی  ما

 

 منابع

هوای محلوی در تلویزیوو  ایورا ل تحلیول گفتموا  انتقوادی فرهنوگ         بازنمایی فرهنوگ نا 1386) ه ذعیه حزن

 هگراا  دا شگکنی    ه امگ  کاعشناسگا اعشگن  تفیگ  دع اع با گام     اایایگ  ه«بوارا  بهواری  »لری در سریال تلوزیوونی  

 صنا سی اا
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های همی  فرهن ا ایرا یاا ای ع یکردهای  ظری  ا مفلف » هن1389) هالنین   ع حا اه مت نعضا شناه حزام 

 ا 157-185  4   ه3د عی ه فصلنامه تحقیقات فرهنگی ه«دنیادی

  هراا  اسپرکا هدا ه کاعی مت مد ظریفیاا هی و نظری در فرهنگ مردمگذر هن1371) ها رمی شیراییه ادمالفاسح

ش اعی  هسا  سمم هفصلنامه پژوهشدع  ه« تقی  متامای کیفا» هن1390) های ااه مت ن فا    مشادیه مت مدعضا

 ا15-44صت هد م

لنامه فصوو ه« تقیگگ  متاگگمای کیفگگا ای منظگگر ع یکردهگگای قیاسگگا   اسگگافرایا    » هن1393) ه بریگگ یه منصگگمعی 

 ا105-138صت  ه64هعلوم اجتماعی

  هراا  مهکام اهفرهنگ عامه هن1394) هداعیه اح ن  یح

  هراا  آامااه درآمدری بر فلکلور ایرا  هن1394) هآ فری قنما اه مت ن

  هراا  مر ع  شخیت مصقت   ظاما هشناسی هویت ایرانیجامعه هن1388) هحاآیا اه ادراهیح

ه «هگگای  قمی یگگم ا هگگای قگگمما دع سگگریا   دای  گگایا اققیگگ  » ن1387) هاآعضگگایاه مت گگن   کگگاظ اه ابگگ   

 ا91-118ا صت 4ا ش اعی فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرا 

  هراا  ا اعا ه9چ ،شناسی )گرد شهر با چراغ(مبانی انسا  هن1379) هاالمیناه مت مدع  

 ا129-138صت  ه4   ه1آ  هفصلنامه راهبرد یاس ه«همی  مقا ایرا یاا» هن1384) هیاهنه س ین

 ام ین هراا   ،المثلهای فارسی )دو جلدی(فرهنگ بزرگ ضرب هن1388) هذ الففاعیه حزن

  هراا  س  ا ،زبا  و ادبیات عامه ایرا  هن1394) هذ الففاعیه حزن

هووای هووای هویووت ملووی در سووریالتلویزیووو  و هویووت ملوویم بازنمووایی مؤلفووه  هن1389) هسگگاااه منصگگمع

 امگ  دکاگری عشگا  اقگمم     یایگاا  هلف تلویزیونی در سه دهوه بعود از انقوالب اسوالمی ایورا      تاریخی درجه ا

 دا شکنی اقمم اآا ااااه دا ش ای اهم   با بایا هاع با ام اآا ااا

فصولنامه   ه«هگای  قمی یگم ا سگی ا   دای  گایا اناصگر فرهنگگ مگردم دع مر ماگ      » هن1395) هاظی ا فگرده فا  گ   

 ا39-58صت  ه4ش اعی  ،مردم و فرهنگ

  هراا  مادا هزیباشناسی سخن پارسی هن1368) هالنینک اییه میرآه 
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هگگا )اح گگن اناصگگری ای فرهنگگگ اامگگ  دع عمگگاا ه زگگای  » هن1392) هیادیه شگگبنح   مگگاحمییه مهگگنیالآگگمعدی

 ا74-90صت  ه17ش اعی  ،فصلنامه تخصصی تحلیل و نقد متو  زبا  و ادبیات فارسی ه«مت مدن

هوای تلویزیوونیم مطالعوه مووردی     هوای فرهنوگ موردم در مجموعوه    بازنمایی مؤلفه هن1396) هماکمیاه سگمی  

  هراا  مرک  یه هش   سنرش افکاع صنا سی اا ،«نشینپرده»سریال 

)شگگ اعی  رسوانه و هویووت «ا هگگا دگر همیگگ   گگأثیر عسگا   نا »1390) همت گن   امگگام عاده مت گنآماد  م یگنیه اقگگا 

 مرک   تفیفام اسارا هیکا   ا   اآا ااام ا    یه هشهای فرهن  هن84

هووای تلویزیووونی بازنمووایی زبووا  و فرهنووگ ایوووام ایرانووی در سووریال هن1396) همت گگمدی دخایگگاعیه دهگگر ی

  هراا  مرک  یه هش   سنرش افکاع صنا سی اا )ییر چاپن هرسانه ملی

شگگ اعی  ،گ مووردم ایوورا فرهنوو«ا هگگااه یگگ  فرهنگگگ مگگردم   عسگگالا ننی عسگگا  »ه ن1387) همظگگاهریه سگگهرا 

 ا5-32صت  ه13

 هگراا  مرکگ   تفیفگام صنا سگی ا      ه رآ گ  سگ ین  ذعی  ه هوا بورای در  رسوانه   هن1377)ه لمهااه ماعشگا  مک

   سر  ا

Howarth, C. (2002) Identity in whose eyes? the role of representations in 

identity construction. Journal for the theory of social behavior, 32 (2). pp. 

145-162. 

 


