کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث
دكتر مريم السادات اسعدي فيروزآبادي
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تاریخ دریافت93/11/10 :
تاریخ پذیرش94/07/27 :
چکیده
در این نوشتار ،کارکردهای گوناگون عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث بررسی شده
است .اخوان که شاعری است ملیگرا و شیفتهي فرهنگ اصیل کشورش ،اشکال متنوع فولکلور را
از ادبیات شفاهی گرفته تا آداب و رسوم ،باورهای عامیانه و خرافی ،دانش عامیانه ،بازیها و ...به
طرزی گسترده ،به انحاء مختلف و با مهارتی بینظیر در سرودههایش به کار گرفته است .مطالعهي
دقیق اشعار او بیانگر آن است که عالوه بر استفادهي تفنّنی شاعر از این عناصر در مضمونپردازی،
اشکال مختلف فولکلور در شعر او کارکردهای مخصوصی یافته است که مهمترین آنها عبارت است
از بیان حسب حال ،انتقادات اجتماعی و سیاسی ،پند و اندرز ،نفوذ در دلها ،گسترش حوزهي تخیل
و پدیدآوردن ایجاز هنری .این کارکردها در این نوشتار به شیوهي توصیفی -تحلیلی بررسی میگردد.
واژههاي كليدي :اخوان ثالث ،شعر ،فرهنگ عامه ،فولکلور ،کارکرد
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مقدمه
فرهن��گ عامه ی��ا فرهنگ توده ،ميراث معنوي ارزشمن��دي است که سينه به سينه
و نس��ل ب��ه نسل ميگردد تا چ��ون نماد و نشانی از اصال��ت و هويت ،به دست مردم
نسله��اي آين��ده برسد .در دنياي امروز که دشمنان خارجي ب��ا اهدافي از پيش تعيين
ش��ده ،هويت مل��ي کشورهايي اصیل چون ایران را نشان��ه رفتهاند و تالش ميکنند با
نابودي اصالتها ،ملتها را به سوي پوچي و نيستي سوق دهند ،حفظ فرهنگ ملل از
آسيبها ،بيش از هر زمان ضروري به نظر میرسد .به قول مزداپور« :این گنج گوهر را
نبای��د در زیر دست و پای زمانه و سوغات فرنگ لگدکوب کرد و به باد غارت دوران
سپرد( ».مزداپور) 265 :1386 ،
در واقع ،هر جامعه برای استمرار بخشیدن به حيات اصيل و واقعي خود ،بايد در
حف��ظ الگوهاي فرهنگي کشورش بکوشد .پژوه��ش و تفحص در زمينه فرهنگ توده
(عامه) ،ميتواند قدمي در اين راستا باشد .یکی از راههای تحقیق در این زمینه ،بررسی
آث��ار ادبی است؛ چرا که بسی��اری از شاعران و ادیبان بزرگ از عناصر فرهنگ عامه به
عن��وان دس��ت مایهای در خلق مضامین و بیان آرای خود به��ره بردهاند و اخوان ثالث
بیشک یکی از آنان است.
او ک��ه ب��ه شدت ب��ا عربزدگ��ي و فرنگ مآب��ي مخالف است ،ت�لاش ميکند
شاخصهای فرهنگ ملي کشورش را در شعر زنده کند و آنها را براي هميشه در قلب
تاریخ جاودان سازد.
عالوه ب��ر اینها ،بسیاری بر این باورند ،بدون شناخ��ت ادبیات فولکلور ،بسیاری
از مسائل اصلی تاری��خ ادبیات کالسیک ،الینحل باقی میماند .از جملهي این مسائل،
میت��وان به موضوع دوام یک اثر هنری یا عدم دوام آن و یا فردگرایی در آفرینشهای
هنری اشاره کرد .همچنین ادبیات فولکلور را میتوان سندی تاریخی در تقریر وجدان
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ملی جوامع بشری دانست( .سیپک 138:1388 ،و )14
گورکی معتقد است« :بدون شناخت ادبیات فولکلور ،شناخت تاریخ ملتها ممکن
نیس��ت( ».نقلازسیپک )13:1388 ،بررسی دقیق اشعار اخ��وان ثالث نشان میدهد که
شاخصه��ای فرهنگ توده یا عامه به ط��رز وسیعی در تار وپود سرودههای این شاعر
معاص��ر راه یافته ،به آن حیثیت و محبوبیتی ویژه بخشیده است .عشق عمیق این شاعر
ملیگ��را ب��ه ایران و فرهنگ که��ن و اصیل آن باعث شده که او حت��ی آن جا که زبان
ب��ه انتقاد میگشاید ،از اشکال مختلف فولکلور ب��ه گونهای شایسته مدد گیرد .در این
مقال��هي تحقیقی ،مهمترین کارک��رد عناصر فرهنگ عامه در شعر اخوان با ذکر شواهد
شعری مربوط بررسی میشود.
زندگي و شعر اخوان ثالث:
مه��دي اخ��وان ثالث در سال  1307ش .در مشهد پا به عرص��ه گيتي نهاد .از سال
 1323ب��ه شع��ر و شاعري روي آورد و در س��ال  ،1330مجموعهاي از اشعار خود را
ب��ه نام «ارغنون» منتشر کرد .پس از آن ،مقالهها و اشعار او در مجالت کشور به چاپ
ميرسيد( .سبحان��ي .)297 :1379 ،تخلص "امید" را استاد نصرت منشی باشی ،شاعر
معروف خراسان برایش برگزید( .حقیقت)355:1381 ،
اخوان راميتوان يکي از تابناکترين چهرههاي شعر معاصر به شمار آورد .او کهن
سرايي است که در تحول اساسي شعر فارسي نقشي بسزا داشته است .او با توشهاي پر
بار از ادبیات کالسیک به شعر نيمايي رو آورد و به متعصبين کهنه پرست ثابت نمود که
پرداختن به صورت و قالبي نو و بديع ،از عجز شاعر در سرودن شعر به سياق شاعران
قديم ناشي نميشود .با این که اخوان استاد مسلم و مسلط زبان و ادبيات فارسي است،
نسبت به زبان مردم روزگار خود بياعتنا نيست و با بهرهگيري از اصطالحات روزمره
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و عاميانه ،کنایات ،امثال و حکم رايج در ميان مردم و حتي لحن و بيان عاميانه ،اشعاري
پديد آورده که گاه سخت پر شور و حال جلوه کرده ،بر دل همگان مينشيند ،در شعر
اخوان ،لغات کهن به نرمي در کنار اصطالحات مردمي و خودماني مينشيند و اين دو
گوي��ش کهنه و نو ،گاه چنان ظريف به هم پيوند ميخورد که حتي ناقدان فرهيخته از
تفکيک اين دو از يکديگر باز ميمانند( .قويمي.)14 -17 :1383 ،
نکت��ه مهم ديگر درباره اخوان اين است ک��ه او از پيش کسوتان شعر نو حماسي
به شمار ميآي��د (ياحقي .)128 :1374 ،سنگيني وصالبت شعر خراساني ،زبان ادبي
رو ب��ه گذشته وتخيل سرشار اخوان از اشارهها و سنتهاي حماسي واساطيري کهن
و عالقه بسيارش به زبان حماسي و انديشه فردوسي ،سبک شاعري او را از ديگران
متماي��ز ميسازد .اميد ،در ن ّقادي با نوعي ديد اجتماعي وسياسي نيز زبر دست است
و با انتشار مجموعه «زمستان» نشان داد به شکل تازه شعر حماسي واجتماعي دست
يافته است .او در مجموعه «آخر شاهنامه» اوج شاعري خود را به منصه ظهور رساند.
(هم��ان 120 -123 :ني��ز ر ک :حقوق��ي.)557 :1380 ،
عناوین دفاتر شعر او عبارت است از :زمستان ،ارغنون ،آخر شاهنامه ،از این اوستا،
پاییز در زندان ،در حیاط کوچک ،زندگی میگوید باید زیست ،دوزخ اما سرد ،تراای
کهن بوم و بر دوست دارم و...
تعريف فرهنگ عامه:
فرهنگ عامه به طور خالصه مجموعه باورها ،اعتقادات ،آداب و رسوم ،قصهها و
افسانهها ،ضربالمثلها ،بازیها ،چیستانها ،گویشها ،ترانهها ،سرودها و تصنیفهای
ش��ادی و ع��زای یک قوم یا ملت است که از نسلی ب��ه نسلی دیگر میرسد و بررسی
آنه��ا ،بسیاری از نکات مبهم مربوط به زندگی ،طرزتفکر ،اخالق و عادات ،عواطف و
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احساس��ات و به طور اجمالي ویژگیها و خصای��ص روحی و ملی آن قوم یا ملت را
روشن میسازد( .آرین پور ،1382 ،ج )445 :3معادل بين المللي «فرهنگ عامه» ،کلمه
«فولکل��ور» است ک��ه از دو جزء  folkبه معني توده و م��ردم و  loreبه معني دانش و
دانستن تشکيل شده است (حاجيزادهميمندي.)47 :1384 ،
در زب��ان فارس��ي ،فولکلور را به «فرهنگ عام��ه»« ،فرهنگ عوام» و «دانش عوام»
ترجم��ه کردهاند ،اما صادق هدايت اصطالح «فرهنگ توده» را به جاي اين ترکيبات به
کار برد و مقاله مفصلي را که در اين باره نوشته بود و آن در واقع نخستين دستورالعمل
ب��راي جمعآوري فولکل��ور در زبان فارسي به حساب ميآيد ،با همين عنوان در مجله
سخن منتشر ساخت( .محجوب .)35 :1386 ،اصطالح «فرهنگ عامه» را براي نخستين
ب��ار ،رشيد ياسمي ،استاد دانشگاه تهران در سخنراني خود در اسفند  1314به کار برد.
(ميهندوست.)57:1380 ،
در کت��اب «فرهنگ عاميانه در گذر انديشهها» کلیه عناصر تشکیل دهندهي فرهنگ
عام��ه ب��دون طبقهبندی ذکر شده است( .رک :نظري و موس��وي )53 -51 :1382 ،اما
مسعود حاجيزاده ميمندي در کتاب «الگويپژوهش در فرهنگ عامه» آنها را به شکل
زير طبقهبندي کرده است:
 -1ادبي��ات شفاه��ی  -2آداب ورس��وم  -3باوره��ا ومعتقدات عام��ه  -4زبان
وگويشها  -5هنر سنتي  -6دانش عاميانه-7صنایع دستی -8جشنها  -9بازيها-10
ط��ب و طباب��ت  -11شعائر ومناسک -12مشاغ��ل وپيشهها-13اماکن سنتي و غيره.
(حاجي زاده .)54 :1384 ،در اين تقسيمبندي ،هريک از طبقات ممکن است ،عناوين
فرعيت��ري را شامل گردد ،به عنوان مثال ،ادبيات شفاه��ي خود به بخشهاي ترانه،
مثل ،تصنيف ،الاليي ،افسانه ،بذله ،شوخي ،کنايه ،لطيفه ،هزل ،هجو و ...قابل تقسيم
است( .رک همان.)59-54 :
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فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث:
اخ��وان به طرز گستردهای عناصر گوناگ��ون فرهنگ عامه را در شعر به کار گرفته
اس��ت .برخی از این شاخصها چون کنایه ،ضربالمثل ،طنز و اسطوره که از مقولهي
ادبی��ات شفاهی به شمار میآیند در شعر او جلوه و نمود بیشتری پیدا کردهاند .کاوش
در ای��ن زمینه ،گویای این واقعی��ت است که شاخصهای به کار رفته ،عالوه بر گاهي
استف��ادهي تفننی شاع��ر از آنها در مضمون پردازی و نقل مطال��ب دیگر ،کارکردهای
ویژهای در شعر او یافتهاند که بررسی آنها ما را با شخصیت فردی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و ادبی شاعر بیشتر آشنا میسازد .در این مقاله ،مهمترین کارکردهای عناصر
فرهنگ عامه در شعر اخوان با ذکر شواهدی از شعر او بررسی و تحلیل میشود.
-1بیان حسب حال
الف – درد عشق:
اخ��وان از دسته شاعراني است ک��ه شعرشان بيان شرح حالشان است .با خواندن
اشع��ار امي��د،ميتوان به بسیاری از زوایای زندگي درون��ي و بيروني او پي برد .او نیز
چ��ون بسیاری ،در عنفوان جوانی با شاه��دی سری و ِس ّری داشته است و بازتاب این
امر در اشعارش به طور كامل مشهود است؛ اما نکتهي قابل توجه این است که او حتي،
آن گ��اه که از غم عشق خود سخن ميراند ،سع��ي ميکند ،کالمش مايهدار از فرهنگ
عامهي ميهنش باشد.
ضربالمث��ل -مثلها که جمالت��ی هستند مختصر ،با مضامین��ی حکیمانه که به
سب��ب روانی الفاظ ،روشن��ی معنا و لطاف��ت ترکیب ،بین عامه مشه��ور میگردند
(رحیمی نیا ،)5:1387 ،از مهمترین مواد اولیهي اشکال عمدهي ادبیات فولکلور به
شمار میروند (سیپک )134:1388 ،و رساتر از سایر عناصر فرهنگ عامه ،خلقیات
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اق��وام و جوامع را ب��از مینمایند .مقام و منزلت ضربالمثلها به اندازهای است که
ارسط��و ،آنه��ا را خواستههای حکمت باستانی دانسته ک��ه به سبب ایجاز و درستی
اندیشهها از خطر زوال و نابودی نجات یافتهاند( .پرتوی آملی:1385 ،ص هیجده)
در مثلهاست که «چوب خدا صدا ندارد» اخوان از اين مثل به وجهي دلپذير ،در
بي��ان حاالت دروني خود در عش��ق سخن ميگويد .عشقي که گرچه بينهايت سخت
است ،اما او آن را به جان خواهان است و لحظهاي را بي آن نميخواهد:
هيچ کس را چو ما خدا ديگر
به چنـين عشق مبــتال نکنـد....
مثـل چــوب خدا بود غم ما
که زنـد ضـربت و صدا نکند
من به جان خواهم اين غم وگويم
که خـداش از دلــم جدا نکند
(اخوان ،1386 ،پ)35 -36 :

کنایه -ذکر مطلبي و درک و دريافت مطلبي ديگر است و از جهت داللت مکني به،
بر مکني عنه بر سه نوع است :کنايه از موصوف (اسم) ،کنايه از صفت ،کنايه از فعل يا
مصدر( .شميسا 266 -265 :1381 ،نيز رک :صادقيان)213 -209 :1371 :
بسي��اري از کنايهها ،ژرفايي دارند که به گذشته بر ميگردد و براي دريافت معناي
مج��ازي آنها ،بايد واسطهها را در نظ��ر آورد .کنکاش در ريشهيابي اصل کنايهها نشان
ميده��د که سر رشته بسياري از آنها در آيات قرآن ،باورهاي پيشينيان ،آداب و رسوم
اجتماع��ي ،اعتقادات مذهبي و اساطير نهفته اس��ت( .ميرزانيا .)903 ،1382 ،اخوان در
جای��ی ،آن گاه که گذارش به معشوقهاش ميافت��د ،حالت دروني خويش را با ترکيب
کنايي «دست وپاي خود را گم کردن» بيانميکند:
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ناگــهان در کوچه ديدم بيوفاي خويش را
باز گم کردم زشادي دست وپاي خويش را
(همان)17 :

شاعر عاشق پیشه ،در دو بیت زیر نیز با کنایه با محبوب خود سخن میراند:
چنین که با من سرگشته بی وفا شدهای
به گــور میبــرمای دوست آرزوی ترا
دل شکــستهي ما را مزن به سنـگ جفا
درســت باش ،خدا نشــکند سبوی ترا
(اخوان ،1386 ،پ)16 :

"آرزوی چی��زی را به گور بردن "از کنایاتی است که امروزه نیز در محاورات مردم
ب��ه کار م��یرود ،اما "سبوی کسی را شکستن" که به معن��ی "ناامید کردن کسی" است
(ثروت )286 :1379 ،از کنایات کهن است که امروزه استعمال نمیشود.
اشع��ار عامیانه و محلی -از تقسیمات ادبی��ات شفاهی است و قالب دیگری است
ک��ه اخوان از آن در بیان سخن��ان و ماجراهای عاشقانهي خود مدد میگیرد .نگاهي به
چشمانداز ادب هزار ساله فارسي ،بيانگر آن است که همواره در کنار آثار ادب رسمي،
سرودههاي عاميانه و محلي وجود داشته که برخاسته از ذوق تودههاي مردم کم سواد
وحت��ي بيسواد جامعه بوده است .اين اشعار را که برخي از آنها بسيار زيبا و احساس
برانگيز و شايسته تامل و بررسي است ،به طور کليميتوان به دو دسته تقسيم نمود:
يک��ي اشعار عاميانه کهن و اصيلي که ب��ا قالب و صورتي خاص از دوران قديم به
ج��ا مان��ده و سينه به سينه نقل شده تا به دست ما رسي��ده است ،ديگر ،اشعاري که به
لهجهه��اي محل��ي در يکي دو قرن اخير سروده شده و به شعر وادب رسمي نزديکتر
اس��ت .در ترانههاي عاميانه قديمي ،تشبيهات و استعارات پيچيده و صورخيال مبهم و
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غريب ديده نميشود و تک ّلف و تصنع در آنها راه ندارد و آرمانها و عواطف عاميانه،
با لطافت و سادگي انعکاس يافته است( .رزمجو))136 -137 :1374 ،
اگ��ر چه اخوان از قشر تحصيل کردگان جامعه محس��وبميگردد ،اماميتوان از
اشع��ار عاميانه به اشکال مختلف در مجموعه اشعار او س��راغ گرفت .به نظر ميرسد
عش��ق سرشار او به فرهنگ ديرينه کشورش ،همچنين روستازادگيش که به آن میبالد،
اين امر را موجب گرديده است.
در دو "فهلوی" زیر ،معاشقات خود را با محبوبه اش (توران) به شکل عامیانه بیان
میکند:
سالم کردم ،جوابم َرم ندادی
جـواب التهــابم َرم نــدادی
جواب التـهابم ره ولــش ،یار
هفش ده شب تو خوابم رم ندادی

*****
گـل دریا کنار بود یـار میتــی
مخندید چون صدف گلنار میتی
پرید مثــال ســـایه او بر
ولی ّ
ندیــد کوتــاتر از دیـوار میتی
(اخوان ،1387 ،ب)340 :

لغ��ات ،اصطالحات و ترکیب��ات عامیانه -از دیگر عناصر فرهن��گ عامه به شمار
میرون��د( .رک:نظریوموسوی)51 :1382 ،که شاعر در بیان درد عشق خود به خوبی
از آنها بهره میبرد:
عاشقیبیماریدیوانگانباشد"امیدا"
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بس که من با دل نشستم ،کم کم از او وا گرفتم
(اخوان ،1386 ،پ)56:
تـرا با غیر میبینم ،صــدایم در نمـیآید
دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمیآید
(همان)41:

ای��ن گون��ه کلمات به وفور در قطعهي زیر که شاع��ر از دل درد زدهي خود سخن
میگوید ،دیده میشود:
		
تازگــیها دل "امـید"شده ست

ن��ق نق��و بچ��هي ننــگ��ی ک��ه مپ��رس

		
می کــنـد فکر محالی که مـگو

میزن��د ح��رف جفنگ��ی ک��ه مپ��رس...

		
دارد ایــن مردک همسایهي من

دخت��ر مس��ت و ملنگ��ی ک��ه مپ��رس...

		
دارد ایــن طـرفه غـزال ددری

چش��م و اب��روی قشنگ��ی ک��ه مپ��رس..

		
متصل مــیشـکند تخـمه سیاه

میکـــن��د ب��و و برنگ��ی ک��ه مپـ��رس...
(همان)169-168:

ب – شکوه از غربت و تنهايي ،ناکامی و تيره روزي ،محروميت و...
مشاه��ده بيعدالتيها در جامع��ه ،محروميت هنرمندان و برخ��ورداري بيهنران،
همواره دل شاعران با وجدان و حساس را به درد میآورده ،گاه حتی آنها را به انزوا و
عزلت جويي سوق ميداده است .اخوان ،به انحاء مختلف ،نارضايتي خود را از اوضاع
زندگ��ي اع�لام کرده ،وضعيت نامطلوب خ��ود را در اين ميان با ب��ه کارگيري اشکال
مختلف فولکلور به تصویر کشیده است.
ضربالمثل -در سروده زير ،با مددگيري از يک مثل کهن ،انزواي خود و در واقع
اهل قلم را به تماشا ميگذارد.
سخن کوته آرم ،علي ماند وحوضـش
هميــن ماند «اميــد» و کلـــک وبناني

(اخوان ،1386 ،پ)132 :

شماره  ،21پاببز 1393

211

محروميتها و تيره روزيها از عواملي است که روح شاعر را رنجه ميدارد و اميد
ب��راي بيان شکوه و شکايت خود از آنها ،از عصارهي ادب و فرهنگ و انديشهي مردم
اعصار گذشته ،يعني ضربالمثلها استمداد ميطلبد:
من و خوشبختي از آن جمع نياييم که گفتند
در مثل اينکه دو شمشير نگنجد به نيامي
(اخوان ،1387 ،ب)106 :
نـبود امي ِد چنين بخــت بهجـتيم ز عمر
درخـت مقل نه خــرما دهد ،نه شفتالود
(همان)52 :

در زیر نیز ،اميد از جبر ،اسارت و بي نصيبيهاي خود ناله سرميکند و براي بيان
حسب حال خود به مثلي کهن اشارت مينمايد:
ما باز همــان بارکــش و خار کنـــيم
کاال خــرکان و جــان فروشــان فنيم
محــکوم بخور نمير و ميمـير و بـدم
بازيچـه تــصوير و صــدا و سخنـيم
(همان)332 :

ب��ه گفته او ،همه اقش��ار جامعه به نوعي از مواهب بهرهمن��د گشتهاند ،اما او که از
جرگه شاعران آزاده است ،بينصيب از همه چيز.
هـر که آمد بار خود را بـسـت و رفت
ماهــمان بدبـخت و خوار و بينصيب
(اخوان ،1387 ،الف)26 :

در بيتی دیگر ،از زندگي و خواستههاي نا به جايي که از او دارد ،چنين گله ميکند.
هر چه ميگويم نراست ،اين زندگي گويد :بدوش
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هرچـه ميگويم که افتــادم زپا ،گويد :بکـــوش
(اخوان ،1387 ،ب)347:

اخ��وان که در س��رودهي زير ،به طور كامل خود را خلع سالح شده ميبيند  -زبان
آتشين��ش در نيام رفته ،خ��واب و خيالها و آرزوها از وج��ودش رخت بر بستهاند و
فرشت��ه مرگ ،لحظه به لحظه به او نزديکتر ميگردد -از اين که عدهاي سعي دارند با
اجبار و آزار ،او را رام و مطيع سازند ،از اين رو دايم آزارش ميدهند ،شکوه ميکند:
اکنـون که زبان شعــله ورم نيســت ،چو شمع
وز عـمر همين شبــيم باقي اســـت ،چو شمع
فيــلم نــه بــه يـــاد هـــيچ هــندستـــاني
پــس بر سرم آتشين کجک چيست ،چو شمع؟
(اخوان ،1386 ،ج)319 :

کج��ک ( )kajakدر بیت باال ،آهنی سرکج و دستهدار است که فیل بازان با آن فیل
را ب��ه هر طرف که میخواهند میبرند( .معین:1371 ،ذی��ل واژه) اخوان آن را کلنگی
باریک و بلند دانسته که فیل بانان در دست دارند و مدام بر سر فیل میزنند تا شرارت
و شیطن��ت نکند( .اخ��وان ،1387 ،ب )329:در امثال و حکم دهخدا ،این ضرب المثل
بدون ذکر کجک به شکل”:مثل فیل همیشه باید به سرش زدن” به معنی”با کمتر غفلتی
خوی پیشین پیدا کردن” آمده است( .دهخدا:1388 ،ج)1465 :3
باوره��ای عامیانه -در میان عوام معروف است که جغد در  2ویرانهها آشیان دارد؛
شاعر با استفاده از این باور عامیانه ،به بیخانمانی خود اشاره میکند:
جغدها هر شب نشانم میدهند "امید" و گویند
گنـج معنــی بین ،ندارد گوشـهي ویرانهای هم
(اخوان ،1387 ،ب)85:

دشنام-دشنامه��ای رایج در میان مردم نیز ،از عناصر فرهنگ عامه به شمار میآیند.
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(رک:نظریوموس��وی)51 :1382 ،امی��د که از ناکامیه��ا و بداقبالیهای خود به طور
شديد به تنگ آمده ،در بیت زیر تقدیر خود را دشنام میگوید:
زخــاکم برگرفــت و میدهد بر باد ناکـامی
مگر طفل است یا دیوانه ،این تقدیر بی پیرم*
(اخوان ،1387 ،ب)80:

طب و طبابت -و باالخره ،شاعر شاکی از زمانه که اندوه روزگار دیگر دلی درست
برای او به جای نگذاشته ،برای تسکین این دل شکسته به "باده" پناه میبرد که در باور
عوام غمگسار است( .برایاطالعازخواص طبی باده ،رک:ابن سینا ،1383 ،ج)320 :2
دلــم به غــربت از اندوه روزگار شکست
بـیار از آن مــیانــدوه روزگـــار شــکن
(اخوان ،1386 ،پ)82 :

-2انتقاد کارکرد ديگر عناصر فرهنگ عامه در شعر اخوان ،بيان غير صريح واقعيات
تل��خ و انتقاد از آنهاست .اين انتقاده��ا ،گاه جنبه اجتماعي دارد و گاهي سياسي است.
ب��ه هر حال در اين قسمت ،شاعر از حوزه فردي خارج ميگردد و به حوزه اجتماعي
واردميشود.
امید در اشعارش با دغدغههای اجتماعی رو به روست و عدالت اجتماعی یکی از
موضوع��ات مهم سرودههای او را تشکیل میدهد .نوسانها و دگرگونیهای گوناگون
سیاس��ی -اجتماعی روزگار اخوان ب��ه شدت شعر او را تحت تأثی��ر قرار داده است.
(حس��ن لی )385 :1386 ،از آن جا که اوض��اع خفقانآمیز عصر امید مانعی برای بیان
صری��ح مواض��ع او بوده است ،شاعر مجب��ور بوده با ابزارهای گوناگ��ون به طور غیر
مستقی��م ب��ه انتقاد از مشک�لات و نابسامانیها بپردازد .یک��ی از شگردهای او در این
خصوص ،استفاده از “طنز”است.
طنز -سخنی است اعتراض آمیز و در عین حال لطیف که گرچه با شوخی و خنده
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همراه است ،هدفش انتقاد و اصالح جامعه است( .رستگار فسایی)220-219:1380 ،
دوران بي��داري را بايد زم��ان تکامل و بلوغ طنز در تاري��خ ادبيات ايران دانست.
بررس��ي تاري��خ تکوين طنز در اي��ران ،گوياي اين واقعيت است ک��ه شرايط حاکم بر
اجتماع و وابستگي بيشتر هنرمندان به دربار ،همواره مانع اصلي در راه رشد طنز بوده
است .در دوره بيداري ،هم به سبب دگرگونيهايي که در ساختار سياسي – اجتماعي
ايران به وجود آمد و هم به علت رواج ساده نويسي در نثر ،وسايل رشد و اعتالي طنز
فراهم شد( .داد.)341 :1385 ،
اخوان در قطعه شعر زير ،با لحنی طنز آلود ،با بهرهگيري از مثل مشهور« :سرکه نقد
به از حلواي نسيه» از رواج ظلم و نبود عدالت در جامعه انتقاد ميکند:
بکش امــروز بار ظــلم را نقد
که آيد عــدل در فرداي نسـيه
چو شوهر مادرِ بد جنس نقد است
چـه داري حـسرت باباي نسيه ؟
مثل گويد که يک من سرکه نقد
به از هــفتاد مـن حلواي نسيه!
(اخوان  ،1387ب)293 :

در سروده طنز گونه زير نيز ،با استفاده از مثلی معروف ،از ُوکالي هفت خطي سخن

میراند که با رشوهگيري ،حق را در لباس باطل وباطل را در لباس حق جلوه ميدهند:
يک وکيل کاردان خوب ،يعني هفت خط هر دو سو چاپ منافق خوي
که هم ازآخور خورد ،هم توبره ،هم ديگ ،هم کاسه

(اخوان ،1386 ،ب)245 :

در مثن��وی” حاجی پدر سوختهي بازاری و زندی��ق” ،شاعر با بهرهگیری از برخی

شماره  ،21پاببز 1393

215

عناص��ر فرهنگ عام��ه از جمله طنز ،گفتگویی را بین حاجی ب��ازاری و یک زندیق به
نمای��ش میگذارد که هدف از آن ،بیان ناراستیه��ا ،نابکاریها و رذایل فرد بازاری و
محکوم ساختنش در مقابل فرد درستکار زندیق است و بدین وسیله از حقیقتی تلخ در
جامعه پرده بر میدارد( .رک:اخوان ،1387 ،ب)316-314 :
ب��ه گفت��هي عبدالعلي دست غيب ،طن��ز موفق اخ��وان را در دو قطعهي “زندگي
ميگويد”...و”م��رد و مرکب” ميت��وان مشاهده کرد .قطعهي اول ،احساسات و تأثرات
شاع��ر را زماني که در زندان بوده بيان ميکند .بيشترين بخش شعر را گفتگوي اخوان
ب��ا مردي عامي اما دان��ا و بذله گو به نام «شاتقي» تشکيل ميدهد .او و شاتقي هر روز
در حي��اط زندان راه رفته ،درباره زندانيان ،دولتم��ردان ،خود و ديگران با هم صحبت
ميکنن��د .هنر نماييهاي کالمي شاعر و ريزه کاريه��اي بذله گويانه او و گفتگوهاي
جاندار بين شاتقي وآقاي شيک پوش (دزد آقا) روح ويژهاي به شعر داده ،آن را جذاب
و خواندني کرده است.
در اي��ن شعر ،مرگ وزندگي در تضاد با يکديگر ق��رار ميگيرند و شاعر ميان اين
دوقط��ب در نوس��ان است و سعيميکند غم و اندوه خود را در پشت صورت کميک
مخف��ي سازد .يک��ي از زندانيان (دزد آقا) ،هنرهاي بزرگ��ي دارد ،هفده کاميون ترياک
دول��ت را خورده و هنوز زنده است ،زنداني ديگر آقاي دفتر دار ،در جلد همه ميرود
و همه را مسخرهميکند .اگر چه شاتقي بر اين باور است هرکه به زندان افتاده ،محرک
او ق��وه شهوتراني و خوردن و پوشيدن ب��وده و راوي نيز تا حدودي با او هم عقيده
اس��ت ،اما در زندان جوانهايي ديده ميشوند ک��ه به سبب ايمانشان گرفتار شدهاند و
شکنج��ه ميشوند .اميد در اي��ن شعر ،حياط کوچک زندان و آدمهاي منظومهاش را به
مانند نمونه کوچکي از جامعه ايران در دوران ستمشاهي به نمايش ميگذارد .آدمهاي
اي��ن منظوم��ه ،به جز جوانان قهرمان وب��ا ايمان آن ،به نحو عجيب��ي مضحک هستند.
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منظومه«زندگ��ي ميگويد» ،گرچه در بعضي صحنهها به هزل و خنده ميگرايد ،اما در
واقع ،قصه غصه و صورتکي براي پنهان داشتن غم و اندوه و گريه است (دست غیب،
 153 -162 :1373نيز رک اخوان :1386 ،ب 149 :به بعد)
در قطع��هي «مردو مرکب» ،که اخوان پهل��وان پنبهي زمان یعنی “شاه” را به شکلی
بی��ن جدی و شوخ��ی توصیف میکند ،در واق��ع انقالب سفید ش��اه توسط شاعر به
تمسخر گرفته شده است(.رک:همان259-253 :1373 ،نیز اخوان ،1387 ،ت)41-28:
قصههای عامیانه و اساطیر ایرانی -اخوان ثالث از این اشکال فولکلور نیز ،به صورتی
ماهران��ه در توصیف اوضاع اجتماعی– سیاسی عصر خود استفاده کرده ،اعتراض خود
را از وضعی��ت موجود اعالم مینماید .در این جا ،از میان اساطیر و قصههای کهنی که
در شعر امید به کار گرفته شده ،دو مورد بررسی میگردد.
اولین مورد“ ،قصهي شهر سنگستان” از مجموعهي “از این اوستا” است که پختهترین
و پرداختهترین شعرهای اخوان را شامل میشود( .حقوقی )148 :1387 ،در این شعر،
از شهر ویرانی سخن میرود که ساکنان آن به سنگ تبدیل شدهاند و پهلوان آنها توفیق
نیافت��ه آنان را رهایی دهد .در قصههای عامیان��ه ،قصههایی داریم که شاهزاده یا مردم
شهری به سبب طلسم یا افسون دیو یا موجودی شریر تبدیل به سنگ میشوند ،آن گاه
پهل��وان یا شهریاری با نیرویی خارقالع��اده سر میرسد و آنان را آزاد میسازد( .برای
آگاه��ی از نمونه رک:صفا )336-335 :1369 ،در واقع ساختمان شعر اخوان بر اساس
همی��ن اسطورهي فرد نجات بخش است��وار گشته و شاعر در این شعر فرصتی یافته تا
پ��ارهای واقعیتهای اجتماعی را در این ساختمان بگنجان��د .بنابراین ،شعر ساختاری
دوگان��ه پیدا ک��رده ،در سطحی اسطورهای و در سطحی دیگ��ر واقعی است .در سطح
واقعی ،منظور از دزدان دریایی استعمار غرب است و حملهي آنها اشاره به کودتای 28
مرداد  1332دارد و مراد از آن شهزاده که شبی دزدان دریایی و مددکارانش به شهرش
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حمل��ه کردن��د و او چون سردار دلیری به میدان آمد و هم میهنان خود را از زن و مرد،
کوچ��ک و بزرگ به پیک��ار فرا خواند؛ اما کسی به او پاسخ ن��داد؛ چرا که همه سنگ

شده بودند ،احتماالً دکتر مصدق است( .رک دست غیب 242-228 :1373 ،نیز اخوان،
 ،1387ت )27-16:بنابرای��ن همانگونه که سیمین بهبهان��ی میگوید ،اخوان شاعری
سیاسی است ،بدون آن که صریح ًا به آن تظاهر کند( .بهبهانی)153:1370 ،
م��ورد دیگر ،مربوط به شعر “خوان هشتم و آدمک” است .خوان هشتم به زبان
نق��ال قهوهخانه ،ماجرای آخرین سف��ر رستم را حکایت میکند .زمانی که او در چاه
ناب��رادر شغ��اد اسیر گشته و اس��ب وفادارش رخش مرده اس��ت و شغاد بر لب چاه
ایست��اده از دیدن وضع رست��م و اسبش میخندد .اخوان در پای��ان داستان میگوید
رست��م اگ��ر میخواست ،قادر بود خود را از چاه نجات ده��د ولی این کار را نکرد.
(اخ��وان ،1386 ،الف )87-75 :محمدي آملي مينويس��د :اگر اين شعر را رمزي به
حس��اب آوريم ،مرگ رستم ميتواند نماينده م��رگ جمعيت روشنفکر ايران در دهه
 30باش��د و ب��ا اين مرگ ،موقعي��ت تاريخي روشنفکري در اي��ران دهه 30دگرگون
ميگ��ردد .اگر چه شاعر نميخواهد باور کند که اين دوره حساس با شکست روبرو
شده و ديگر اميدي نيست( .محمدي آملي.)202 :1385 ،
شعر «آدمک» ادام��ه «خوان هشتم» است .اين قصه را اخوان ثالث در اسفند 1347
روايتميکند .پس از مدتي يک شب سرد و زمستاني ،راوي به قهوهخانه ميرود .اما
در آن ج��ا به جاي نقال هميشگي ،جعب��ه جادوي فرنگ يعني تلويزيون نقالي ميکند.
اين نقال ،محصول عصر جديد است .با پيش آمدن اين وضع ،نقال پارينه در گوشهاي
کن��ار پنجره ،ناراح��ت و آزرده خاطر روي تخت قهوه خانه ق��وز کرده وسر به جيب
پوستي��ن خود برده است .تحولي که شاعر در نظام اجتماعي و فرهنگي نشان ميدهد،
عوام��ل مختلف��ي دارد که مهمترين و بارزتري��ن آن ،غلبه يافت��ن تکنولوژي غرب بر
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فرهنگ شفاهي مردم است که خود عواقبي دارد ،چرا که نقال جديد به سبب آن که از
بطن مردم بر نخاسته ،به طبع چيزي را رواج ميدهد و تبليغ ميکند که با نظام فرهنگي
واجتماعي کشور ما سازگاري ندارد.
شاعر در اين شعر ميخواهد بگويد ،در اين دوره جديد که در تاريخ ما آغاز شده،
استعم��ار غرب در پ��ي آن است به ياري دست نشاندگان خ��ود در کشور (شاه) عليه
نظامه��اي ارزشي ما که ريشه در تاريخ وفرهنگ م��ا دارد بر خيزد و فرهنگ بيگانه را
بر ما تحميل کند .بدين سبب ،افرادي چون نقال پارينه که زندگي و هنرشان ريشه در
فرهن��گ ملي کشور دارد ،از اين تغيير و تحول در نظام ارزشي نگران و اندوهگيناند.
اخ��وان با سرودن اين شعر ،نگراني خود را در خص��وص نابودي فرهنگ ايران زمين
اعالمميکند( .همان.)203 -205 ،
بازیه��ا -از دیگر عناصر فرهن��گ عامه میتوان "بازیها" را ن��ام برد .هر شهر و
روستا ،بازیهای مخصوص به خود را دارد .اخوان حتی از اسامی این بازیها در بیان
دغدغهه��ای خویش در رابطه با درده��ای جامعه و کشورش استفاده میکند .در قطعه
شع��ری از مجموعهي "دوزخ ،اما سرد" ،ضمن نام ب��ردن از برخی بازیهای کودکانه
چون :گرگم به هوا ،توپ ،زنجیر ،پله ،شاه ،دزد ،وزیر و...که بعضی از آنها در خراسان
مشهور است ،ب��ه پیشرفتهای علمی ملل دیگر اشاره کرده ،از عقبماندگی ملتش از
قافلهي علم که چون کودکان مشغول بازیهای کودکانه هستند ،انتقاد میکند( .اخوان،
 ،1386ج)303-302 :
کلم��ات رکیک -هم��ان گونه که پیش از این گفته ش��د ،دشنامها و کلمات رکیک
رای��ج در میان مردم نیز ،از اشکال مختلف فولکلور به شمار میروند .امید در بیت زیر
با به کارگیری کلمهای رکیک و تصویرسازی شاعرانه با آن ،نارضایتی خود را از وضع
موجود روزگار خود اعالم میکند:
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قره قاطی شده عقل و ُگه این دهر مگر
که چـنین وضــع بد دانــم و دانی بینم
(اخوان ،1387 ،ب)268:

کنایه -در جایی دیگر ،با استفاده از ترکیب کنایی "شترگربه" که کنایه از نامتجانس
ب��ودن است(ثروت )320 :1379 ،به عدم تناسب ترکیب��ات و عناصر تشکیل دهندهي
جامعه اشاره میکند:
زمانهای است شتر گربه ،عقل ُگر گیرد
که گـربه دام فکنده است تا شتر گیرد
(همان)350:

اصطالح��ات عامیانه -در بیت زیر ،با به کار بردن اصطالح عامیانهي (صد رحمت
توحش انسان عصر خود را به تماشا میگذارد:
به ،)...ددمنشی و ّ
چنان د ّرد بشر همنوع خود را که رحمت بر پلنگ و گرگ هامون
(همان)277:

باورهای عامیانه-یکی از مشهورترین شعرهای اخوان (قاصدک)
ب��ر اساس یک ب��اور عامیانه پایهگ��ذاری شده است .قاص��دک تخم نوعی
ن��ی است که م��ردم توس ب��ه آن "خبرکش"میگویند .چرا که گم��ان میکنند
از کس��ی خب��ر میآورد و اگ��ر ب��ه او پیغامی بدهن��د ،برای فرد م��ورد نظر
میب��رد( .اخوان ،1387 ،الف:پاورقی ص  )138امید در ای��ن شعر ،با قدرت
خي��ال خود ،از قاص��دک مفهوم تاز هاي خل��ق ميکند و آن را از حوزه فردي
ب��ه اجتماع ميبرد .تجربههاي تل��خ ،گوياي اين واقعيتاند ک��ه اين قاصد نيز
دروغ و فري��ب اس��ت و به او اميدي نيست .با اين ک��ه شکستهاي اجتماعي،
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شاع��ر را ناامي��د و نسبت به هم��ه چيز بدبي��ن ساخته است ،ام��ا با دورشدن
قاصدک و فراخواندن دوباره آن توس��ط شاعر ،اميد پنهاني مردي نااميد بر اذهان
ترسيم ميشود( .رک اخوان ،1387 ،ال��ف136 :نیز:دس��ت غی��ب)101 :1373 ،
 -3پند واندرز:
در اص��ل ،اخوان بیشت��ر شاعر انتقادکننده است تا پند و ان��درز دهنده ،لذا کارکرد
عناصر فرهنگ عامه در این خصوص در اشعارش اندک است .غالمرضايي مينويسد:
«اخوان شاعر عرفان و اخالق نيست .شعرش اين جهاني است اما در خدمت سياست
و اجتماع» (غالمرضايي)276 :1381 ،
آداب و رسوم -به عادات ،شیوههای زندگی و رسمهای خاص یک ملت یا جماعتی
از م��ردم اطالق میگ��ردد( .بیرو )130 :1366 ،یکی از اشع��ار اخوان که در این زمینه
قابل اعتناست ،قطعهي" دختر به شرط چاقو"است که آن را در پاسخ به طلب مشورت
پس��رش در ام��ر ازدواج سروده و با به کار گیری برخی اشکال فولکلور او را نصیحت
ک��رده است .عنوان شعر" دختر به شرط چاق��و" خود ،باری از فرهنگ عامه دارد .امید
پس از اشاره به بعضی آداب و رسوم ازدواج چون تعیین مهر و کابین ،فرزندش را به
مهرورزی و الفت گیری با همسر دعوت نموده ،او را اندرز میگوید:
مهري به حد وکابين ،خوب و خوش و به آيين
يارب مـبارکش باد ايــن بَدرِ نو دميـــده
امــروزه گرچــه اينها ،گويا ور اوفـــتاده
َمهر است مهر و الفت ،کابين دل است وديده...
با زن که خوب باشي ،زن نيز با تو خوب است
َو َرن َ َه سلـيطه گــردد ،يا پاچــه و رملـيده
(اخوان ،1387 ،ب 288 :و )291
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کلم��ات رکیک -او در این شعر نصیحتآمیز ،از به کار بردن کلمات رکیک که آن
هم خود به نوعی از اجزای فرهنگ عامه است ،ابایی ندارد:
تا خسته بر نگردی ،همچون جوال ُگه کش
از خویـش گشته خالی ،با تیغ خـود دریده
(اخوان-1387 ،ب)291-287 :

طنز ،دشنام ،کنایه ،اصطالحات عامیانه و -...در مثنوی حاجی پدر سوختهي بازاری
و زندی��ق نی��ز ،ضمن آن که قالب شعر در كل طنز آمیز است ،نصایح زندیق به حاجی
بازاری سرشار از اشکال مختلف فولکلور است:
		
وقـت پیـری دگر،ای ابله خر

حیــله بــازی بـگـــذار و بگـذر

		
سرهرکــس که ُکله بگـذاری

سـر حــق را نتــــوانی ،بـــاری

		
او شنـاسد که شما را چه شود

توبــهي گرگ هــمان مرگ بود...

		
تو پدر سوختهي بی همه چیز

رمـه چاپ و گلــه دزد و دلــه حیز

		
سر بازار خـوری خــون کثیر

بـاز رحمــت به همــان گردنه گیر

		
کــمرت رابزند حــج و نماز

خـلقی ازجـور تو در رنج و نیاز...
(اخوان ،1387 ،ب)316:

-4گسترش حوزهي تخیل
یک��ی دیگر از کارکردهای عناصر فرهنگ عام��ه در اشعار اخوان ثالث ،گسترش
حوزهي تخیل شاعر است .امید در تصویر سازیهای شاعرانه ،تنوع بخشیدن به صور
خیال خود و گونهگون کردن آنها ،برخی اشکال فولکلور را به کار گرفته است.
باورهای خرافی -صادق هدایت میگوید« :بشر از همه چیز میتواند چشم بپوشد
مگ��ر از خرافات و اعتقادات خودش» (نقل از راوندی ،1382 ،ج )456 :9از باورهای
خراف��ی رایج میان عوام ،اعتقاد به موجودی به ن��ام "بختک" است .بختک را به معنی
کاب��وس و موجودی خیالی و یا سیاهیای که بر روی فرد خوابیده میافتد ،دانستهاند.
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(انوری:1381 ،ذیل واژه ،نیز دهخدا :1385 ،ذیل واژه) مردم جنوب خراسان به بختک،
عل��ی خونگی ( )alixongiنیز میگویند و آن را به شکل جانوری سنگین که وجودش
چ��ون قیر است ،تصور میکنند و معتقدند این جان��ور در شب خود را بر روی آدمی
میان��دازد( .میهن دوست )149:1380 ،شاعر در بيت زير ،خواب و خيالهاي خود را
که در شب او را آزار ميدهد ،به بختکی تشبيه کرده که در شب گلوی او را میفشرد:
بيداريــم قلمـــرو کابوس بــس نبود
ِ
بختک خيال به خوابم گلو گرفت
کاين
(اخوان ،1387 ،ب)46 :

باورهای عامیانه -اخوان در بیتی دیگر با مددگیری از یک باور عامیانه (آب نطلبیده
مراد است) ،به تصویر سازی شاعرانه پرداخته است:
مريز بادهي عشقم به خاک ره نچشيده
بـنوش از آنکه مراد است آب ناطلبيده
(اخوان ،1386 ،پ)87 :

در بیت یاد شده ،به صورت پنهانی ،بادهي عشق تقديمي خويش را به آب نطلبيده
که به باور قدما ،کيمياي مراد است ،تشبيه کرده ،معشوق را به نوشيدن آن فرا ميخواند.
دانشه��ای عامیانه -یک��ی از دانشهای عامیانه ،پنداری است ک��ه مردم دربارهي
"باده" داشتند و چنین گمان میکردند که این ماده از خود نور متصاعد میکند.با عنایت
به این دانش عامیانه است که شاعر باده را به چراغ تشبیه کرده ،ترکیب "چراغ باده" را
در شعر به کار گرفته است:
حریفا! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یکسان است (اخوان ،1386 ،ت)109:
آداب و رس��وم -از رسوم متداول میان مردم که از شعائر و مناسک مربوط به مرگ
محسوب میشود ،سیاه پوشی در سوگ و ماتم شخص درگذشته است .اخوان در بیت
زیر ،با مددگیری از این رسم ،درختان صنوبر را که رنگ برگشان به سیاهی میزند ،به
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سوگواران سیاه پوش همانند ساخته است:
و صفهای صنوبر – که سیاهی میزند اوراقشان – خیل عزاداران و خاموشان
(اخوان ،1386 ،الف)27:

خان��ه تکانی در اعیاد به ویژه عید نوروز ،رسمی دیرین بین ایرانیان است .امید در
قطع��ه شعری ،حالت تهاج��م و خشمگینی باد را در ویران ک��ردن چیزها ،چون خانه
تکانی باد برای عید تصور کرده است:
خشمگین و مست و دیوانه ست
خاک را چون خیمهای تاریک و لرزان بر میافرازد
باز ویران میکند زودآنچه میسازد...
کوبد وآشوبد و بر خاک اندازد...
خانه از بهر کدامین عید فرخ میتکاند باد؟...
(اخوان ،1387 ،الف)119-118:

ض��رب المثل-در دو بیت زیر با استفاده ازدوضرب المثل معروف به تصویر سازی
شاعرانه پرداخته است:
بیخ��ت،

پ��روزن

آویخ��ت

		
همرهم ،آرزو به کلبهي شعر

آرده��ا

		
مـثل چوب خـدا بود غم ما

کـــه زنــــد ضــــربت و صــــدا نکند

(اخوان ،1386 ،ت)39:
(اخوان ،1386 ،پ)36:

کنایه-تلفی��ق ترکیب کنایی "برریش جه��ان خندیدن"با "خندهي صبح"نیز در بیت
زیر بسیار زیبا افتاده است.
		
به صبحم خنده میآید که خندد

هم��ه ه��ر روز ب��ر ری��ش جهان��ی
(اخوان ،1387 ،ب)296:
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-5پدید آوردن ايجاز هنري:
ایج��از در لغ��ت به معن��ی اختصار و در اصط�لاح علم معانی ،بی��ان مقصود در
کوتاهتری��ن لفظ و کمتری��ن عبارت است.این امر در کالم اغلب فصحا دیده میشود.
(صادقی��ان )117 :1371 ،برخ��ي اشکال فولکلور بويژه ض��رب المثلها وکنايات ،از
ويژگ��ي اختص��ار وايجاز برخوردارند ،از اي��ن رو ،شاعران گاه ب��راي جلوگيري از
اطن��اب وطول وتفصيل دادن سخن ،با ي��ک ترکيب کنايي يا يک مثل ،حق مطلب را
ادا ميکنن��د واز جهت هنري نيز ،کالم خود را آذي��ن ميبندند .موارد اين چنيني در
اشع��ار اخوان بسيار است که شاعر در حين بيان موضوع ومطلبي به اين ايجاز هنري
دست مييازد.
ضرب المثل-
کار دنيا هم نميماند به يک سامان

در نميگردد به يک پاگرد ،يايک پاشنه ،جانم
(اخوان ،1386 ،ب)220 :

شاع��ر ،ضرب المثل «در هميشه روي يک پاشنه نميگ��ردد» را در مصراع دوم به
وج��ه تمثيل براي بيان مطلب مصراع اول آورده است.در بیت زیر به جای کلی مقدمه
چین��ی و دراز سخن��ی ،با یک ضرب المثل ،نارضایتی خ��ود را از اوضاع زندگی ابراز
میدارد :هرچه میگویم نر است ،این زندگی گوید :بدوش
(اخوان ،1387 ،ب)347:

کنای��ه -در بیتی با استفاده از یک ترکیب کنایی ،اوج درد و مشقت مورد نظر خود
را چنین بیان میکند:
رنج این درد و زحمت شب و روز هست مانند قوز باال قوز (اخوان ،1386 ،پ)228:
شاعر آشنا با زیر و بم سخن ،بی تناسبیهای زمانهي خود را در یک بیت این گونه
به تصویر میکشد:
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زمانهای است شتر گربه ،عقل ُگر گیرد
که گربـه دام فکنده است تا شتر گیرد
(اخوان ،1387 ،ب)350:

نفری��ن -وباالخره در بيت زي��ر در نهايت ايجاز ،خود را مصداق حقيقت يافته اين
نفرين معرفي ميکند :الهي به درد چه کنم چه کنم گرفتار آيي!
مثل نفرين که حقايق دهدش رنگ وقوع
حسب حالم شده وورد زبانم «چه کنم»
(اخوان ،1387 ،ب)82 :

 -6نفوذ دردل مردم:
در واق��ع ،کارکرد اصل��ي عناصر فرهنگ عامه را در اشعار اخ��وان ،می توان راه
ياب��ي به قلوب ونفوذ در دلها دانست بی آن که شاعر در این امر تعمدی داشته ،به این
نی��ت آنها را به کار گرفته باشد .اميد ،با به خدم��ت گرفتن اشکال گوناگون فولکلور،
اع��م از ادبيات شفاهي ،آداب ورس��وم ،باورها ،دانش عاميانه ،بازيها ،شعائر ومناسک
و ...در شع��ر ،ارتب��اط صميمانهاي با خواننده برقرار ساخت��ه ،در اعماق دل مردم نفوذ
ميکن��د .بديهي است ،زماني که مردم با خواندن سرودههاي او ،با جلوههاي گوناگون
زبان ،ادب ،فرهنگ و سنن خويش درقالب شعر مواجه ميشوند ،اشتياق بيشتري براي
خواندن اشعار او در خود احساس ميکنند.
نتيجهگيري:
مجم��وع بررسیها نشان میدهد اخوان ثال��ث عناصر گوناگون فرهنگ عامه را به
ط��رز گستردهای در سرودههای خویش به کار گرفت��ه است.این امر از عشق خالصانه
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و عمی��ق او به نژاد ایرانی و فرهنگ اصیل آن نشأت میگیرد.برخی اشکال فولکلور از
جمل��ه "ضرب المثل "که از مقولهي ادبیات شفاه��ی به شمار میرود به سبب ماهیت
وی��ژه و ارتباط عمیقش با شعر و ادبی��ات ،در اشعار او جلوهي بیشتری یافته است در
حال��ی که از برخی عناصر چون "صنایع دستی " ،آن هم به جهت ماهیت بخصوصش
ک��ه کمتر با شع��ر در ارتباط است ،نشانی یاف��ت نمیشود .تأثیر اکث��ر اجزا و اشکال
گوناگ��ون فرهنگ توده در ت��ار و پود سرودههای او به وض��وح نمایان است و به آن
حیثی��ت و محبوبیتی ویژه بخشیده است .او از این عناصر که برای غالب مردم مأنوس
است ،گاه برای بیان حسب حالهای عاشقانهي خود استفاده میکند و گاه به مدد آنها
از دردهای درونی خود پرده بر میدارد .زمانی آنها را به خدمت میگیرد تا از اوضاع نا
مطلوب اجتماعی و سیاسی عصر خود انتقاد کند و زمانی دیگر با استمداد از آنها به پند
و ان��درز میپردازد .گسترش حوزهي تخیل و پدید آوردن ایجاز هنری از کارکردهای
دیگ��ر عناصر فرهنگ عامه در شعر اوس��ت و باالخره مهمترین کارکرد این عناصر در
اشعار اخوان ،راه یابی به قلوب و نفوذ در دلهاست.
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