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 شاملو  احمد شعر در  عامه ادبيات  عناصرِ  کاربستِ تحليل 

 

 ی کافرضا غالم

 

   چکيده
  و   واژگان  شکسته،  یا  محاوره  زبان  قبیل  از  عامه  ادبیات  از  عناصري  مقاله،  این  در

 حتی  و هاترانه ها،المثل ضرب  ها،افسانه و باورها ها،صوت  اسم عامه، ادب اصطالحات

  بررسی   اند،داشته  بیشتري   بسامد  شاملو  شعر  در  که عامه  ادبیات   در  نامور  هايشخصیت

  است   شده  تحلیل  و  بررسی  عناصر  این  کاربست  چگونگی  ظرایف  و  هادقیقه .  است  شده

 بر افزون  همچنین.  است  شده  بیان  هاآن   از  شاعر  ياستفاده  دالیل  عنوان،  هر  پایانِ  در  و

  مدخل   عنوانبه   عامه  ادبیات  با  شاملو  احمد  يرابطه  و  نسبت  پیشینه،  بیان  و  مقدمه

  که   است   کرده  ثابت   مقاله   این.  است   شده   بازنموده  اصلی  بحث  به  ورود  براي   ضروري

 تحول   یک  پیامد   شعرش  در  هاآن   کاربست  و  عامه  ادبیات  عناصر  به  شاملو  رویکرد

  وي   تا شده سبب است، بارزي  ویژگی شاملو شعر  در که گراییزبان  و است اندیشگانی

 شده  تبیین  همچنین.  آن  معنوي  عناصر  تا  ببرد  سود  عامه  ادب  لفظی  هايداده   از  بیشتر

  صورت   جامعه  نیاز  و  اجتماع  سفارش  به  اگرچه  عامه،  ادب  به  شاملو  رویکرد  که  است

 . است نداده  تنزل پسندعامه  یا بازاري اثري  به را  او شعر سطح هرگز ولی گرفته

 . فولکلور معاصر، شعر محاوره، زبان عامه،  ادبیات شاملو،  احمد  :کليدی  هایواژه 

 

 
  شیراززبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشیار ghkafi@shirazu.ac.ir 
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 مقدمه .  1

 آن  قدمتِ   حتی و شود می  خوانده بشري  ي جامعه در ادب نوع  ترین کهن که  عامه   ادبیات

  و   گوناگون  عناصر  ، (2:  1393  عامري،  و   کافی.  رک)  رسدمی  خط  پیدایش   از  پیش  به

 از   برخی  روهمین  از  مشترکند؛  زادطبیعت  سادگیِ  ویژگی  در  همگی  که  دارد  متنوعی

.  رک)  اندخوانده  فصیح   ادبیات   يمایهبن  را   هاآن  هدایت،  صادق  مانند  نظرانصاحب

  ادبیات  شکل   در   بشر   ذهن   ادبی   هاي تراوش   نخستین   اساس   این   بر (.  233:    1342  هدایت، 

  و   آالیش بی   روحِ   و   آثار   این   ذاتی   صداقت   بگوییم   که   است   آن   حق .  است   شده   پدیدار   عامه 

  و  بزرگ   نویسندگان   و   شاعران   معمواًل  است،   شده   تعبیه   عناصر   این   در   که   بخش رهایی 

  و   سنج نکته   شاعري   مقام   در   نیز   شاملو   احمد .  است   خوانده   خود   سمت   به   را   اندیش ظریف 

  اندیشگانی   تحولی   پی   در   و (  آرکاییزم )   گرایانه باستان   ورزي زبان   از   اي مایه   با   حال، درعین   دقیق 

 . است   داده   نشان   عالقه   عامه   ادبیات   عناصر   به   خود   شاعري   دوران   از   اي برهه   در 

  موضوع   در  درنگ  اهمیت  ،کوچه  کتاب  پژوهش  خاصه  عامه،  ادبیات  با  شاملو  پیوند

  شعر   در  چگونه  پیوند   این  که   گوییم  پاسخ   پرسش  این   به  تا  کند می  نمایان   را   مقاله   این

  اقبال  با  همراه  و  مندعاطفه  صالبت،  عین  در  را  شعرش  آن،  پیامد  و  یافته  بازنمود  شاملو

  مختلف،   شگردهاي  با  شاملو  که  یابیم  دست  هدف  این  به  درنهایت   نیز  و  است  کرده  عموم

  ادب   با  خوردگیگره  همانا  ها، آن  از  یکی  که  است  ساخته   متشخص  و  پرورده  را   شعرش 

 .است بوده آن عناصر دقایق  شناختِ و عامه
 

 پژوهش   یپيشينه. 2

  نظیر   رویکردي  خاصه  نوین،  نویسی داستان  ي شیوه  گرفتنقوت  با   که  نمایدمی  چنین

  تمجید   و  یافت  افزایش  عامه   ادبیات  عناصر  به  توجه  رفته رفته  ،تاریخی  نویسیرمان

 در   تألیفاتی  همراه  به  ادبی  يگونهاین  از  هدایت  صادق  و  زادهجمال   مانند  هاییشخصیت

  صادق  از  ایران  مردم  يعامیانه  فرهنگ  همچون  آن  عناصر  و  عامه  ادبیات  ماهیت  بازشناختِ

  محجوب   ازمحمدجعفر  ایران  يعامیانه  ادبیات  مقاالت  مجموعه  و(  1342)  هدایت
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  فرهنگ   همچون  هاییکتاب  نیز  .برانگیخت  آن  سمت  به  را  ادب  اهل  يعالقه  ،(1397)
(  1392)   ذوالفقاري  از  فارسی  هايالمثلضرب  بزرگ  فرهنگ  و(  1394)  داريتمیم  از  عامه

  داستانِ   و  شعر  در  عامه  ادبیات  عناصر  کاربرد  و  کارکرد  به  توجه  میان  این  در  .آمد  پدید

  بازتاب »:  شد  افزوده  آن  حجم  بر  روزروزبه  و   یافت  راه  نیز  دانشگاهی  هاي مجله  به  معاصر 

  شاملو   از  است  ايمقاله  عنوان  «احمد  آل   جالل   هايداستان  در  عامه  فرهنگ  هايجلوه

. است  رسیده  چاپ  به  نور   پیام  دانشگاه  داستانی  مطالعات  يمجله  در  که   ( 1391)   بیگجانی

  عامه   فرهنگ  عناصر  کارکرد»  عنوان  با   ايمقاله(  1394)  فیروزآبادي  اسعدي  الساداتمریم

  چاپ   به  فارسی  ادب  و  زبان  متون  نقد  و  تحلیل  ينامهفصل  در  «ثالث  اخوان  اشعار  در

  عنوان   «دانشور  سیمین  سووشون  زمان  در  عامه   ادبیات   عناصر  و   باورها»  .است  رسانده

  ادبیات   و  فرهنگ  ينامهدوفصل  در  که  است  (1393)  ،عامري  و  کافی  غالمرضا  از ايمقاله

 .است شده منتشر عامه

  ادبیات   عناصر   ردیابی  شاملو،   احمد  اي محاوره   شعرهاي   شهرت   به  عنایت   با  میان  این   در 

  شاملوشناسی؛   کتاب   تاآنجاکه   کرد   جلب   خود   به   را   منتقدان   توجه   شاعر   این   اشعار   در   عامه 

  تقریباً   که   اش فرعی   عنوان   آن   با (  1388)   رونق   محمدعلی   قلم   به   شاملو   احمد   ي درباره   چیز همه 
  ادبیات   عناصر   کاربست »   به   توجه   گرچه   کرد؛   تمام   باره   این   در   را   کار   است،   آن   محتواي   گویاي 

  هاي ترانه   به   نگاهی »   ي مقاله .  ندارد   وار کشکول   شناسی کتاب   این   در   جایی   «شاملو   شعر   در   عامه 

  شکسته   زبان   با   که   را   او   شعر   سه   ترانه،   منظر   از   بیشتر (  1388)   پور بهرام   سیامک   از   «شاملو   احمد 

)!(   عوام   فرهنگ  هاي جلوه  بررسی  ي نامه پایان   نهایت   در . است   کرده   بررسی  اند، شده   سروده 
  این و   است  آن   حجم   صفحه   210  که  ماست  ي مقاله  موضوع   با   پیوند  در  اثري  ، شاملو  آثار   در 

  از   و   است   داده   جاي   خود   در   را   تقسیم   209  آن   اي صفحه   هفت   فهرست   که   است   حالی   در 

  عامه  فرهنگ   در   شاملو   هاي پژوهش   و   کوچه   کتاب   به   مطلب   از   توجهی   درخور   میزان   میان   این 

  بر   عامه   ادبیات   عناصر   تأثیر   به   است،   ما   ي نوشته   هدف   که چنان   هرگز   و   دارد   اختصاص 

  از  وار فهرست   گزارشی   واقع   در   نامه پایان   آن .  است   داخته   نپر   او   لحن   و   شعر   دگرگونی 

 . است   عامه   ادب   ي حوزه   در   شاملو   هاي فعالیت 
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 عامه  ادبيات  و شاملو . 3

  / است   قطعه   مضمون   بیشتر   که   زندگی   از   / مردمند   افراد   همه   من،   شعر   آحاد   / ام ُجسته   کوچه   در 

 ( 144:  1381  شاملو، . ) جویم می   مردم   میان   در   من   / را   جمله   شعر   ي قافیه   و   وزن   و   لفظ   تا 

 شعر  از  یادکرد  در  و  آیدمی  حساب  به  معاصر  ادبیات  هايچهره  ترینشناخته  از  شاملو،

  به  جایی در  ثالث اخوان مهدي رو،ازاین  شود؛می  برده نام وي از  نیما  از  پس غالباً  امروز،

  اي بالقوه  و  بالفعل  شاعر  ترینقوي  و  بهترین  امروز  او  ،حق  به»:  است  گفته  شاملو  از  تمجید

  وجهی   شاعري،  البته  ؛(192:  1381  ،باقرزاده  و  اختیاريصاحب)  «شناسممی  من  که  است 

  منحصر  شاعري  به   تنها او  وجودي  ابعاد ولی  آید،می حساب  به  شاملو  شخصیت   از   غالب 

  نخستین   که  شماردمی  بر  شاملو   براي  وجه  هفت  ایران  معاصر  شعر  اندازچشم .  شودنمی

 عظمت  و  بزرگی  به  البته  که   دیگر  يجزیره. »است  کوچه  کتاب  آن،  دوم  وجه  و  شاعري

  کتاب  شاملوي  است،  تماشایی خود  حد در اما  نیست؛( شاعري وجه) گفتهپیش  يجزیره

  مختلف   هايگونه  گاهجلوه که   کوچه  کتاب بنابراین  ؛(  327:  1387 زرقانی،)  «است  کوچه

  را   وي  شناخت  و  زندمی  پیوند   ادبیات  این  با  خوبیبه  را  شاملو   احمد  است،  عامه  ادبیات

  شعرش   در  را  آن  شگردهاي  ظریف  کاربست  سازد،می  استوار   آن  مختلف  هايگونه  از

  ، شاعر  این  هايسروده  در  را   هاآن  بازتاب  و  عامه  ادبیات  با  واقعی  زیست  و  سازدمی  ممکن

  ، تازه  هواي»:  گویدمی  حقوقی  محمد  که  ستا  رونهمی  از.  دهدمی  جلوه  صادقانه  و  طبیعی

  و   گرفته  بر  در  را  عامیانه  و   کالسیک  هايواژه  تریننامعمول   و  ترینتازه  که  است  کتابی

 الجرم  و  داده  ورود  جواز  را  امروز  غیرادبی  و  ادبی  مختلف  هايواژه  اغلب  ترتیب  بدین

  وسیع   بسیار  گوناگون  تصویرهاي  و  ترکیبات  احتواي  نظر  از  را  ایران  امروز  شعر  امکانات

  بهترین   که  کرد  اشاره  «پریا»   به  باید  نخست  تازه،  هواي  شعرهاي  میان  از.  است  کرده

 (. 50:  1368 حقوقی،) «ماست زمانِ فولکوریک شعر يهنمون

  ادبیات   عناصر  به  ارادت  و  ذوق  سرِ  از   نگاهی  نیز   شاعر   خود  ها،دیدگاه  این  بر  افزون

  ي و  شعر  در  را  هاآن  بازتاب  و  شده  عامه  ادبیات  این  با  او  پیوند   سبب  امر  این  و  دارد  عامه

  موسیقی   ادبیات،   جهانی،   فخیم  آثار  از   بسیاري   ي ریشه»  شاملو،  نظرگاه  در.  است  کرده  میسر
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  بسیار   عامیانه،   هاي ترانه   ي درباره   همچنین   شاملو (.  26:  1375  شاملو، )   «است   عامه   هنِر  و 

  راستی به ...  ُجست   باید   ها ترانه   این   در   را   واقعی   شعر »   که   دارد   اعتقاد   و   گوید می   سخن   مشعوف 

  این  از   تر شاعرانه   و   تر استعاري   و   زیباتر   طرحی   در   را   گندم   ي خوشه   و   کوه   باد،   توان می   آیا 

 (. 20:  همان )   «جمبوند   سر   حسرت به   یکی /    موند   یکی   / رفت   یکی   داد؟   نشان 

  آن  عناصر  و  هاگونه  و  عامه   ادبیات   با   شاملو  عمیق  پیوند  و  رابطه  شدنروشن  با   اینک

 .پردازیممی وي شعر در عناصر این بستکار تحلیل به

 

 شاملو  احمد شعر  در  عامه  ادبيات  عناصر  تحليل. 4

  ها آن  در  سیالی   يعاطفه  و  برخوردارند  خاصی  صداقت  و  صمیمیت  از  عامه  ادبِ  عناصر

  این   کاربست با که  است هاییدریافت چنین پناه در توانمند، و اصیل شاعرانِ. است تعبیه

  شعرشان   واقعی  و  ايحرفه  مخاطبان  بر  و  برند می  باال   را  خود  آثار  گیرایی  و  کشش  عناصر،

  شاعر،   خود  اعتراف  به  که  شودمی  این  ؛است  شاعران  آن  از   یکی  نیز  وشامل   که  افزایندمی

  از   مقصودم»   .آفریندمی  دریافت  و  نیاز  این  براساس   را  «پریا»  يونهگمحاوره  و  بلند  شعر  او

  و   خواندمی  اجتماعی   سفارش  را  آن  مایاکوفسکی  که   است   چیزي  همان  دقیقاً   اقتضا

  من   که  بود  شعري  پریا.  بپذیرد  سفارش  اجتماع  از  شعر  نوشتن  براي  باید  شاعر  گفتمی

  بودم،   جامعه  متن  در  که   من  و  داشت   نیاز   آن  به   جامعه.  نوشتم  اجتماع   سفارش  به   مستقیماً

  و  گرفت  تحویل   را   آن  درنگبی  هم  جامعه   و  گفتم  پاسخ  آن  به   و  کردم  درک   را   نیاز  این

 فرانمود   چند  در  را  شاملو  شعر  در  عامه  ادب  عناصر  کاربست  اما؛  (23:  1375  شاملو،)  «برد

  فراخور   به   که  است  بررسی  توانمی  صوت   اسم  و  لحن   اصطالحات،  واژگان،  زبان،  ازجمله

 :کنیممی اياشاره  نیز هریک کاربرد دالیل در و پردازیممی هاآن طرح به مجال 
 

   محاوره  زبان از بهره. 1.4

  خاصه   نویسی،رمان  رونق  آن،  با  همسو   و  مطبوعات  گیريشکل  و  چاپ  صنعت  پیدایش  با

  اورهــمح یا  ه ـشکست  زبان شد،می  چاپ  نشریات   در  هفتگی  یا  روزانه  که   پاورقی  يشیوه
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  مشروطه   عهد  سیاسی  شاعران  برخی  آن،  پیوست  به.  یافت  توجهی  درخور  اقبال   و  رواج

  حضور   دیرین  يسابقه  همچنین.  بردند  سود  مخاطب  بیشتر  جلب  براي  زبان  این  امکانات  از

  موتوها،   لیکوها،  ها،خشتیسه  ها،خسروانی  نظیرِ   عامه   شعر  از   هایی گونه  در  شکسته   زبان

 بر افزون.  کرد  ممکن  ادبیات  يحوزه  در  را  گفتار  نحو  این  پذیرش  ها،واسونک  و  هادانی

 جریان  آن،  فراوان  تکثیر  و   توزیع  و  جدید  امکانات  بهباتوجه  نیز  موسیقی  هنر  در  آن،

 . شد گویشی زبانِ سمت  به مردم  طبع  چرخش سبب سرایی،ترانه و سازيتصنیف

  وقوف   به باتوجه  و  اقبال و  امکان این  درک   با   شاملو،  شد، اشاره  که   گونه همان  بنابراین

  ها شعرمتل  و  شعرها  برخی  بازآفرینی   به   هم  داشت،  عامه   ادبیات  هاي گونه  از  که  شناختی  و

 . آفرید محاوره  زبان کاربست  با اساس از   هاییشعرترانه هم و پرداخت 

  سه   که  است  شده  سروده  محاوره  زبان  بنیان  بر  شعر  هشت  شاملو،  اشعار  کلیات  در

 آثار،   این  از(  دریاننه  دختران  و(  قلی  حسین)  نداشت  لب  که  مردي  يقصه  پریا،)  شعر

  بر افزون.  دهدمی  نشان  را  هاآن  واريقصه  شعرها،  این  درازدامنی.  است  مفصل  و  مطول 

  ي مایهبن  و  ماورایی  و  خیالی  هايشخصیت  و  وهمی  فضايِ  نظیر  ،شعرها  وارافسانه  کیفیت

  اصطالحات   و   واژگان  توجهی  درخور   میزان  تالش،  و  سرگرمی  شر،   و  خیر  امید،   و  بیم

  ي قافیه  ویژهبه  اي،محاوره  هايهقافی   و  عامیانه  هايصوت  اسم  حتی  و  المثلضرب  محاوره،

  دلپذیر   را  شعرها  این  عوامل،  این  يمجموعه  و  است  شده  کارگرفته   به  اشعار  این  در  آوایی

 . است کرده پسند هعام و

  /بود  نشسته  پري  تا  سه  غروب  تنگ  عور  و  لخت  /کبود  گنبد  زیر  /نبود  یکی  بود  یکی»

 قدکمون  شونگیس  /پریا  کردن می  گریه  باهار  ابراي  مث/    پریا  کردنمی  گریه  زار  و  زار

  غالماي   شهر   توافق  روشونروبهک/  تر  مشکی   شبق  از  /ترک   بلن  کمون  از   /شبق  رنگ

  شبگیر   يناله برج  توي  از عقب  از  /اومدمی  زنجیر  صداي جیرینگجیرینگ  افق از /اسیر

 (. 195: 1381  شاملو،) «ومدامی

  تکرار   بار  چند  شعر  پایان  تا  ترجیع  يگره  مانند  «...پریا  کردنمی  گریه  زار  و  زار»  بند

  ، (شاعر)  راوي  همراه  به  کردنشادي  و  هاپري  دگردیسی  با  بنديپایان  در  آنکه  جز  شود؛می
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 نوع  حتی  و  روایت  لحن  پردازي،شخصیت  بهباتوجه.  شودنمی  تکرار  دیگر  بند  آن

  خاصه   است،  عامیانه  شعر  الگوي  یک  بازآفرینی   پریا   شعر  که   نمایدمی  چنان  نگاريحروف

 پریا  در.  آوردمی  فرایاد  را  اي عامیانه  شعرهاي  چنین  معهود  هايکلیشه  ها،پاره  از  برخی  که

  را   خود  سیاسی  آرمان  و  مقاصد  عاشقانه،  بیانِ  در  حتی  و  است   شاملو  يشیوه  کهچنان  نیز

 /پایین  بیاین  باال   اون  از  /بفرمایین  خورشیدخانم»:  که  رسیممی  این  به  درنهایت  گوید،می  باز

  «!شیمنمی اسیر دیگه /شیمنمی سیر شادي از /کردیم قبله رو آزادي /کردیم نفله ظلمو ما

 (. 203: همان)

 / دوقلو  روحش  و  ریش  /کوچولو  دستش  و  پا  /گلی  لپُ  تا  دو  با  /ُتُپلی  صحرا  عمو»

  صحرا   عمو  :/بود  نشسه   باغ  دم  /بود  بسهّ  و  درباغ   /درد  دریاي  دلکش  /سرد  و   خالی  چپقش 

 (. 400: همان...« )پسرام خاطرخوان رو دریاننه دختراي/   پسرام دریان لب /  کو؟ پسرات

  نزدیک  «پریا»  به  بسیار  واريافسانه  و  بودنطوالنی  حیث  از  نیز  «دریا ننه  دختراي  »  شعرِ

  آن،   در  «بزنه   بارون  اگه  آخ»  یا  «خزون  بلگ  جُمکجُم»  نظیر  هاییلخت  حتی  و  است 

.  ندارد پریا  نظیر را شاعر و  راوي  ي دوگانه فضاي  اما آورد؛می  یاد به را  بازآفرینی حدیث

 . ندارد نیز را شعر آن خوشِ  بنديپایان و نبوده عمیق  پریا مثل رسدمی  نظر به حتی

  اما  /نداشت  تب   و   قرض  و  غصه   /گلی  لُپاش   سیا   چشاش  /قلیحسین  بود  مردي   یه»

  نباشه   که  لب  /دیده؟  کی   شببی  مهتاب  /دیده؟  کی   لببی  ي خنده  /نداشت  لب  خنده  واسه

 (. 1005: 1381 شاملو،...« )نیس  پرنده  نباشه پر /نیس خنده

  است،   مثنوي  به   شبیه  قافیه  حیث  از  که(  قلی  حسین)  نداشت  لب   که   مردي   ي قصه  شعر

  کودکان   ادبیات  در  را  دست  این  از  هایینمونه  و  دارد  کودکانه  هايمتل  هوايوحال   بیشتر

  مثل   نمایهانسان  صنعت  با  کودک  ادبیات  نوع  از  هاییشخصیت  شعر  این.  یافت  توانمی

  قلی، حسین  خواهش  نکردنِاجابت  رغم  به  پایان  در   که  دارد   چاه  و  بام   حوض،   باغچه، 

  عمق   کودکانه،  هوايوحال   حسببه  شعر  این  .دهندمی  یاد  او  به  را  شادزیستن  چگونگی

 .  نیست تپنده و گرم است، آهنگین و تند شعر ریتم اگرچه و ندارد  چندانی
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  تار  /افتاده  /صدا از  /سشیکسه  تاقا /تاریکن ها خونه /س بسه دُکونا  /باریکن ها کوچه»

 (.446: همان) «کوچه به کوچه  /برنمی  مرده /کمونچه و

  چارپاره   فراوانی  و  غلبه  يدوره  در  ازآنجاکه  اما   است،  شکسته  زبان  با   و  شبانه  شعري 

  تکرار .  است  فلسفی  یأسی  يدربردارنده  و  است  گرفته  شکل  قالب  این  در  شده،  سروده

  این   بقاي  و  تسلسل  معنی  به   شعر  پایان  در  آوردیم،  باال  سطور  در  ما  آنچه  یعنی  اول،  لخت

 . دارد شکایت و حکایت آن از  شاعر که است  جامعه بر حاکم ناامیدِ فضاي 

  تو  بارون  انگشتاي  ناز  /باهار  تو  درختم  من  /درخت  تو  زمینم  من  /زمین  تو  باهارم  من»

 (. 455: همان...« )کنهمی تاقم جنگال میون /کنهمی باغم

 سروده  ترانه  براي  اساس  از  رسدمی  نظر  به  «بارون  و  درخت  تو،  و  من»  ايمحاوره  شعر

  حکایت   نیز  تاق  و  باغ   آوایی  ي قافیه  با  شد،   آورده  باال  هايسطر  در   که لختی  ترجیع  شده،

  درونی   هاي الیه  از .  کند  بارورتر   را  ترانه  موسیقیِ  قافیه،  هیجانِ  تا  دارد   شعر   واربودنترانه  از

  لحن   اما  نیست؛  خبري   اثر  این  در  است،  پنهان  هایشسروده  در  معمواًل  که  شاعر   گفتار

 . است خاص و متفاوت آن در معشوق به  نگاه و صمیمی آن يعاشقانه

  یه /    راهی   دو  سرِ   /سنگ  از   خشت   یه  /مهتاب  از   خشت  یه   /بود  قلعه  یه  /راهی  دو  سرِ »

 (. 828:  همان) «جنگ از خشت یه/  و  شادي  از خشت یه /بود قطعه

  است؛  نیمایی  ي چارپاره یا  چارپاره  يشیوه  به  مقفی   لختِ  دو  فقط «همسفران  ي ترانه»

  خشت   یه  و  شغال  از   خشت  سه   به  شعر   پایان  در  خشت،  دو  ي عادالنه  تقسیم   دو  آنکه   جز

 ! شودمی بدل  پرنده از

 محاوره  و  فصیح  ملمعِ  صورتبه  شعر  دو  شاملو،  از  شکستهزبان  شعرهاي   میان  در  اما 

  اي گونه  بر  شعر  دو  هر  بنیان.  است  توجه  جالب  و  متفاوت  خود  نوع  در  که  است  آمده

  این   و  است  بلندتر  «شبانه  4  پاره»  شعر  آنکه  جز  است؛  استوار  گونهپارازیت  گويوگفت

 : است  آمده شعر آغازین يصفحه دو در که است   نمونه سه فقط  هاپارازیت
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  هاي گله  که  هنگامی  / هاسکوت  بارترینوحشت  و  /گرسنگی   عظیم  هايرمه  عصرِ»

  گلوتو   /فریاد  یه  با  توانیمی  /بخواد  دلت  اگه  حاال   و  /رفتمی  هاکوره  دهانِ  به  انسانی  عظیمِ

 ( 517: همان) «!مسلحّن بُتن از دیوارا :/ کنی پاره

  که  دارد ترجیع حالت محاوره لختِ «حماسه سه باراندوه   يترانه» یعنی دوم، شعر در

  پایانی   ترجیع  بند  و  دهدمی  استهزاء  و  طنز  حالت  شعر  به  و  آیدمی  فخیم  نطق  یک  از  بعد

 : کندمی نمایان بیشتر را  شاعر قصد و شعر ریشخند نیز

  سرِ  که /گُفتیم یکی اینو»  /«اندیشید ییانگیزه به که /نیست آن پرواي  را مرگ -»

 .(924: همان) «بود وایساده خیابون پیچ

  دانست(  چندصدایی)  فونیکپُلی  از   کمرنگی   ينمایهطرح  را   شعر   دو  این   بتوان   شاید 

 همچنین.  بود  مطرح  فکريروشن  ادبیِ  محافل  در  شعرها  این  سرایش  روزگاران  در  که

 و   عامیانه  يترانه  سراپا  که(189:  همان)  «بارون»  شعر  و(  909:  همان)  «کویري»  شعر  است

»  مانند  مشهوري  لخت  با  است،  عامه  ادب  عناصر  و  هاشخصیت  از  لبریز  و  واسونک  :

 .  «جرجر میاد بارون

 

  محاوره زبان  از بهره دالیل. 2.4

  متهم   عیوبی  به  خود  نزدیک  دوستان  هویژبه  نقد،  اهلِ  سوي از  شاملو  شعر :نمودنمتفاوت

  چند   در  من» :  گویدمی  هنر  و  اندیشه  يمجله  از  ايشماره  با   مصاحبه   در  اخوان .  است  شده

  را   شاملو  هايکمپوزیسیون  و  سازيهماهنگ  ينحوه  و  کار  شگرد  ،تازه  هواي  سپید  شعر

  جانشین   وي  شعرهاي  در  و   اوست  شعر  مخرب  که  هاستهمین  و  امکرده  استخراج

  مصاحبه   همین  در  وي(.  123:  1385  یزدانی،)  «است  شده  کالسیک  شعر  در  قدیم  هايعیب

  با   دوزبازي  معنوي؛  و  لفظی  تعقید  تکرار؛:  هجمل  از  ،شماردبرمی  شاملو  شعر ايبر   عیب  نُه

  هشت   حقوقی  محمد  و  (124:  همان.  رک)  اضافات  نتایج  و  خالی  تو  طنین  الفاظ؛  و  زبان

  هاي انگاريسهل  وحشو؛  پُرگویی   بیگانه؛  هايواژه  :افزایدمی  هاعیب  این  بر  دیگر   عنوان 
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  دستغیب   عبدالعلی  و(  12:  1368  حقوقی،.  رک)  نادرست   و  گوناگون  هاي ترکیب  دستوري؛

 (.1352 دستغیب،. رک) است دانسته وارد وي شعر بر  را هاایراد همین بیشوکم نیز

  جزالت و فخامت   از شاملو شعر که  باشیم نداشته  دلیل و حجت به نیاز شاید  وانگهی

  و   است  جمالت  خاص  ترتیب  و  ترکیب  دلیلبه  آن  از  میزانی  که  است   برخوردار  خاصی

  شعر   اینکه  خالصه.  نامأنوس  واژگان  کاربست  و  استعمال   غرابت  دلیل  به  آن  از  قدري

  برماند؛   را  ايغیرحرفه  يخواننده  است  ممکن  که  دارد  غرابتی  چنان  زبان،  حیث  از  شاملو

 سازد،می  نمایان  را  شاعر   توانایی   اینکه   بر  افزون  محاوره  زبان  با  آثاري  يارائه  رو،ازاین

  از   و  دهدمی  نشان   گوناگون  هايلحن  و  زبان  کارگیريبه  در  توانمند  و  متفاوت  را  وي

 . خواندمی فرا  شعرش  آبشخور به نیز را گریزان و ايغیرحرفه  مخاطبان دیگر طرف

  مجالت،   نویسیپاورقی  نظیر  عواملی  که  شد  گفته:  اجتماع  نیاز  و  عصر  ضرورت

 رواج   باعث  ادبی  يجامعه  سوي  از  آن  ايهییتوانا  و   محاوره  زبان  پذیرش  و  سراییترانه

  زبان   با  شعر   آفرینش   به  هاتوانایی  این  دریافتِ  با  نیز   شاملو  و   شد  شکسته  زبان  رونق  و

  نیاز   شد،  ذکر  ینپیش  سطرهاي  در  که  وي  خود  اعتراف  به  اینکه  ضمن.  زد  دست  محاوره

  ي ادامه  به  را  شاعر  پریا،  شعر  اجتماعی  بازخورد  البته  و  واداشت  کار  این  به  را  او  جامعه

 .بود مؤثر  امر این در نیز  آن عمومی  اقباِل و ترانه بُردِ و کرد  تشویق راه

  ها الالیی  و   چیستان  و  عامیانه  هايترانه  يدرباره  شاملو  :عامه  ادبيات   با   شاعر   پيوند 

.  محشرند  تصویرها   شعرها  این  در   و  است  تصویر  شعر  اصلی  عامل  یک»:  گویدمی

  راه  سرش  به هم  را فکرش  کند نمی جرأت  رسمی  االضالعِمتساوي  شاعر که  تصویرهایی 

  برایمان   گاه  شانزیبایی  درک  که  ایمکرده  عادت  هاترانه  این   به  چنان  ما  متأسفانه.  بدهد

 / سیاپوش  سبز  گمبد  حق  به   /دالدوش  و  دالدوش  و  دالدوش  :ببینید.  نمایدمی  غیرممکن

 (. 19:  1375  شاملو، )  «...  پهلوش  به  گیسویش   همچو   بیفتم  / سپارم  جون  لبونش   بر  لب   نهم

  حال، عیندر و کامل تصویري سادگی این به شعر که است  این  اینجا در شاملو منظور

  را   شاعر  هايعامیانه  مشعوفی،  اندکی  با  همراه  دقیق  شناخت  این.  است  آفریده  دوپهلو

 . است داده ايویژه اقبال 
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 عامه  اصطالحات و واژگان  از بهره. 3.4

  دچار   آنکه  براي  ما  ولیکن  هست؛  تمایزي  البته  اصطالح،  و  واژه  بین  که  است  روشن

  سعی   متن  خود  در  و  ایمآورده  هم  با   را  گونه   دو  هر  نشویم  سردرگم  گاه  و  متعدد   تقسیمات 

  اشاره   باید  ضمن  در.  است  یکی  دو  هر   گاه  بازگشتن  نهایتاً  اما  داریم،  هاآن  تمایزدادن  در

  بافتِ   در  عامیانه  اصطالحات  و  واژگان  از  شاعر  ياستفاده  تقسیم،  این  از   منظور  که  کرد

  در   تمامیبه  شعرها  آن  که  است  این  در(  1-4)  تقسیم  با  آن  تفاوتِ  و  است  فصیح  زبانِ

  بافتِ  در  که  است  منظور  اصطالحاتی   یا  واژگان  تنها  اینجا  در  ولی  است،  محاوره  زبان

  کالم   بافت  در  پنهان  هارمونی  ایجاد  کالم،  در  شاملو  شگرد.  است  رفته  کار  به  فصیح  زبان

  تا   است  سخن  محورِ   ترکیب  ي زنجیره  ساخت  براي   یکدیگر  با  غریب   واژگان   آشتی  و

  در   مثبت  ویژگی  یک  عنوانبه  «کلمات  با  همخونی»  به  آن  از  که   دهد  ارائه  خاص  بافتاري

  گاه   را  کار  این  منتقد  ،همین  داللت  به(.  44:  1368  حقوقی،. رک)  است  شده  تعبیر  او  شعر

  موجب   شود،  توجه  او  شعر  از  جدا   واژگان،  این  به   اگر  که  است  داده  انجام   طبیعی  چنان

 نشده؛  متوجه   کسی   و  است  بوده  او  شعر  در  هااین  يهمه  چگونه  که  شد  خواهد  تعجب

 ... . و کروچهمی بشخصه، مصرف،بی شلخته، قوس،وکش قرولند،: نظیر واژگانی

 تقسیماتی،  در  توانمی  را   شاملو  شعر  در  عامه  اصطالحات  و  واژگان  کاربست  باري

  در   ما.  خاص  هاي گویش  واژگانِ  از  بهره   جمله  آن  از.  داد  جاي  بهتر   بازشناسی   جهتبه

  این   واژگان،  کاربرد  در  اما  بینیم؛می  را  تهرانی  گویش  بیشتر  دریا،ننه  دختراي  یا  پریا  شعر

  اشعار   در  اصفهانی  گویش  حتی  و  طبري   آذري،  ترکمنی،  واژگانی  و  است  فراتر   بسیار   مرز

 : شودمی دیده

: گوییمی(/  شده  سنگین  قدري  تازگی  آخر  هایشگوش )  بلند  /و  پیش  رويمی»

 . است  ترکمن  مردم يعامیانه سالمِ  ظاهراً «قورقومی »(. 851: 1381  شاملو،) «قورقومّی

  سپیدي   که  /سبزش  شوالي  و  اپلق  شلوار  با  /مایهبی  /ستدیالقی  دلقک  /سپیدار»

  معنی   به  ،«خانهخسته »(.  811:  همان)  «کندمی  کوک  دریده   مضمونی  را  خانهخسته

 . است  عثمانی  ترکان گویشِ يمحاوره لغت بیمارستان،
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  گردشِ بی  /آب  بر   نارنج  برگِ  جنبشِبی  /آیدمی  بنفشهبی  چلچلهبی  /نوروز  سالی »

(  طبرستان گویش  به) مرغ تخم معنی  به  «مُرغانه»  (.1020: همان) «آینه بر  رنگین يمرغانه

 . شودمی دیده نیز  باورعامیانه  لخت این در است،

  ي واژه  (.882  :همان)  «است  گذشته  من  بر  عمرجهان  نه،  /امنزاده  مادر  از  امروز  جخ»

 .  است  معمول  بیشتر اصفهانی  گویش در که  است  اصطالحی تازه، معنیِ به «جخ»

  کلمات   يیافتهبدل   تلفظ  از  استفاده  شاملو،  شعر  در  عامه  واژگان  کاربرد  از  دیگر  ايگونه

 :  است

  «نیست  کار  در  ايجُمنده  / شاید  جنبش  آنجا  که  /نیست  انتظار   به  کسی  /را  تو  آنجا  که»

 . است جُنبنده از عامیانه  صورتی است  گفته توضیح  در خود شاعر که (971: همان)

  عشرتی   الزم   پرستارش  زنان   و  سالطونیان  /نیست  خنازیریان  آنِ  از  بیمارستان  این»

  از   عوامانه  کاربردي  ،«سالطونیان»  شاعر،  توضیح  داللت  به  باز  (.877:  همان)  «نشاطندبی

 .  است سرطان

. (883:  همان)  «نهادند  ما  گردن  بر  ورزاو  یوغِ.../    /داد  آواز  را  چنگیزیان  من  سفاهتِ»

 (.1084: همان) کنند  شخم بدان که  نر گاو معنی به ورزا از  است گویشی ،«ورزاو»

 :کندمی استفاده زبان يشدهفراموش  تقریباً و قدیمی هاي محاور  از شاملو نیز گاه

: همان)  «بریدمی  بیهوده  انتظاري  /ندارید  پوزار   به  خود  اگر   ریگی   /که  آمدم  خروش   در»

 .است  افزارپاي اي محاوره و مختصرشده کاربرد  «پوزار»  که است روشن (.581

  روشن   /قرابینه  آتش  به  که  /نداشتی  آن  سرِ  اگر... /  /بود  نشخوار  و  خاموشی  زندگی»

  نیز   واژه   این  است؛   تفنگ  معنی  به  کارابین  قدیمیِ  تلفظ  «قرابینه»  (.707:  همان)  «شوي

 .  است  شده  فراموش امروزه

  قافیه  تالی  با  توأمان  واژگان  شاملو، شعر  در  محاوره  اصطالحات کاربرد از  دیگر  نوعی

 :آن جز و مجوکج یا پختورخت نظیر اصطالحاتی است؛  معنیبی غالباً و

  «درخت   هايچشم   /ماهی  چشم  و  دریا  چشم  /وپخترخت  و  ریجه  هايچشمه»

 (. 956: همان)
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: همان)  «تشنه  آبدانی   کنار  /مجکج  خشکی   نهال   با  /ستسامانیبی  رُباط   کدام  سامانش»

954.) 

  که  است عامیانه اصطالحات شاملو شعر در عامه ادب عناصر کاربرد از دیگر ايگونه

  مانند   اصطالحاتی  نیست؛  منظور  اصالً  هاآن  يظاهر   معنی  و  دارند  کنایی  فحواي  معمواًل

 :کسی  براي کردنکوک مضمون یا دست يسایه پیزري،  چراغی،هم

: همان)  «چراغیهم  بخشِ  رهایی  احساسِ  آه،  /تو  کنار  از   تنگ  /ناگاه  ايسرفهتک»

 .گویندمی خود يهمسایه به غالباً که است کاسبان اصطالح  «چراغیهم» (.967

  پاي پابه  رهگذري  چون  تا  است  برگماشته  کوچه  هر   پیچ   سر  بر  بانانیناقوس»

  است   اصطالحی  «پیزُري»  (.481:  همان)  «...گذردمی  زنانچرت  پیزُري  فرتوتِ  هاي اندیشه

 .رودمی کار به گرددوره غالباً و ریزفروشخرده کاسبان  توصیف براي که

 (.687:  همان)  «در  از  کلون   برداردم  یدستسایه  به  /بگشاید؟  زپاي  بندم  ستید سایه  به»

  ندامت   و  توبه  يدربردارنده  آنکه  ویژهبه  است،  خطدست  و  یادداشت  معنی  به  ،«دستسایه»

 .باشد عذرخواهی یا

 

   عامه اصطالحات و  واژگان از بهره دالیل. 4.4

  حساب   به   شاعر   افزار دست   زبان،   یک   اصطالحات   و   واژگان   : خود   افزار دست   بر   افزودن 

  که   بود   خواهد   معماري   مانند به   باشد،   داشته   تري وسیع   واژگانی   ي دایره   شاعر   هرگاه .  آیند می 

  اختیار   در   با   نیز   شاعر   بنابراین   است؛   برخوردار   فراوانی   مصالح   از   خود،   ي سازه   نقشبندي   براي 

  به   رساتر   و   تر تراش خوش   هاي گزینه   از   سخنش   نقشبندي   براي   تواند می   بیشتر   واژگان   داشتن 

 . کند   استفاده   شعر   موضوع   و   مضمون 

  به   گراییعینی  نیمایوشیج،  مهم  هاي آموزه  از  یکی:  محاوره  واژگان  تر ملموس  حس

  و   ترملموس  حس  محاوره،  اصطالحات  و  واژگان  در  شکبی.  است  گراییذهنیت  جاي

  این   از  پیداتر  گراییعینی  و   حس  این  القاي  براي  شاملو   و  است   نهفته  تريعینی  تصاویر 

 .است برده سود واژگان
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  خاصیت   دلیل   همین  به  و   است   متفاوت  حروف  موسیقی  که  دانیممی  : موسيقی  القای 

  مثالً   که  است  این .  شناسندبازمی  تفشی   و  تکریر  ترقیق،  تفخیم،  مانند  عناوینی  با   را  حروف

 لختی  در  و  کندمی  استفاده  «کوفدمی»  از  «کوبدمی»  جايبه  موسیقی،  بهتر  القاي  براي  شاعر

  تداعی   کوبدمی  از   بهتر   خیلی  دریا  طوفان   و  موج  حالت  ،«کوفد می  ساحل   بر  سر »   مثل

 :  است آورده شعرش از  لختی در شاملو  ،نکته همین اساس بر  درست. شودمی

 (.708: همان) «نع: »گفتند فرزندان و /«عاري»:گفتمی /نشناخته  را اشک پدرم چشمانِ»

  جواب   بودنمنفی  شدت  تا  است  شده  بدل   «نع»  مؤکد  يمحاوره  به  «نه»  يواژه  اینجا  در

  جاي به  که است  شده  استفاده  شگرد  همین  از درهم  پ تأکید  در .  دهد  نشان  بهتر  را  فرزندان

 . بازنماید بهتر را او اصرار و پافشاري  تا برده، سود  «عاري» از آري،

 

   ها صوت اسم  از بهره. 5.4

  ها صوت  اسم.  دارند زبان عناصر  در  را معنی و  داللت يرابطه ترینمستقیم  هاصوت  اسم

  طبیعت   تقلید   از  که   آیندمی  حساب   به  زبان ي هدهندتشکیل  عناصر  و  اجزا   نخستین  از

  بر   دستوري  خاص  ي دهقاع  و  است  ساده  ها آن  مدلولی  و  دال   ي رابطه  چون  و  اندبرآمده

 .رسمی ادبیات  تا  ترندنزدیک آن عناصر  و عامه ادبیات به نیست، حاکم هاآن 

  برخی  که   شودمی  یافت  ها صوت  اسم   این  از  متعددي  هاي نمونه  شاملو،   شعر   در

 هُرّست،  جِنگ،جِنگ  خش،خش  ِتک،ِتک  شّرشره،  ژیغ،ژیغ  رُپه،رُپ:  شاعرند  يبرساخته

 ... .  و وِرّ غژّاغژّ،

  رُپ  /بشنوم را خود رویش صداي و /کنم احساس خود پاي  زیر /را سرزمینم بگذار»

 (. 810: همان)«دیلمان  در  را عاشق ببرهاي  هاينعره  و  /چیتگر  در  را   خون  هاي طبل  ي رُپه

  (. 898: همان) «نیست  نیز افساربی غلتک آن آواز /دیگر /در سینه  ژیغِژیغ این»

: همان)  «سرگردانی  يبرگرده  /شب  از  ترسیاه  /تنها  /جُنبدمی  گسیخته  اينوحه  شِرّهشِرّه»

939.)  
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  یک  صداي  آن  از  مقصود  که  باشد  شاملو  هايبرساخته  از  رسدمی  نظر  به  «شِرّهشِرّه»

 . است  خواننوحه  يناله نواخت

 /جُفتبی  غوکی  راي  و   واو   بی  وِرّ /    و  زمینه  در  /نسیم  از   برگ  شینِ  و  خابی  خشِخش»

 .(927: همان) «!همسایه يبرکه از

  / لُختش  جِنگ جِنگ  با  /را  ايخسته  تکاپوي   طرح  دور  از  /پیشاهنگ  بُز   برنجی   زنگ»

 . (416: همان) «نهادمی  تصویر

 

   ها صوت اسم از استفاده دالیل. 6.4

  نیما »  یعنی است؛  گراییعینیت  نیما، فکري اصوِل از یکی  که گفتیم ترپیش: بخشیعينيت

  دنیاي  هايعینیت  در  غرق  را  خود  و  گرفت  فاصله  گذشته  ذهنیِ  دنیاي  از  هوشیارانه

  حلول  و  هنرمندانه  شهود  با  توانست   که   بود  نو  نگاه  همین  راه  از  و  کرد  خود  پیرامون

 ؛(36:  1383  لی،حسن)  «یابد   دست  ايتازه  هايدریافت  به  ها پدیده  ذات  در  صمیمانه

  تقلید   با  را   شعرها   گوید،می  سخن  پره شب  یا (  سیاه  سوسک )  سیولیشه   از   وقتی   رو،ازاین

  به  که  باشد  کرده  ملموسی  بسیار  عینیتِ  تداعی  تا  کندمی  شروع   هاآن  صوت  اسم  و  صدا

 «: باشد باران خودِ باد، خودِ  باید واژه» سپهري سهراب  قول 

  «نزدیک  ساحل  يپرهشب  /تاریک  شب  در  راهش  کرده  گم  /چوکوچوک»

 (.510:  1371  ،ایوشیجنیم)

  «شیشه  روي  /سیولیشه  زند می  نک  /شب  نیمه  به  راه  کرده   گم  /تیکتی  تیکتی»:    یا

 (. 513: همان)

.  قناري  گویممی  من:  ببینید»  که  داردمی  ابراز  خود  يمصاحبه  در  را  باور  همین  نیز  شاملو

. است  حیات  يمعجزه  یک.  نیست  صدا  و  حرکت  و  حرف  تا  چند  و  نون  و  قاف  قناري  این

  با   را  رنگش  دریابید،  را  قناري   حضور  ببینید،  را  قناري.  بگذرید  و  بگذارید  را  کلمه

  به   و  حسّی،  چیزِ  یک  عینی  تجَسم  کنید،  تماشا  را  آن  خواند می  وقتی   بخورید  هاتانچشم
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)گذاردمی  آوازش  در  را  جانش  تمام  که  کنید  اندیشه  شوري  آن .  (32:  1375  شاملو،« 

 . بخشیعینیت: گویندمی چیزیک سه  هر سپهري  سهراب و شاملو  نیما، اینکه حاصل

  لقب  آن  آفریدگار  شاملو  که  سپید   شعر   در  موسیقی  هنجار  :طبيعی  موسيقی  درک

 و  سنتی   شعر  نسبتِ  به  را  سپید  شعر  هايهنداشت  نقشِ  زیرا  دارد؛  بسزایی  اهمیت  گرفته،

  توانمی  ،هاصوت  اسم  از  استفاده  با  بنابراین  بگیرد،  برعهده  باید  ویژگی  این  نیمایی،  حتی

  خواننده   براي   «وُرّغوک»  که  است  روشن.  ساخت  جاري   شعر   جان   در  را   طبیعی  موسیقی

 . «قورباغه صدايِ» ينوشته  تا  دارد تريملموس  تداعی

 

   عامه هایافسانه و  باورها  از بهره. 7.4

  نیز   و  باورها   از شاعر  تلمیحی و  تلویحی ياستفاده  تقسیم، این  از   مقصود  که   است  روشن

  فرانمود   و  است   بوده  ساري  و  جاري   جامعه   در   دیرباز  از   که  است  هایی افسانه  و  ها حکایت

  اي اشاره  با  تا   کندمی  آسان  را  شاعر  کار  شنونده،  یا  مخاطب  ذهنیِ  عهد   اعتبارِ  به  هاآن 

  اینجا   در  اینکه  توضیح  درخور  ينکته.  دهد  جاي  شعر  در  را  موسع  مضمونی  ایجازگونه،

  پري،   دیو،  مانند  هاافسانه  عناصر  وگرنه  است  افسانه  یا  باور  يهوارحکایت  صرف  منظور

 اژدها،   خدایان،  ها،عادت  خرق   خاص،  حیوانات  و  بالدار   اسب   رمال،  بین،فال   جادوگر،

  بسامد   شاملو  شعر  در  دیگر  اصطالحات  و  الفاظ   بسیار  و  دمیدنافسون  اسپند،  زاغ،  نیل،

 . است خارج مقاله این  يحوصله از  هاآن  کردننشان که  دارد چشمگیري

 /باشم  برخاسته  جنگ   به  خویشتن   با   جز  آنکهبی  /خسته  سرانجام  /بامدادم  من»:  گداز

  که   /آگاهی  /برانگیزي  باره  که   آن  از   پیش   که  /نیست  تر فرساینده  این  از  جنگی  هرچند 

  گُدازي   تو  از  تقدیر  /است  گذشته  میدان  سراسر  بر  /بال   گشوده  کرکسی  عظیم  يسایه

  «نیست  گریز  /مرگ  و  شکست  از  /دیگر  را  تو  و  /است  کرده  اندر  خاک  به  آلودهخون

 (. 872: 1381 شاملو،)

  «Envoutment»   آن   به   ها فرانسوي   که   است   همان   و   جادوگري   در   است   اصطالحی   ، «گُداز » 

 آورده،  چنگ  به  توطئه  گرفتار   شخص   از   که   را   اي مژه   یا   تارمو   ناخن،   ي تکه   مشتري .  گویند می 
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  آدمکی   آن  از  و  دهدقرارمی  کوچکی  موم  يتکه  میانِ  را  آن  جادوگر.  کندمی  جادوگر  تسلیم

  هر   بخواند،  خاصی  عزائم  و  اوراد  جادوگر  چون  که  است  این  بر  عوام  اعتقاد.  سازدمی

 به   سیخی   اگر   مثالً   آمد؛  خواهد  مدنظر   شخص  سر   بر  ،دهد  انجام  آدمک  آن  با   که  یلعم

  زن   اگر  یا  شد   خواهد  کور  باشد   که  هرکجا  در  طرف   برد،  فرو  چشمانش   فرضی   محلِ 

  ... و  کرد  خواهد  جنین  سقط  باردار  آن  آدمک،  شکمِ  به  میخ   فروبردن  با  ست،ا  بارداري

 . (1082: همان. رک)

  /ما /گل طراوتِ  از پروانه  کهچنان /کردمی تغذیه جان  سرمستی  از تن»:  سليمان انبان

  هاي خوانچه  در  /را  گرسنگان  ترینتاببی  /سلیمانشاه  جادویی  انبان  در  دست

 (. 912: همان) «کردیممی  ضیافت /کمانرنگین

 پیغمبر  سلیمان،  به  را  آن  تملک  که  ستا   ايافسانه  انبانی  ،«سلیمانشاه  يتوبره یا  انبان»

  داشته   اختیار  در  را  انبان  آن  هرکه  که  است  معروف.  اندکرده  نسبت  اسراییل،بنی  پادشاهِ  و

 . آرد بیرون دارد، آرزو هرچه و کند  آن در دست تواند می باشد،

 فغانِ واپسین که ترپیش آن از  /گیرشب مگر  /شودمی  خاموش  همه  صداها» :گيرشب

 (.651: همان) «پیچد اندر  نایش به خونی يقطره با /حق

  به   شب  سراسر  در  که  است   مرغی  ،«حق  مرغ  یا  شباهنگ  شب،  مرغ  شباویز،  گیر،شب»

  اند نهاده  برابر  «حق»  يکلمه  با  را  اشناله  مردم  و  الدنمی  مساوي  فواصل  در  و  یکسان  آهنگی

  صورت به  و  کرده  ضایع   را  خواهرش  حق  پدر،  مرگ   از  پس   که  بوده  برادري  معتقدند  و

  خونی   ي قطره  تا  کند،می  بانگ  را   حق   ي کلمه  قدرآن  هاشب.  است  شده  مسخ   مرغ،  این

 (.1074: همان) دارد بازش نالیدن از و بگیرد را گلویش

  يجزیره  در  /بیدادگر  خونریز   آن  /رسد  فرا  ما  مالحانِ  نوبتِ   چون  و»:  سندباد  یافسانه

:  همان)  «دندانش  به  برهنه  خنجري /    را  آخرین  زخم  /بایستد  استوار  /پاي  دو  بر  /مغناطیس

846.) 

  یا   طوفان  سفرِ  به  وقتی  که  «سندباد»   يافسانه  از   روایتی  به  دارد  تلمیح   شعر  این  ظاهراً

  شود می  سوار   زورق  بر  ،  سندباد   محبوبش،  دلبرِ   ممانعتِ   وجود   با  شود، می  خوانده  مرگ 
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  کشد، می را  اشپوسیده زورق سُست  هايمیخ مغناطیس کوه. رسدمی  مغناطیس کوه به و

  بندرگاه   در  را   سندباد  يجنازه  دریا،  خیالبی  امواج  سحرگاه،  و  شکندمی  درهم  زورق

 ! اندازدمی ساحل به رونقبی

  پرهیز بی  گذرگاهِ  در  /نگرد  واپس   آنکهبی  گذرد،می  توبر  از» :  کنانآشتی  ی کوچه

 (. 930: همان) «پنداري کنانآشتی

  وجود   تردید  باریک  مرز  باور،  یک  یا  است  اصطالح  یک  «کنانآشتی  يکوچه»  اینکه  در

  تهران،   از  غیر  به  ،مسمّی  این  با  مکانی   چنین   البته  و  اصطالحی  چنین  که   است   آن  حق.  دارد

  دارد؛ وجود  نیز شیراز  مانند  شهرها،  سایر در شاملو شعر  خاستگاه عنوانبه

  و  تنگ بود ايکوچه آشتی، و قهر ي کوچه  و داشت فراوان  پیچ  پیچ،هفت يکوچه...»

  گرفتند، می  قرار  هم  رويروبه  کوچه،  این  در  و  بودند  قهر  هم  با  نفر  دو  اگر  که  باریک

 .(127: 1393 زیانی،) «بود قصابخانه يدروازه نزدیک کوچه  این. کردندمی آشتی

   عامه  هايافسانه و باورها  از بهره دالیل. 7.4

  ها، المثلضرب مانند عامه، ادبیات عناصر از برخی :کالم در فشردگی و  ایجاز ایجاد

  و   متمادي  زمانِ  طول   در  تکرار  دلیلبه  آن،  معروف هايشخصیت  حتی  و  هاافسانه  باورها،

  اند آورده  پدید  مردم،  يتوده  براي  ذهنیی  عهد  جامعه،  عمومی  يحافظه  در  شدنگیرجاي

  وار، تلمیح  و  کوتاه  اياشاره  با  تواندمی  سخنور  و  خطیب  حتی  و  نویسنده  یا  شاعر  که

 .برساند مخاطب به را  مفصل و وسیع مطلبی 

  مطلبی   با  شعر،  يشنونده  یا  خواننده  که  گاهآن  :مخاطب   در  ذهن  کُنشِ  خوشایند  احساس

  این   در  اگر  و  کندمی  لذت  احساس  آن  از  ،شودمی  روه روب  کالم  در  خود  آگاهی  با  همسو

  قصدِ   به  است،  شده  بیان  شعر  منطقِ  در  آنچه  و  خود  آگاهی  بر  تکیه  با  که  باشد  ناگزیر  میان

  احساسی   به  آن  کشف   با  درنهایت   که  آید می  پدید   او  ذهنِ  در  کنشی  ببرد،  پی  گوینده

 .  یابدمی  دست خوشایند
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   عامه ادب عناصر  سایر  از بهره. 8.4

  این   طی  در  نگارنده  اینکه  آن  و  است  یادکرد  يشایسته  اينکته  تقسیم،  این  به  ورود  از  قبل

  التفات   لفظی  عناصر  به  عامه،  ادبیات  در  معنایی  عناصر  از  بیش  شاملو،  که  دریافت  تحقیق

 . است  اگرزبان شاعري زیرا دارد؛

  متل،  المثل،ضرب  چون  شاملو  شعر  در  عامه  ادبیات  عناصر  سایر  به  آخر  مجال   در  اینک

 :شودمی اشاره  عامه ادب مشهور   هايشخصیت و ترانه

  «آمده  دیگ   َتهِ   به   /اشزبانیروغن  گیر کف  مانا  /گفتند  /بازماندم   سخن   از »  : المثلضرب

 اصطالح  ،«خوردندیگتکبه  گیرکف»  سایر  ثلِمَ  بر  افزون اینجا  در  (.901:  1381  شاملو،)

 . است داده تغییر  «زبانیروغن» به زداییآشنایی روي از تصرفی با را  «زبانیچرب» تلِمَ و

: همان)  «است  سیلی  /است  ایستاده  من  برابر  در  که  انسانی  این  هرخونِ  يقطرهقطره  و»

  به   زیر  يپاره  و  آوردمی  فرایاد  را  «گردد  سیلی قطرهقطره» ثلمَ  خود  پشت پس  در  که  (65

 : دارد اشاره «خوردن  را کسی حلواي» معروف ثلمَ

  مرگِ   حلواي  /استریت  داونینگ   سرکش  مغزهاي   کز   /صلح  پاسدار  بشرِ  نیروي   آواز»

 (.81: همان) «کنندمی آماده /را ما  قرن فروشانِبرده

 : ندارد بازگویی به نیاز  که مثل این نیز و

 . (406: همان) «؟نداره گوش موش مگه  /نداره؟ موش خزه دیوار مگه»

  محاوره  هاي پاره  درج  آمد،  که چنان  ما،  شاعر  زبانی  شگردهاي  از   یکی  : محلی  هایترانه

  شعر   به  خاصی  وارگیداستان  که  است  لحن  تغییر  یا  دیالوگ  نوعی  ایجاد  و  ر شع  میان  در

  یا   هاترانه  درج  با   گاه  کار، این.  آورددرمی(  مونولوگ)  گوییتک  حالت  از را  آن  و  دهدمی

 :گیردمی صورت محلی و عامیانه  يترانه یک از هاییلخت

  بر   تفنگ  چار   /اومد  در  تنگ   از   چارسوار  /عشقی  ایالتیِ  شب  در  /نسیمبی  شبِ   در»

 دوششون

 /زخمی موش داغ همچون /ییخاطره /سوار عبور از و /کندمی نظاره مهتابی از دختر

 (.789: همان) «شونپشتِ جنازه چار/ مسجد پُشتِ  مادیون  چارتا
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  نماید؛ می  هم  ترمعمول   و  رواتر  شکسته،  زبانِ  شعرهاي  در  هاگزاره  این  درج   گمانبی

 : دریاننه دختران و بارون شعر  در هاختل این  نظیر

  «داره  خروسی  تاج  /داره   عروسی  هاجر  /هاجر  بون  پشت  رو  /جرجر  میاد  بارون»

 (. 191: همان)

 (. 403: همان) «خزون بلگ جمکجم/ جون بیبی باغ توي»

  شادمانی  و  سرور  و  عروسی  مجالس  در  که  است  هاییترانه  واسونک،»  :واسونک

  یک   (.201:  1385  فقیري،)  «است  زنان  ي برعهده  بیشتر  ها ترانه  این  خواندن.  خوانندمی

  دور   و  تخت  روي  عروس   خانم»  :است  گونهاین  ،فقیري  ابوالقاسم  کتاب  ز ا  واسونک   نمونه

 ( 201 همان،) «زنید رختش بر قیچی   مبارک گویید تونهمه/ زنید گل تختش

 آن  از   هایی لحظه  که  شودمی  دیده  «بارون»  عنوان  با   بلند  شعري   شاملو،  هاي محاوره  در

 : دارد را داماد و عروس یعنی آن مهم  هايشخصیت با واسونک شاد شعرِ هوايوحال 

  /داشتیمی  ور  ابروتو  / ذاشتیمی  حنا  وقتی  /بخندي  بگم  چیزي  یه  /فازقندي  هاجرکِ»

 /حاشا  دیدي  اگه  نکن  /تماشا؟  نیومد  زُهره  /کرديمی  سیا   خالتو  /کرديمی  وا  زلفاتو

 دسمو  /دارنمی   ور  رو  پرده  /میارن  االن  دومادو  /بچه؟  بیکاري  تو  مگه  !/بچه  داري  حوصله

 (. 191: 1381  شاملو،) «بسش درارو باید /دسش به دنمی

 

 عامه  ادب مشهور  هایشخصيت. 9.4

 / کنن داغونش ظلمتو شب، جونِ به بزنن /وردارن رو مشعال  که وایسادن غالما  االن»

  یه   يسکه  /کنن  شنگولش  که  جایی  به  /کنن  میدونش  واردِ  بزنن  پالون  زنجیربافو  عمو

 (.199: همان) «برقصن یارو دور /بچسبن  همو دست /کنن  پولش

  در   کودکانه،  شاد  هايترانه رد  شخصیت   یک   عنوانبه  «زَنجیرباف  عمو» حضور  صرف 

  توضیح   با  که  است  مهم  آن  از   شاعر  سیاسی   ياستفاده  بلکه  ندارد؛  اهمیت  چندان   شعر  این

 :گویدمی که  آنجا شود،می روشن زنجیرباف عمو يدرباره وي
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  را(  داره  مورچه  حمومک  بازي  در  پاشو  و  بشین)  تنبیه  این  خفت  بارها  خود  که  من»

  بودم   شده  رها  خود  از  کودکی  پرصداقت  فضاي  در  چنان  پریا،   سرودنِ  هنگام   به  ام،چشیده

  طبعاً(.  1066:  همان)  «امشمرده  کافی  زنجیرباف  عمو  از  کشیدنانتقام  براي  را  همان  که

  را   دربندکردن  اسباب  کمدستِ  یا   گیرد می  اسارت   به  را   آزادي  که   است   کسی  زنجیرباف

  آشکار   کودکانه  بازي  آن  پایان   در  را  خود  واقعی  شخصیت  که  خاصه.  سازدمی  فراهم

 ! برممی گله و گرگم: گویدمی که آنجا سازد،می

  بلگ  جمکجم   /جون  بیبی  باغ  توي  /قوطی  تو  خندق،  ته  /لوتی  مرد  آکل،داش»

 (. 403 :همان) «خزون

  حساب   به  عامه  ادبیات  محبوب  هايشخصیت  از  شیراز،  مرام لوتی  پهلوان  ،  آکلداش

 . است هدایت صادق داستانِ مدیون هرچیز، از  بیش را شهرتش  که آیدمی

 

   عامه ادب های شخصيت و  ترانه  المثل،ضرب از استفاده دالیل. 10.4

  که   است   این  بر  عقیده  شناسیروان  در  :مخاطب(  غربت  غم )  نوستالژی  حس  انگيزش

 خورده  پیوند  هاآن  با  آدمی  کودکی  که  هاییشخصیت  نیز  و  هامکان  عکس،  عطر،  موسیقی،

  به   یا)  نوستالژي   همان  یا  انسان   گراییگذشته  حسّ  انگیزش  در  را  تأثیر   بیشترین   است،

  ي خونه  پُشت  جرجر،  میاد  بارون»  آهنگینِ  لختِ  ما،  شاعر  وقتی.  دارند(  غربت  غم  تعبیري

  موسیقی   اعتبار به  را  خواننده ناخواه،خواه  کند،می  تکرار  شعرش  در  وارترجیع  را...«  هاجر

  با   و  بردمی  غربت  غم  به  خورده،  باران  خاکِ  بوي  و  باران  عطرِ   ترپوشیده  اندکی  و  آن

 . زندمی پیوند  اشگذشته

  را  ذهن  کنشِ  خوشایند  حس  آمد،(  8-4)  تقسیم  در  که   گونههمان  :آگاهی  کُنشِ

  داستانِ  به  ذهنی   عهد  با  خواننده   زیرا   ؛کرد  دریافت   توان می  المثلضرب  يدرباره

 شده،مطالعه  شعرِ   در  آن  بازنمود  طریق   از  نیز  را   آن  پیام   تطبیق  و  آگاهی  کنشِ   المثل،ضرب

 . کندمی  آگاهانه همسویی و لذت احساس و یابددرمی
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  ي هنرمندانه  تشریح  و  توصیف  :زندگی  یشدهفراموش  ولی  واقعی  های صحنه  بازسازی 

  ي منزلهبه مخاطب براي ،...و زنجیرباف عمو مانند  آن هايشخصیت با  کودکانه هايبازي

  یادش   به  را  زندگی  يشدهفراموش  هايصحنه  ،آن  تماشاي  با  که  است  هاییعکس مجموعه

 . اندبوده زندگی شیرین واقعیتِ  امروزش  گاه نظر  در گاه که  هاییصحنه. آوردمی
 

 گيری نتيجه. 5

  با   دانند،می  خود  يوظیفه  را  واقعی  زندگی  بازنمود  که  عامه   ادبیات  عناصر  يمجموعه

  ممکن   گاه  که  ساده  آثار  همین  دیگر  طرف  از  و  هستند  روروبه  مخاطب  از  ايگسترده  طیف

  فرد هنرِ  ايحرفه  و  فخیم  آثار  از  بسیاري  يریشه  آیند،  نظر  به  ايغیرحرفه  و  ابتدایی  است

  و   مقایسه   درخور  را   هاآن  نظر   اهل   برخی   آمد،  متن  در  کهچنان  و  آیند می  حساب   به

  در   شاملو  اندیشگی   دگرگونی  رسدمی نظر  به  .انددانسته  برزگ  شاعران  قصاید  با  همسنگ

  از   را  او  مبارز،  و  فکرروشن  هايجریان  سرخوردگی  از  پس  خاصه  عمر،  يمیانه

  و   برد  آن  وخمچم  و  فارسی  زبان  در  غور  سمتِ  به  سیاسی  هايهیجان  و  گريانقالبی

  که   رساند  اعتراف  این  به  را  او  آن،  عناصرِ  و  هاگونه  و  عامه  ادبیات  گرایش  در  پژوهش

  عشق   حد   در  کاري   خود،  براي  را   آن  از   استفاده  و  بدارد  دوست   عاشقانه  را  فارسی  زبان

 . خواند قدسی معبد  را فارسی زبان که  رفت پیش   جابدان تا  دلدادگی این.  بداند ورزیدن

  اجتماع   از  نوشتن،  براي  باید  شاعر  گفتمی  که   انگیزي درنگ  يآموزه  کنار   در  تحول   این

  فخامتِ   از   او.  کرد  رهنمون  زبان  و  ذهن  در  دگرگونی  به  را  شاملو  بپذیرد،  سفارس

  این  با باري . بست زیور عامه  ادب  هايآرایه به را شعرش   و کاست  زبانش ي کشانهگردن

 : است زیر قرار به مقاله این  هايیافته ترینمهم درآمد،

  تحول  یک  پیامد  شعرش  در  هاآن  کاربست  و  عامه  ادبیات  عناصر  به  شاملو  رویکرد  -

  قدسی   معبد  یک  به  پیام  انتقال   براي  وسیله  یک  از  او  دیدگاه  در  زبان  که  است  اندیشگانی

 .داد ماهیت تغییر
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  میان   از  تا  است  شده  سبب  است،  نمایان  وضوحبه  شعرش  در  که  شاملو  گراییزبان   -

  تمرکز   اصطالحات  و  واژگان  و  آن  هايتوانش  و  زبان  عنصر  به  بیشتر  عامه،  ادب  عناصر

 تعلیمی   و  حکمی  نکات  نیز   و  هاافسانه  باورها،  چون  معنایی  عناصر  ،دلیل  همین  به  کند؛

 . دارد نمود شاملو شعر در کمتر عامه،  ادب  در نهفته

  کاربست   مهم  دالیل  از  آن،  ترطبیعی  موسیقی  کنار  در  عامه  زبان   تکلفبی  و  طبیعی  حالتِ  -

  اسم   استخدام   بر  افزون  راه  این  در   و  شودمی  محسوب   شاملو  شعر   در  عامه   عناصر

 . است زده  دست نیز  هایینمونه آفرینش  به عامه،  زبان در رایج هايصوت

  نظرگاه  نفعِ  به  هم  عامه   ادب  حکایات  و  هامثل  از   حتی  او ست،ا   شاملو  ي شیوه کهچنان  -

 در  را هاآن و گرددمی خود آرمانِ پیِ عناصر، از برخی بُن در و بردمی سود خود سیاسی

 .کندمی  تفسیر و تأویل  خود ارزشی  دیدگاهِ راستاي

  داده  عامه ادب  عناصر کارکرد و هادقیقه از بسزایی وقوف او به عامه،  ادب در پژوهش -

  خود   که چنان  و  گرفته  کار  به   سخن  در   الزم  دقت   با   را   هاآن  آگاهی،  این  پناه   در  و  است 

 نشان  تحقیق  این  در  ما.  است  دیده  جامعه   در  نیز   را  آن  بازخورد  است،  کرده  بیان  مشعوفانه 

 محاوره  پسندهمه  انعطاف  با  آمیزش  در  شاعر  زبان  آرکاییک  هايسرکشی  که  ایمداده

 . است زده رقم  شعرش و شاملو براي دلپذیر میانوندي عامه، ادب  وعناصر

  نماید نمی  انهعوام  او  شعر   هرگز  آن،  عناصر  از   بهره  و  عامه  ادب  به  شاملو   گرایش   ي همه  با  -

 . است  نشده پسندعامه و بازاري اصطالح به و
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