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حرف تو سنگ بزرگى جلوى پاى زمستان انداخت، باز هم حرف بزن

سیماى فرهنگ عامه در اشعار عمران صالحى

اعظم نوروزى

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران

چکیده

«فرهنگ عامه»، به مجموع آداب و رسوم، عقاید، عادات، افسانه ها، حکایات، امثال، ترانه ها و 

اشعار عامیانه اطالق مى شود. آنچه به عنوان  فرهنگ عامه، «فرهنگ مردم» یا «دانش عوام»، 

مورد نظر است، معادل اصطالح «فولکلور» است که در سال 1846 میالدى، توسط ویلیام تامس 

به کاربرده شد. این مقاله مى کوشد نخست، به تعریف فولکلور، پیشینه، منابع و قلمرو آن در ایران 

بپردازد، سپس انعکاس و تأثیر این عناصر را در اشعار عمران صالحى، تحلیل و بررسى کند. 

بر این اساس، ضمن اشاره به نمونه ها و شواهد شعرى موجود در دفترهاى مختلف شعر عمران 

فرهنگ عامه و  فرهنگ رسمى (ادب عامه و ادب  صالحى، به هم نشینى و ارتباط تنگاتنگ 

رسمى) نیز اشاراتى خواهیم کرد.

واژگان کلیدى: فرهنگ، فرهنگ عامه (فولکلور)، ضرب المثل، عمران صالحى



در هر چراغ دورى 

ستاره اى مى سوزد

در هر ستاره اى عشقى

در هر عشقى گلى

در هر گلى عطرى

در هر عطرى پروانه اى

در هر پروانه شاعرى

«آن سوى نقطه چین ها»

پیشگفتار

فرهنگ عامه، که به نام هاى دیگرى چون «دانش عوام»، «توده شناسى» یا «فولکلور»، موسوم 

است، شاخه اى از علم مردم شناسى است که به بررسى، جمع آورى و تدوین برساخته هاى ذهنِى 

و رسوم،  آداب  شامل  و  منتقل مى شود  دیگر  نسلى  به  نسلى  از  که  گمنام مى پردازد  مردمانى 

ضرب المثل ها،  سرگرمى ها،  و  بازى ها  مختلف،  هنرهاى  و  علوم  پوشاك،  و  خوراك  خرافات، 

ترانه ها و قصه هاى عامیانه و بسیارى از عناصر دیگر مى شود. همچنین، فرهنگ مردم هر ملتى 

داراى ویژگى هاى گوناگونى  است که باعث تمایز جامعه اى از جامعه دیگر مى شود. 

     قلمرو فرهنگ عامه بسیار گسترده است و آنچه تاکنون از فرهنگ عامه ایران گردآورى شده 

است، «مشتى از خروار است». از میان تحقیقات و پژوهش هاى برجسته اى که در زمینه فولکلور 

ایران انجام شده است، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

     1.  امثال و حکم: على اکبر دهخدا (4 جلد)؛

 2.  فرهنگ عوام یا تفسیر اصطالحات زبان فارسى: امیر قلى امینى (3جلد)؛

     3. «اوسانه» و «نیرنگستان»: صادق هدایت؛ 

     4. ادبیات عامیانه ایران: محمدجعفر محجوب؛

     5. یازده مقاله در زمینه فرهنگ عامه: صادق همایونى؛ 

   6. فولکلور و نحوة گردآورى و نوشتن آن: سید ابوالقاسم انجوى شیرازى؛

  7. پژوهش عمومى فرهنگ عامه: محسن میهن دوست؛

  8. قهوه خانه هاى ایران: على بلوکباشى.
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از  برخى  که  گونه اى  به  دارد،  ویژه اى  جایگاه  عامه،  فرهنگ  به  توجه  نیز  معاصر  شعر  در 

شاهکارهاى ادبیات این دوره، با الهام از فرهنگ عامه ایران شکل گرفته اند. منظور از «ادبیات 

معاصر» ایران، آثار آن دسته از فعالیت هاى ادبى است که در سال هاى پایانى حکومت قاجار و 

برقرارى حکومت مشروطه، در ایران پا گرفت و بر اساس رستاخیز ادبى دهه هاى پیشین، رونق 

و گسترش یافت و بعدها سنتى را پایه ریزى کرد که شاخص ادبیات هفتاد سال اخیر است.

این مقاله که از سه بخش تشکیل شده است به بررسى عناصر فرهنگ عامه در اشعار عمران 

صالحى مى پردازد. در بخش نخست (کلیات)، به تعریف فرهنگ، فرهنگ عامه، قلمرو و پیشینۀ 

آن در ایران پرداخته است. در بخش دوم، سال شمار زندگى عمران صالحى و معرفى آثار و بیان 

ویژگى هاى شعر او بررسى شده است. در بخش پایانى نیز به ترسیم سیماى «فرهنگ عامه در 

اشعار عمران صالحى» پرداخته ایم. در این بخش، عناصر زبانى، جشن ها و آداب و رسومى که به 

اشکال گوناگون در شعر عمران صالحى انعکاس یافته، از دیدگاه فولکلور، تحلیل و بررسى شده 

است. در پایان، ذکر این نکته ضرورى است که شیوة برگزیده، در بررسى عناصر فرهنگ عامه و 

مشخص کردن این موارد، در مجموعه اشعار عمران صالحى، به این ترتیب بوده است که ابتدا، 

به پیشینۀ مباحث مورد نظر اشاره شده، سپس ابیات شاهد مثال ذکر شده است. نکته قابل توجه 

در این رابطه این است که همواره سعى نگارنده بر این اساس بوده است که در کنار این شواهد 

امثال عامیانه  دریاى بى کران ترانه ها، عبارات، حکایات و  از  نمونه ها و مصادیقى هم  شعرى، 

نیز در متن گنجانده شود تا نزدیکى و پیوند ادب عامه و ادب رسمى، هر چه تمام تر حس شود.  

1.تعاریف و کلیات  

 فرهنگ

اصطالح فرهنگ، در زبان و ادب فارسى معانى گوناگونى دارد. در آثار قدما، کلمه فرهنگ به 

معنى دانش، ادب، آموزش و پرورش، هوش، خرد، چاره، تدبیر و مانند آنها به کار رفته است.

     کتاب لغت، لغت نامه یا واژه نامه از معانى دیگر فرهنگ است. در برخى از واژه نامه ها مثل 

فرهنگ جهانگیرى، برهان قاطع، برهان جامع و فرهنگ نفیسى، فرهنگ، به «شاخه درختى 

تشبیه شده است که آن را مى خوابانند و روى قسمتى از آن خاك مى ریزند. به طورى که سر 

شاخه از خاك بیرون باشد. مدتى به همین طریق مى گذرد تا شاخه بیخ برآورد و ریشه  بدواند؛ 

سپس آن شاخه را مى کنند و در جاى دیگرى مى نشانند و با این روش درختى ریشه دار و مستقل 
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آمادة بهره بردارى مى شود» (حسینعلى بیهقى، 1365: 9).

      کاربرد اصطالح فرهنگ، به معنى «کولتور» یا «کالچر»1 در زبان هاى فرانسوى و انگلیسى، 

آغاز قرن  واژه، در حوزة دانش هاى جامعه شناختى است که از  این  کاربردها و مفاهیم تازه  از 

چهاردهم هجرى شمسى، در زبان و نوشته هاى علمى و تحقیقى زبان فارسى راه یافته است.

     در نیمۀ نخست قرن نوزدهم میالدى، ادوارد تیُلر2، نخستین مردم شناسى بود که در حوزه 

تفکرات اجتماعى، تعریف جامع و دقیقى از فرهنگ  ارائه داد. تیلُر در کتاب «فرهنگ ابتدایى»، 

پیچیده از معرفت، عقاید،  در تعریف فرهنگ چنین مى نویسد: «فرهنگ یا تمدن مجموعه اى 

هنر، اخالقیات، قوانین، آداب و همه قابلیت ها و عادات دیگرى است که انسان به عنوان عضو 

دارد»  بر عهده  را  تعهداتى  و  جامعه وظایف  آن  برابر  در  و  مى گیرد  فرا  خود  از جامعۀ  جامعه، 

(روح االمینى، 1380: 6).

این رابطه اشاره  به عقیده على بلوکباشى، در  نیز مى توان  ایرانى  از میان مردم شناسان        

کرد: «فرهنگ را مى توان به مجموعه اى از رفتارها، عقاید و آداب جمعى اطالق کرد که شیوه 

زندگى پدید آورندگان و به کار برندگان این سنت ها، در فرهنگ شکل و هویت مى گیرد و روابط 

اجتماعى شان با آن تبیین و نمودار مى گردد. فرهنگ ساختۀ اندیشه و دست انسان است و از راه 

زبان رمز و اشاره، خط و نوشته، نقش و نگار، اسباب و ابزار و وسایل  و اشیا از نسلى به نسل 

استمرار  بشر  اجتماعى  و معنوى در تاریخ حیات  مادى  میراث  انتقال مى یابد و همچون  دیگر 

مى یابد» (بلوکباشى، 1388: 33).

     به این ترتیب، مفهوم کلمه فرهنگ که در آغاز، صورتى فردى داشت و براى بیان پیشرفت 

انسان اندیشمند به کار مى رفت، اندك اندك تغییر یافت و جنبۀ عام ترى به خود گرفت  و در 

تعاریف جدید خود، بر پیشرفت فکرى و تحول اجتماعى انسان و به طور کلى ترقى جوامع بشرى 

اطالق شد.

فرهنگ عامه (فولکلور) و پیشینۀ آن

آنچه را که به عنوان فرهنگ مردم مى شناسیم، کامًال و به طور دقیقى بیان گر زندگى توده مردم 

است و بررسى و شناخت آن براى تدوین تاریخ یک ملت ضرورت دارد. به بیان دیگر، فرهنگ 

عامه، عنوان مشترکى است که موضوعات مختلفى از ادبیات شفاهى و مکتوب ملل جهان را 

1.Culture
2 E.Tylor
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همچون داستان هاى عامیانه، افسانه هاى پریان، حکایات جانوران، شعرها و ترانه هاى عامیانه، 

ضرب المثل ها، چیستان ها، هنرهاى نمایشى دربرمى گیرد.

واژة فولکلور، از دو جزء «ُفلک»1 به معنى مردم، عامه و توده و «لُر»2، به معنى فرهنگ، 

دانش و معرفت ترکیب شده است. ُفلک به گروهى از مردم اطالق مى شود که حداقل یک عامل 

مشترك و عمومى، آنها را به یکدیگر پیوند دهد. این عامل پیوند و هم بستگى ممکن است زبان، 

دین، شغل و یا چیزهاى دیگرى باشد. در واقع، ُفلک یا عامه مردم، حامالن سنت اند و سنت هاى 

فولکلورى را همچون بسته اى در زمان و مکان حمل مى کنند. اصطالح فولکلور را نخستین بار 

نامه اى  در  انگلیسى، در سال 1846 میالدى، معرفى کرد. تامس  ویلیام تامس،3 عتیقه شناس 

با نام مستعار آمبروز مورتن4، واژة فولکلور را براى توصیف آنچه را که قبًال در انگلستان، آداب 

و رسوم کهن عامه یا ادب عامه مى خواندند پیشنهاد کرد. مورتن، همۀ آداب و رسوم، آیین ها، 

خرافات، ترانه ها، افسانه ها و مثل هایى را که از قرون گذشته بازمانده بود، اصطالحاً  «فولکلور» 

خواند (بیهقى، 1365: 17).

پس از مورتن، دانشمندان و صاحب نظران بسیارى تعاریف مختلفى از فولکلور و قلمرو آن 

معماها،  مثل ها،  ترانه ها،  آرزوها،  افسانه ها،  قصه ها،  مانند  توده  ادبیات  فقط  فولکلور،  محققین 

متلک ها و غیره را جست وجو مى کردند. کم کم تمام سنت هایى که افواهاً آموخته مى شد و آنچه 

مردمان در زندگى خارج از دبستان فرا مى گیرند جزو آن گردید. چندى بعد، دانشمندان این حوزه، 

اعتقادات و اوهام، پیش گویى راجع به وقت نجوم، تاریخ طبیعى، طبع و آنچه دانش توده نامیده 

کار  به  عوام  که  را  داروهایى  و  جانورشناسى  گاه نامه، سنگ شناسى، گیاه شناسى،  مانند  مى شد 

مى برند به این علم افزودند. سپس اعتقادات و رسومى که وابسته به هر یک از مراحل گوناگون 

زندگى مانند تولد، بچگى، جوانى، زناشویى، پیرى، مراسم، سوگوارى، جشن هاى ملى و مذهبى 

و عاداتى که مربوط به زندگى عمومى مى شود، از جمله تمام پیشه ها و فنون توده، جزو این علم 

به شمار آمد» (هدایت، 1380: 234). استاد ابوالقاسم انجوى شیرازى نیز فرهنگ عامه را چنین 

تعریف مى کند: «برخى گمان مى کنند که فولکلور یا فرهنگ عوام فقط شامل ترانه هاى عامیانه، 

1. Folk
2. Lor
3. William John thoms
4. Ambrose Merton
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ارائه کرده اند. صادق  هدایت در مقاله «فولکلور یا فرهنگ توده» دراین باره مى نویسد: «ابتدا 



از فولکلور است  آنها تنها بخشى  قصه ها، افسانه ها، آوازها و چیستان ها مى باشد. در حالى که 

تحت عنوان ادبیات عامیانه. شمول فولکلور و دامنه آن بسى وسیع تر است و  شامل کلیه اعمالى 

است که در باب انسان  ما قبل تولد تا پس از مرگ در هر شهر و قریه و دهکده به جا مى آورند. 

مثل مراسم زایمان، آداب تولد کودك، شب شش و اسم گذارى، تربیت و بزرگ شدن کودك و 

... بنابراین تمام عناصر فرهنگ توده مانند آوازها و افسانه ها و ترانه هاى عامیانه، نماینده روح 

هنرى یک ملت مى باشد و فقط از مردمان گمنام و بى سواد به دست مى آید و اینها صداى درونى 

هر ملتى است و سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبیات و هنرهاى زیبا محسوب مى شود» (انجوى 

شیرازى، 1340: مقدمه، صفحات الف و ب).

مفهوم فولکلور و قلمرو آن در ایران

فولکلور ایران، نخست توجه خاورشناسان و دانشمندان اروپایى را به خود جلب کرد و بعضى از 

آنان در زمینه هاى مختلف فرهنگ و زبان و ادبیات مردم ایران، به تحقیق و مطالعه پرداخته و آثار 

سودمندى به وجود آورده اند. نظیر مجموعه «قصه هاى عامیانه ایرانى»، اثر آرتور کریستین ِسن، 

کوپنهاون، «قصه هاى عامیانه کرمانى و بختیارى»، اثر لوریمر، و دو کتاب «قصه هاى عامیانه 

ایرانى و «آداب و معتقدات ایرانى» از هانرى ماسه، پاریس.

یاسمى، استاد  بار شادروان غالمرضا رشید  فرهنگ عامه را نخستین  ایران، اصطالح       در 

دانشگاه تهران، مقابل کلمه فولکلور برگزید. یاسمى در سخنرانى خود در تاریخ اسفند 1314 

شمسى، در باب مفهوم فولکلور و موضوعاتى که این علم، تحقیق و بررسى مى کند و نیز لزوم 

و  فولکلور  با ارزش  را  ایرانى  آداب و اخالق، جامعه  عادات و  ترانه ها و  افسانه ها و  جمع آورى 

اول  بود که در دهه  نویسندگانى  از نخستین  نیز  آشنا کرد. صادق هدایت  باب آن  تحقیق در 

جمع آورى  و  مطالعه  به  علمى  آگاهى  و  عالقه  و  کوشش  با  هجرى شمسى،  چهاردهم  قرن 

عناصر فولکلور ایران اقدام کرد و با انتشار نوشته هایى مانند «اوسانه»، در سال 1310 شمسى 

و «نیرنگستان» در سال 1312، اهمیت بررسى و جمع آورى فرهنگ عامه ایران را آشکار کرد. 

تقسیم بندى فرهنگ عامه در ایران

اولین کسانى که نوعى تقسیم بندى از  عناصر و موضوعات فرهنگ عامه به دست دادند، رشید 

یاسمى و صادق هدایت هستند. رشید یاسمى در متن چاپ شدة سخنرانى خود که پیش از این، 
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از آن یاد شد، پس از برشمردن منافع بررسى و گردآورى مواد فولکلورى مانند حکایات، شعر، 

آداب،  و  عقاید  طبیعى،  قدیم، مکان هاى  آثار  امثال،  لغات،  بحر طویل،  ترانه،  سرود،  تصنیف، 

تحریفات در اعالم، فرمان هاى سالطین و حکام قدیم و قباله و بنچاق هاى عتیق و راهنمایى 

بر  بنا  فولکلورى را  ایران، در سال 1314 شمسى، مواد  بار در  آنها، نخستین  روش جمع آورى 

اطالعات و سنت هاى فولکلور در آن زمان، طبقه بندى مى کند و براى هر دسته از موضوعات 

نقوش  بناها،  (مانند  مادى  «آثار  است:  بخش  دو  شامل  طبقه بندى  این  مى آورد.  نمونه هایى 

مختلف، خوراك و پوشاك، اسباب منزل، صنایع) و آثار معنوى (مانند عقاید، اعیاد و جشن ها، 

حکمت عامه، علوم عامه، ادبیات، نجوم). ده سال پس از رشید یاسمى، صادق هدایت در مقاله 

را  آن  بررسى  علمى  روش  و  فولکلورى  مواد  گردآورى  دستور  توده»،  یا فرهنگ  «فلکلر  بلند 

توضیح مى دهد و در طرح کلى براى کاوش فولکلور یک منطقه، موضوعات تحقیق فرهنگ 

عامه را به سه دسته زندگى معنوى، زندگى مادى و زندگى اجتماعى تقسیم مى کند» (بلوکباشى، 

1388: 78-79). طبقه بندى صادق هدایت در سنجش با طبقه بندى یاسمى، علمى تر و دقیق تر 

بیشترى که از روش کار محققان فرانسوى و  با آگاهى  تنظیم شده است. در حقیقت هدایت 

چگونگى طبقه بندى آنها داشته است، موضوعات  فرهنگ عامه را از هم تفکیک و فهرست بندى 

کرده است.

انجمن هاى مطالعات فولکلوریک در ایران

الف) دانش نامه فرهنگ مردم ایران: این دانش نامه از بدو تأسیس (اردیبهشت 1387) تاکنون، 

سه هزار عنوان از عمده ترین مباحث فرهنگ مادى و معنوى  اقوام مختلف ایرانى را در بیست 

مقوله طبقه بندى کرده است.

ب) واحد فرهنگ مردم صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران: این واحد، یکى از بخش هاى 

و  اسناد مکتوب  و  اطالعات  با هدف گردآورى  پژوهشى مرکز تحقیقات صدا و سیماست که 

صوتى و تصویرى فرهنگ عامه، از طریق مطالعات اسنادى، میدانى و ارتباط با فرهنگ یاران 

سراسر کشور فعالیت دارد. هسته اولیه واحد فرهنگ مردم با عنوان «مرکز فرهنگ مردم»، در 

«نجوا»  مستعار  نام  با  شیرازى،  انجوى  ابوالقاسم  سید  به همت  فروردین 1341 شمسى،   25

پایه گذارى شده است.

این  گردشگرى:  و  صنایع دستى  فرهنگى،  میراث  سازمان  مردم شناسى  پژوهشکده  ج) 
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و  با سه گروه پژوهشى مردم شناسى اسطوره و آیین، گروه مردم شناسى اجتماعى  پژوهشکده 

گروه مردم شناسى زیست محیطى به فعالیت مى پردازد (تمیم دارى، 1390: 26-24).

2. آثار و ویژگى هاى شعر عمران صالحى

متولد شد. در سال 1340، نخستین  «امیریه» تهران  اسفندماه 1325 در  عمران صالحى، در 

شعر خود را در مجله  اطالعات کودکان منتشر کرد. در سال 1345، به دنبال آشنایى با پرویز 

شاپور، همکارى خود را در حوزة طنز با روزنامۀ توفیق آغاز کرد. صالحى، نخستین شعر نیمایى 

خود را در سال 1347، در مجلۀ خوشه به چاپ رسانید. او در سال 1352، به دعوت نادر نادرپور، 

همکارى خود را با گروه ادب امروز رادیو آغاز کرد و سپس، به استخدام «شوراى عالى ویرایش» 

سازمان صدا و سیما در آمد و تا سال 1375 که بازنشسته شد به این همکارى ادامه داد. عمده 

شهرت صالحى در سال هایى بود که براى مجالت آدینه، دنیاى سخن و کارنامه به طور مرتب 

این نوشته ها،  از همان دوران بر اساس  با عنوان «حاال حکایت ماست» مى نوشت و  مطالبى 

«آقاى حکایتى» لقب گرفت. عمران صالحى در 11 مهرماه سال 1385 با احساس درد در قفسه 

سینه روانه بیمارستان شد و سرانجام در سحرگاه روز بعد چشم از جهان فروبست. 

     برخى از آثار عمران صالحى به قرار زیر است:

2. گریه در آب (1353)؛

3. قطارى در مه (1355)؛

4. ایستگاه بین راه (1356)؛

5. هفدهم (1358)؛

6. پنجره دن داش گلیر (1361، به زبان ترکى آذربایجانى)؛

7. رؤیاهاى مرد نیلوفرى (1370)؛

8. شاید باور نکنید (1374، چاپ سوئد)؛

9. یک لب و هزار خنده (1377)؛

10. حاال حکایت ماست (1377)؛

     شعر عمران صالحى، کامًال مردمى است؛ شعرى برخاسته از زندگى مردم کوچه و بازار. به 
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بیان دیگر، مردم فرودست جامعه، آن چنان در متن شعر او حل شده اند که گاه حتى به چشم 

نمى آیند. در شعر عمران صالحى از نقش مایه هاى زندگى اشرافى تقریباً خبرى نیست و اگر هم 

در جایى به کار رفته باشد اغلب با زاویه اى طنزآمیز همراه است یا از دید همان مردم به آن 

نگریسته شده است. 

مقید  که  مى یابیم  نیمایى  شاعرى  را  او  عمران صالحى،  نخستین  شعرهاى  به  نگاهى  با 

صورت  به  که  مى سراید  اجتماعى  اشعار  غالبًا  مضمون  نظر  از  است.  شعر  در  وزن  رعایت  به 

غیرمستقیم و در شکل طنز، مسایل انتقادى را به عرصه شعر آورده است. او در دفتر «ایستگاه 

بین راه»، ضمن ادامه شیوه قبلى در محتوا، قالب هاى کالسیک به ویژه غزل را وارد اشعار خود 

مى کند. از نظر عناصر زبانى، گرایش به ساده نویسى دارد. در اشعار عمران صالحى کاربرد امثال 

سایر و واژه هاى محاوره از بسامد باالیى برخوردار است. از ویژگى هاى دیگر شعر عمران مى توان 

به خلق مضامین نو و تبدیل کردن موضوع هایى که شاید در نگاه نخست ارزش شعر شدن را 

نداشته اند اشاره کرد. اما بارزترین ویژگى شعر عمران صالحى طنز است. البته او در ابتدا یک 

شاعر است و طنزپردازى او بیشتر در حوزة نثر قرار مى گیرد. در حقیقت ورود عنصر طنز در حوزة 

شاعرى وى که بعدها به یکى از ویژگى هاى شعرى و مؤلفه هاى شاعرى وى تبدیل مى شود، 

تدریجى بوده است. به بیان دیگر، با مطالعۀ اشعار او در دوره هاى مختلف زندگى در مى یابیم 

که در سال هاى آغازین، تحت تأثیر مرگ پدر خود  اشعار غمگین و معترضانه او در مقایسه با 

سال هاى بعد، بیشتر است. حال آن که رفته رفته جنبۀ تغزلى و عاطفى در شعرهاى او بیشتر 

مى شود؛ به همین سبب، اشعار عاشقانه و فضاهاى لطیف در مجموعه هاى بعد از سال هاى اولیه 

دهه هشتاد بیشتر به چشم مى خورد. به هر روى، عمران صالحى:

ــرد     ــاد ک ــان ش ــع شــوخش جه ــا طب کــردب یــاد  او  از  نیکــى  بــه  جهانــى 

3. سیماى فرهنگ عامه در شعر عمران صالحى

زبان

اندیشه هاى مشترك ساکنان هر سرزمین  از  عامه، گنجینه اى غنى  ادبیات شفاهى و فرهنگ 

از  امثال سایر و حکم مشهور، یکى  امثال و حکم است.  این فرهنگ،  از  است. بخش مهمى 

مقوله هاى مهم فرهنگ عامه است که بسیارى از نویسندگان و شعرا به تقریر آنها پرداخته یا 

در توجیه معانى آنها، داستان ها و قصص گوناگونى را نقل کرده اند. این ضرب المثل ها که اغلب 
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داراى بن مایه هاى  داستانى است، مناسب داستان پردازى بوده و شاعران و نویسندگان مختلف، 

این امثال را چه به صورت فشرده و کوتاه و چه با شاخ و برگ دادن و صورت داستانى بخشیدن 

به اصل آنها، در خالل ابیات و نوشته هاى خود به کار برده اند. 

     در فرهنگ مشرق زمین و به ویژه زبان فارسى، با ذخیره سرشارى از حکمت عامیانه که تحت 

عنوان ضرب المثل، امثال و حکم و پند و اندرز جلوه مى کند، روبه رو هستیم. در لغت نامۀ دهخدا، 

در تعریف مثل آمده است که: «داستانى (واقعى یا افسانه اى) که میان مردم شهرت یافته و آن را 

براى ایضاح مطلب و مقصود خود به نثر و نظم حکایت مى کنند. دانستن مثل ها و استفاده درست 

آن، به ایجاز کالم گوینده، کمک و اثر سخن را بر مخاطب بیشتر مى کند (دهخدا، 1390: جلد 1/ 

20265). در اشعار عمران صالحى، به نمونه هاى درخشانى از ضرب المثل هاى رایج زبان فارسى 

بر مى خوریم. در این بخش، به نمونه هاى بارز این امثال اشاره مى کنیم:

چاردیوارى اختیارى

این مثل عامیانه، اصل مصونیت مساکن است. مانند «محتسب را درون خانه چه کار؟» (دهخدا، 

با  بدیع و برجسته است. شاعر  بسیار  این مثل،  از  کاربرد عمران صالحى  1390: جلد2/ 604). 

پیروى از اصول جهان شاعرانه، قواعد معمول را در هم مى شکند و مى سراید: 

میان چار دیوار

اختیارى گفته اند  

آرى    

ولى من دوست دارم

بشکند این چاردیوارى!   

                                                        (ایستگاه بین راه: 104)

آب که سر باال رفت، قورباغه ابوعطا مى خواند

به مزاح به جاهلى که به گفتارى اظهار فضل کند، گویند (همان، جلد12/1):

اى قورباغه ها که صداى بلندتان

پیچیده توى نى ها، 

در مرداب...
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اى قورباغه ها

لم داده اید پاى برنج و ابوعطا مى خوانید

اما نمى رود آب

سرباال!

                                               (ایستگاه بین راه: 196)

برکه اى چنان آرام

که مى ترسى چین بردارد

از نسیم نفسى ...

چون مى روى

وزغى مى جهد از برکه و مى خواند سرباال ...

(در غبار برف: 207)

بگرد تا که بگردیم

عبارتى است که در میدان جنگ، مبارز به خصم خود مى گفته و از او دعوت به شروع جنگ را 

مى خواسته است (همان، جلد 1/ 453):

اگر پرنده شوم، گردباد خواهى شد.

اگر سفینه شوم، گرداب.

من از تو هیچ نمى ترسم

بگرد تا که بگردیم!   

                                                               (ایستگاه بین راه: 203)

در باغ سبز نشان دادن

به نویدهاى گزاف کسى را فریفتن

 (همان، جلد 274/1):

... جهان

دِر باغ سبزى نشانش نداد
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و او سال ها مشت مى زد به در...       

(مرا به نام کوچکم صدا بزن: 124)

توى ذوق زدن

کسى را مأیوس و دلسرد کردن از انجام کارى یا فکرى، تحقیر کردن کسى، باز داشتن، بور و 

دمق کردن. نظیر «دماغ کسى را سوزاندن» (امینى، 1353: جلد 1/ 244):

گفت: 

- توى ذوقش نزنید

گفتمش:

- ذوق اگر داشته باشد، باشد!

(مرا به نام کوچکم صدا بزن: 175)

مى چرخد آسیاب

خون مى رود ز جوى

از دشت سینه، گندم بغض دمیده است

مى چرخد آسیاب

نان مى کند طلوع

از پشت خون
مى چرخد آسیاب و سرم مى شود سفید 1

  (همان: 134)

گل کردن

مورد توجه واقع شدن، شخصیتى پیدا کردن (فرهنگ عوام، جلد3، 664).

... گل داده درخت سیب همسایه

گل کرده خیال بافى من نیز...

  (همان: 424)

شاعر، میان گل دادن درخت سیب و گل کردن خیال پردازى هاى خود، شباهت و تناسبى 

1. تلمیح به ضرب المثل «من این موها را در آسیاب سفید نکرده ام».
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ظریف برقرار کرده است و معتقد است که همان گونه که از درخت، میوه مى روید، از دریاى 

خیاالت او نیز «چشمه شعر» مى جوشد.

جشن ها و آداب و رسوم      

نوروز

یا «فولکلور تقویمى»  یکى از اجزاى مهم «فولکلور» هر ملتى، «فولکلور موسمى و فصلى» 

است. منظور از فولکلور موسمى یا تقویمى آن دسته از آداب، آیین ها، مراسم و باورهایى است 

که در فصل و روزهاى معینى از سال برگزار مى شود (جعفرى قنواتى، 1387: 10). در برخى از 

منابع، براى پیدایش نوروز، پیشینه و خاستگاهى اسطوره اى قائل شده اند. مهرداد بهار، نوروز را 

«جشن باززایى» مى خواند و معتقد است که «از هزاره سوم پیش از میالد در آسیاى غربى، دو 

عید رواج داشت: یکى «عید آفرینش» که در اوایل پاییز و دیگرى «عید باززایى» که در آغاز 

بهار برگزار مى شده است. این دو عید باستانى حتى تا اواسط هزاره نخست پیش از میالد در 

آسیاى غربى وجود داشته است و در ایران نیز، نوروز «عید بهارى» و مهرگان «عید پاییزى» 

بوده است» (بهار 1387: 339). در اغلب روایات اساطیرى- افسانه اى ایران نیز دورة «پیشدادى» 

را زمان پیدایى نوروز و جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادى را بنیان گذار نوروز و آیین نوروزى به 

شمار آورده اند. روزگار پادشاهى جمشید، که به «عصر طالیى» موسوم است، دوره اى است که 

در آن «خوردنى ها کاهش نمى یافت، چارپایان و مردمان نمى مردند، گیاهان نمى خشکیدند، سرما 

و گرما و پیرى و رشک وجود نداشتند، پادشاه (جمشید) بر هفت کشور زمین فرمان مى راند و 

نیک بختى، شهرت، گله و رمه، خشنودى و حرمت را از دیوان گرفته بود» (بلوکباشى، 1390: 13). 

در ادب پارسى، از آغاز تا کنون، شاعران همواره به وصف بهار و سرودن بهاریه هاى مختلف 

عالقه و دلبستگى خاصى نشان داده اند. گویى که ذوق و قریحه شاعران با فرا رسیدن فصل 

بهار و رویش گل ها و گیاهان رنگارنگ به وجد آمده  و با سرودن نغمه هاى دلنشین نوروزى با 

«رستخیز طبیعت» هم سرایى مى کند. از همین روى، سرودن از بهار و نوروز، فصل گسترده اى 

از دیوان شعرا را به خود اختصاص داده است. در گسترة فولکلور نیز نغمه هاى نوروزى جایگاه 

ویژه اى دارند؛ به ویژه در ترانه هاى محلى:
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روز بسى  ــد  آی نــهــار  و  لیل  بسى 

ــد ــروی ب و گـــل  ــار  ــه ب ــد  آیـ ــســى  ب

نـــوروز ــار و عــیــد  ــه ب بــســى آیـــد 
بهروز1 قبرستون  به  مردن  از  پس   

   (فقیرى، 1373: 83)

1و اینک توصیف عمران صالحى از بهار:

   روى دیوار، گلى مى خندد       

   پشت دیوار، بهار آمده است

کولبارى دارد مخمل دوز       

 که بدزدد ببرد هرچه دل است

آى... دزد آمده است         

  و کمندش لب ایوان سبز است!

ابر مى بارد

نم نم

کم کم...

(گریه در آب: 52)

 در این قطعه، کاربرد عناصر طبیعى همچون گل و ابر، فضاى سبز بهارى را در ذهن خواننده 

تداعى مى کند. عالوه بر این، تشبیه بهار به انسانى که کوله بارى از مخمل دارد نیز قابل توجه 

است.

نمونه اى دیگر در همین مضمون:

آفتاب آمد و بر پنجره ابر نشست

پر و بالش همه خیس

غنچه بیدار شد از خواب و دهن دره شیرینى کرد

و دم پنجره آمد، گل شد

گل، دم پنجره، عطرش را 

پایین آویخت

(سال هاى دور:  81)  

1. «بهروز» نام سراینده این ترانه است.
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     گذشته از بهاریه هاى با طراوت و رنگارنگى که در اشعار عمران صالحى دیده مى شود، در 

شعر او برخى از آداب و رسوم نوروزى نیز به چشم مى خورد که در این بخش به دو نمونه از این 

مراسم اشاره مى شود:

تحویل سال

یکى از آداب تحویل سال، گستردن خوان نوروزى است. گویا رسم گستردن سفره به هنگام 

عید نوروز و چیدن هفت نوع خوراکى بر روى آن، بازماندة رسمى کهن است و شماره هفت 

نیز تمثیلى است از «هفت ایزد دین مزدیسنا». به باور عامه، «زمین بر روى یک شاخ گاو قرار 

گرفته است. این گاو روى گرده یک ماهى و ماهى در دریا و دریا در جایى در دست حضرت على 

(ع) جاى گرفته است. در زمان تحویل سال، این گاو افسانه اى براى رفع خستگى خود زمین را 

از روى یک شاخ به روى شاخ دیگرش مى اندازد. به هنگام انتقال زمین از شاخى به شاخ دیگر 

گاو، تخم مرغ روى آینه و برگ سبز روى آب تنگ سفره نوروزى، مى چرخند و تکان مى خورند 

و ماهى در تنگ آب، از حرکت باز مى ماند» (بلوکباشى، 1390: 71). صادق هدایت نیز به این 

رسم کهن اشاره کرده است: «باالى سفرة هفت سین یک آیینه مى گذارند و دو طرفش جار و 

شمعدان که در آنها به عده اوالد صاحبخانه شمع روشن مى کنند. از جمله چیزهایى که در سفره 

هفت سین مى گذارند، یک کاسه بزرگ آب است که رویش برگ سبز است و عالمت تحویل 

سال، تکان خوردن برگ سبز روى آب است و یا چرخیدن تخم مرغ روى  آینه» (هدایت، 1380: 

      .(126-125

     عمران صالحى در قطعه اى به نام «تحویل سال»، به گستردن «سفره نوروزى» اشاره کرده 

است: 

نقل ستاره ریخته، ماهى گریخته

افتاده روى قالى شب، شمعدان ماه

و پرده هاى تورى مهتاب، سوخته

آژیرهاى حمله

تحویل سال را

اعالم مى کنند

تصویرها شکسته
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آیینه ها شکسته

گلدان روى سفره، پر از برگ آتش است...

 (مرا به نام کوچکم صدا بزن: 109)

 شاعر در این قطعه با بهره گیرى از عناصر «سفره هفت سین»، نوید «عید» را مى دهد؛ لیکن 

بهار شاعر چندان هم سبز و با طراوت نیست. ماهى، شمعدان، آیینه و گلدان همگى آغشته به 

خون و آتش اند و این بار، «آژیرهاى حمله1»، تحویل سال نو را اعالم مى کنند. همچنین وجود 

واژه هایى چون «ریخته»، «گریخته»، «سوخته»،  «شکسته»، آتش و در ادامه این شعر، کلماتى 

نظیر خون، دود انفجار و در نهایت مرگ، همگى در خدمت شاعر قرارگرفته اند تا فضاى حمله و 

جنگ و کشتار را به نیکى به تصویر بکشند.

چهارشنبه سورى

مراسم  مى شود،  برگزار  تفاوت هایى  با  ایران  نقاط  همه  در  که  ایرانیان  سنت هاى  از  یکى 

چهارشنبه سورى است. در باب پیدایش این سنت به شکلى که امروزه رایج است، سخن بسیار 

نام  به  روزى  اسالم،  از  پیش  «ایرانیان  که:  است  معتقد  رابطه  این  در  همایونى  است. صادق 

«چهارشنبه» نداشتند. ماه «سى» روز بود و هر روز «نامى» ویژه داشت. نام هایى که از عقاید 

مذهبى و اساطیر ایرانى پیش از اسالم مایه مى گرفت، ولى در میان اعراب «چهارشنبه» وجود 

داشت. چه آنان «هفته» را «هفت» روز مى شمردند و «چهارشنبه» نیز یکى از روزهاى «ایام 

از  پس  عقیده  این  و  مى شمردند  نحس»  و  «شوم  سخت  را  روز  این  آنان،  بود.  آنان  هفته» 

رخ نمود  ایران  در  از فرهنگ خاص اسالمى،  به همراه بخشى عظیم  ایرانیان،  مسلمان شدن 

الر،  فسا،  کازرون،  مانند شیراز،  فارس  نقاط  از  بسیارى  (همایونى، 2536: 77). هنوز هم  در 

را  «چهارشنبه سورى» مى خوانند. عقیده دیگرى که  آخر ماه صفر»  سروستان،  «چهارشنبه 

در باب چهارشنبه سورى در میان عوام وجود دارد این است که: چون «مختار» به خونخواهى 

«حسین»  (ع) و یارانش برخاست، در شبى که چهارشنبه آخر سال بود، براى بازشناخت شیعه 

آنان که شیعه هستند، آتشى بر بام خانه بیفروزند تا از آنانکه نیستند،  و غیر شیعه، دستور داد 

بازشناخته شوند و به مجازات برسند و از آن سال این سنت جارى شد.» (همان: 79). عالوه 

بر این، در برخى از نقاط ایران به ویژه در آذربایجان و همدان، بنا به رسم ویژه اى، به هنگام 

1. این قطعه در ایام جنگ (سال 1364) سروده شده است.
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چهارشنبه آخر سال و پایان سال کهنه و آغاز سال نو، مردم، زمستان را از آبادى بیرون مى رانند 

روستاهاى  از  یکى  در  نمونه،  عنوان  به  مى دارند.  گرامى  را  بهار  مقدم  خاص،  آیینى  طبق  و 

آذربایجان (هریس)، مردم روستا، در چهارشنبه آخر سال، دور هم جمع شده، دو عدد چوب دستى 

به دست مى گیرند و درحالى که چوب دستى ها را به هم مى زنند به در خانه ها مى روند و ترانه زیر 

را مى خوانند: 

ــم ــدیـ آمـ در  ــتـــان  زمـــسـ از 

ــد ــی ــده ب ارمــــغــــان  و  ــه  ــدیـ هـ

ــم ــ ــدی ــ ــی ــ بــــــه بـــــهـــــار رس

بخریم ــن  ــراه ــی پ ــا  ــره اب بـــراى  ــا  ت

(عناصرى، 1374:  12)

  عمران صالحى نیز در مجموعه «قطارى در مه»، هنگامى که به بازگویى خاطرات روزهاى 

کودکى خود مى پردازد، با زبانى کامًال عوامانه و ساده و روان، به این مراسم اشاره مى کند: 

شب چهارشنبه سورى 

همه مون از رو آتیش مى پریدیم

بته ها

شعله شونو

مثل کفتراى سرخ

ول مى کردن رو هوا

یادمه از زور گرما کوه برف

رختشو در مى آورد

من مى خواستم همه اهل محل

زردیشونو

مثل برگاى خزون

بسپرن دست آتیش...          

       (مرا به نام کوچکم صدا بزن: 132-131)

در بند دوم، شاعر به سنت پرش از روى آتش اشاره کرده است. همچنین، تشبیه شعله هاى 

اشعار  به  دارد  اشاره اى  شاعر  نیز  پایانى  بندهاى  در  است.  توجه  قابل  نیز  سرخ  به کفتر  آتش 

عامیانه اى که در میان توده مردم رایج است و هنگام پرش از روى آتش، زیر لب زمزمه مى شود.

زردى من از تو سرخى تو از من 
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 به عالوه، شاعر در این بند، از آرزوهاى کودکى خود مى گوید؛ این که دوست مى داشت که مردم 

آلودگى هاى خود را به آتش بسپارند و از این طریق، «مالل سال و نکبت و ادبار زندگى را به 

زردى آتش بسپارند و سرخى آن  باز بگیرند.»

آداب سفر (بدرقه مسافر)

دراین باره  او  است.  کرده  اشاره  مسافر  بدرقه  مراسم  به  نیرنگستان،  کتاب  در  هدایت  صادق 

مى نویسد: «در هنگام حرکت مسافر، در یک سینى، آینه، یک بشقاب آرد، یک کاسه آب که 

رویش برگ سبز است مى آورند. پس از آن که مسافر را از حلقه یاسین رد کردند و از زیر قرآن 

گذراندند، باید مسافر در آینه نگاه بکند و انگشتش را در آرد بزند و به پیشانیش بگذارد و پشت 

پایش آن آب را به زمین بپاشند. در این سنت، آب و آینه نماد روشنایى اند و آرد نشانه برکت.» 

(هدایت، 1342: 47). عالوه بر این، در میان قدما، «آب بر آیینه زدن و آب  بر آیینه ریختن» 

نیز متداول بوده است. به این ترتیب که «چون کسى به عزم سفر از خانه برآید، کس و کار 

این را شگون زود به هم رسیدن دانند»  بر آینه گذاشته آب بر آن ریزند و  او چند برگ سبز 

(شمیسا، 1389: جلد 1/ 77). امروزه نیز در بین تودة مردم، این سنت همچنان پا برجاست و به 

نظر مى رسد که از این رسم کهن، تنها از زیر قرآن گذراندن مسافر و آب پاشیدن به پشت سر 

او باقى مانده باشد.

عمران صالحى در دفتر «ایستگاه بین راه»، به این رسم رایج اشاره کرده است:

گرفت ــرآن  قـ ســرم  روى  مـــادرم 

ــد آمــدن ــرد  گـ ــو  ــارس چ از  ــا  ــره اب

گرفت جــان  چشمم  پیش  در  آیه ها 

گرفت... ــاران  ب ســرم  پشت  و  رفتم 

(ایستگاه بین راه: 174)

     اشاره شاعر به  این رسم دیرینه، در بیت دوم بسیار هنرمندانه است. واژه «باران» مى تواند 

هم ایهامى باشد به «پاشیدن آب به پشت سر مسافر» و هم مى تواند اشاره اى باشد به اشک هاى 

جارى شدة «مادر» در پى مسافر ... . 

برآیند

در این مقاله، سعى بر این بوده است  که جنبه هاى برجسته فولکلور ایران با تکیه بر اشعار عمران 

این رهگذر، جلوه هاى مختلف فولکلور، همچون جشن ها،  از  بررسى شود.  صالحى، کاوش و 
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آداب و رسوم و  امثال و حکم رایج در زبان فارسى، در دفترهاى مختلف شعر عمران صالحى 

دیده مى شود. صرف نظر از مفاهیم عاشقانه در شعر عمران، نمود عناصر فولکلور و توجه به زبان 

توده مردم، بسیار به چشم مى خورد. به ویژه، در قطعاتى نظیر «بچه جوادیه» و «قطارى در مه.» 

در این نمونه ها، عمران براى بیان یاد و خاطرات کودکى، از زبانى ساده و الفاظى کامًال عامیانه 

سود جسته است که از این نظر، نزدیکى او به مردم و زبان عامه بیشتر نمود مى یابد. به این 

ترتیب، از رهگذر مطالعه دیوان شاعران نو پرداز، از جمله شعر عمران صالحى، مى توان چنین 

نتیجه گرفت که شاعران نوگرا، همواره به گونه هاى فرهنگ و ادب عامه، عالقه و توجه ویژه اى 

داشته اند. در حقیقت، پیوند این شاعران با جهان فولکلور، نزدیکى آنها را  به مردم زمانه خود از 

هر جهت نشان مى دهد. این نزدیکى و دلبستگى شعراى نوپرداز به جنبه هاى گوناگون فرهنگ 

عامه، بر خالف نظریۀ مرسومى است که مى گوید: «شاعران نوگراى امروز، بیگانه با زندگى، 

اندیشه و عالیق مردم عامى هستند.»
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