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چكيده
یکی از بخشهای ارزشمند و بنیادین در ادبیات
ملل مختلف ،فرهنگ عامه ،دانش عوام یا هامن
فولکلور است که به شیوههای مختلف تبلور پیدا
میکند .بازتاب عنارص فرهنگ عامه در شعر
شاعران منایانگر پیوند ناگسستنی شعر با
مسائل فرهنگی و روزمرهی زندگی است .نیام و
ههژار از جمله شاعرانی هستند که از عنارص
عامیانه تأثیر پذیرفته و در اشعار خود از آن بهره
جستهاند .نوشتار حارض که به شیوهی توصیفی-
تحلیلی در پی نشاندادن و تطبیق عنارص
فرهنگ عامه در شعر دو شاعر مذکور است،
تالش کرده است که به سؤاالت قابل طرح
دربارهی شیوه و نوع کاربرد عنارص مذکور در
شعر دو شاعر پاسخ دهد و و شباهتها و
تفاوتهای موجود را منایان کند .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که در شعر ههژار بسامد
عنارص عامیانه به دلیل نوع زندگی وی بیشرت از
شعر نیام است ،فراوانی عبارات ،اصطالحات و
واژههای عامیانه در اشعار این دو شاعر ،نسبت
به سایر عنارص عامیانهی مورد نظر بیشرت است.

واژگان کلیدی :ادبیات تطبیقی ،فولکلور ،عنارص
عامیانه ،نیام ،ههژار

کورته
یهکێ له بهشه بنهمایی و بهنرخهکانی وێژهی
نەتەوەکان ،فهرههنگ و زانستی فۆلکلۆره که به
شێوازی جۆراوجۆر خۆی دهنوێنێ .ڕهنگدانهوهی
هۆکارە فۆلکلۆرییانە له هۆنراوهی شاعێراندا
پیشاندهری پێوهندێکی چڕ و نهبڕی هۆنراوه لهگهڵ
دیارده کۆمهاڵیهتییهکان و ژیانی ڕوژانهێه .نیام و
ههژار لهو تاقمه شاعێرانهن که هۆکارە
فۆلکلۆرییەکان له سهر هۆنراوەکانیان کاریگهری
بووه و لهو بابهتانه کهڵکیان وهر گرتووه .وتاری
بەردەست به شێوازی بەراوردکارانە-شیکارانه
هەوڵدەدات هۆکارە فۆلکلۆرییەکان له هۆنراوهی
دوو شاعیری ناوبراودا پیشان بدات و لەم بابەتە
بکۆڵێتەوە .ههروهها تێدهکۆشێ بۆ پرسیارهکان له
بابهتی شێوازی بهکارهێنانی ئهو هۆکارانە و
خستنهبهرچاوی لێکچوون و جیاوازییهکان له
هۆنراوهکانی ئهو دو شاعیرهدا وەاڵم بداتەوە.
دوسکەوتووەکان پیشان دهدهن که به هۆی شێواز و
ڕهوتی ژیان ،به کارهێنانی هۆکارە فۆلکلۆرییەکان له
شێعری هەژاردا بهرفراوانرت له شێعری نیامیه .هه-
روهها ،ژمارهی دهستهواژه فۆلکلۆرییهکان له شیعری
ئهو دو شاعیرهدا زۆرتر و بەرچاوترن لە دیکەی
هۆکارە فۆلکلۆرییهکان.
وشه سهرهکییهکان :ئەدەبی بەراوردکارانە ،فۆلکلۆر،
هۆکارە فۆلکلۆرییەکان ،نیام ،ههژار
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 -1مقدمه
با توجه به این که «ادب تطبیقی از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام
مختلف جهان» (زرینکوب )121 :1631 ،سخن به میان میآورد و شیوه و روش کار «ادبیات
تطبیقی [البته در مکتب فرانسوی] بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی [یک کشور] با ادبیات
دیگر ملتهایی است که به زبانی غیر از زبان آن کشور نوشته شده است» (غنیمی هالل،
 .)7 :1636پژوهش در این زمینه موجب ایجاد زمینهی آشنایی ملتها با تأثیر و تأثرهای ادبی
و فرهنگی و شباهتها و تفاوتهای آنها با یکدیگر میشود .یکی از مباحث مهم در ادبیات
تطبیقی ،پژوهش در زمینهی فرهنگ عامه است که نخستین بار رشید یاسمی آن را در سخرنانی
اسفند  1611خورشیدی به جای اصطالح فولکلور به کار گرفت» (میهندوست.)17 :1631 ،
اهمیت این موضوع بدین دلیل است که شناخت فرهنگ عامه به آشنایی با خلق و خو و چهرهی
واقعی یک ملت کمک میکند و «فرهنگ عامیانهی ایران ،یا گنجینهی گرانقدر فولکلور ملی،
نیز از همینگونه افکار و آثار و الهامات روحی است که از ذوق و اندیشهی بیسوادترین افراد
رسچشمه گرفته و ذخایر گرانبهایی را از اثرات فکری و اخالق ملی و شاهکارهای هرنی و ادبی
مردم ،تشکیل میدهد» (میرنیا .)3 :1673 ،فرهنگ عامه خود در برگیرندهی عنارص و اجزایی
همچون آداب و رسوم ،اعتقادها ،باورهای عامیانه ،بازیها ،خرافات ،رضباملثل ،کلامت عامیانه
و از دست مفاهیم است.
پژوهش حارض سعی دارد عنارص عامیانه را در شعر دو شاعر فارس و کرد زبان ،نیام و ههژار،
مورد بحث و بررسی قرار دهد ،انتخاب دو شاعر مذکور به دو دلیل صورت گرفته است :نخست
یکسانی تقریبی رشایط زندگی سیاسی ،اجتامعی و فرهنگی آن دو در یک برههی زمانی خاص
و دودیگر بازتاب گسرتدهی عنارص عامیانه در شعر آنان از لحاظ محتوا و مضمون و وجود
هامنندیها و یکسانیهایی در این زمینه .در این پژوهش انواع عنارص عامیانه در اشعار دو
شاعر ،مشخص و پس از طبقهبندی ،شباهتها و تفاوتهای عنارص عامیانه در شعر آنان ،با
استفاده از جدول و منودار رشح داده شده است .تالش اصلی نوشتار پاسخ به دو سؤال زیر
است:
 -1میزان بازتاب عنارص عامیانه در اشعار نیام و ههژار تا چه اندازه است؟
 -2شباهتها و یکسانیهای عنارص عامیانه در شعر دو شاعر کدامند؟
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٢ـ پیشینهی تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشهایی در زمینهی عنارص عامیانه در اشعار نیام صورت گرفته است از
جمله :پایاننامهای با عنوان «بازتاب فولکلور در شعر معارص نیامیوشیج ،فروغ فرخزاد ،اخوان
ثالث و احمد شاملو» نوشتهی آقای حسن معقول .نویسنده تالش کرده است که کلیات موضوع
را ،هرچند به صورت گسرتده ،تبیین کند و در پژوهش خود چهار شاعر معارص را معرفی مناید و
به بیان رسگذشت آنان و تبیین مأنوس بودنشان با فرهنگ عامه بپردازد و به بازتاب هریک از
گونههای فولکلور در شعر این شاعران دست یابد .در رابطه با همین موضوع پایاننامهی دیگری
نیز با عنوان «بررسی تأثیر متقابل فرهنگ عامیانه و شعر معارص با محوریت نیام ،شهریار ،نرصت
رحامنی» نوشته شده است .نیلوفر حدادزاده ،نویسندهی این پایان نامه ،لزوم فرهنگ عامه و
میزان بازتاب آن را در شعر سه شاعر یادشده بررسی کرده است .وی در پایان به مقایسهی بازتاب
فرهنگ عامه در شعر این سه شاعر پرداخته است که مهمرتین نتایج این مقایسه به این رشح
است :نرصت رحامنی شاعری واقعگراست که عمدتا به عنارص عامیانهی شهری میپردازد.
برخالف نرصت ،نیام با عنارص فرهنگ بومی روستایی رسوکار دارد و رویکرد شهریار ترکیبی از
دو دیدگاه یاد شده است .شهریار در اشعار فارسی فرهنگ عامهی شهری و در اشعار ترکی خود
به فرهنگ بومی و ادبیات شفاهی مردم آذربایجان توجه کرده است.
افزون بر دو پایاننامهی مذکور ،مقالهای نیز با عنوان «فرهنگ عامه در اشعار نیام یوشیج»
نوشته شده است .نویسنده در این مقاله عنارص عامیانه را در اشعار نیام ،رسآمد شاعران نوپرداز،
بررسی کرده و مواردی از امثال و حکم ،مثلوارهها و باورهای عامیانه را در اشعار او نشان داده
است .مقالهی مذکور اگرچه از نظر عنارص مورد بحث شباهتهایی با نوشتار حارض دارد ،اما از
لحاظ شیوهی بررسی متفاوت از آن است .برای این قضیه دو دلیل وجود دارد :نخست عدم
پرداخنت به اشعار سنتی نیام که هم از لحاظ شیوه و هم از نظر فکری موقعیت مناسبتری برای
بازتاب عنارص عامیانه در خود دارد و حجم قابل توجهی از اشعار نیام را به خود اختصاص داده
است؛ دودیگر محدودبودن نوع و تعداد عنارصی که نویسندهی مقاله از آن بهره گرفته است ،در
حالی که تنوع بیشرتی در شعر نیام در زمینهی کاربرد عنارص عامیانه مشاهده میشود .جواد

یعقوبی بریجانی هم در سال  1633کتابی با عنوان فرهنگ عامه (امثال) در اشعار نیام یوشیج
نوشته است .هامنطور که از عنوان کتاب مشخص است نویسنده تنها امثال موجود در آثار نیام
را مورد بحث قرار داده است ،نه متامی عنارص مربوط به فرهنگ عامه.
عبدالرحمن رشفکندی (ههژار) نیز هامنند نیام یوشیج شاعری است که برای تبیین
مضامین مورد نظر خود از عنارص عامیانه به صورت گسرتده استفاده کرده و در اشعار کردی خود
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به نوعی با همین مضامین با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده است .با وجود این مسأله ،بررسی
صورت گرفته نشان میدهد تاکنون پژوهشی در خصوص عنارص عامیانهی موجود در شعر ههژار
انجام نشده است؛ از این رو انجام این تحقیق که بیشرت در پی مشخص کردن عنارص عامیانه و
تنوع آن در اشعار دو شاعر مورد نظر و دریافت زمینههای مشرتک و یا تفاوتها در شیوهی
بهکارگیری این عنارص و زوایای دید دو شاعر است ،رضورت دارد.
 -3تعریف فولکلور (فرهنگ عامه) و دالیل اهمیت آن
در تعریف فرهنگ عامه گفته شده است :فرهنگ عامه به مجموع آداب و رسوم ،عقاید ،عادتها،
افسانهها ،حکایات ،امثال و ترانهها و اشعار عامیانه اطالق میشود (رادفر .)116 :1631،آنچه
به عنوان «فرهنگ عامه»« ،فرهنگ مردم» یا «دانش عوام» و واژهها و ترکیبات متعدد مورد نظر
است ،معادل اصطالح «فولکلور» است که در سال  1313در نوشتههاي ویلیام تامس ذکر شده
و به عنوان جامعترین واژههایی که به مطالعهی زندگی علوم در کشورهاي متمدن میپردازند،
پذیرفته شده است (پناهی سمنانی .)2 :1631 ،در تعریفی دیگر آمده است که« :فرهنگ عامه
یکی از عنارص اصلی و بسرت فرهنگی هر قوم و نژاد محسوب میشود و در برگیرندهی متام دانش
عام از جمله ادبیات شفاهی ،اخالق ،پرسشهای عامیانه ،آداب و رسوم ملی ،مذهبی ،موسمی،
ادواری ،زندگی اجتامعی و معنوی و هزاران پدیدهی آشکار و پنهان است» (دوستی:1633 ،
.)21
افزون بر این قضایا ،برای فولکلور نقش مهمی همچون ایجاب تحول دانسته شده است؛
بدین گونه که «فولکلور رفتار ،اعامل و ادبیات شفاهی جامعهی «دیروز» را عرضه میدارد و
وسیلهی رهنمودی رضوری و ارزنده برای شناخت این تحول است» (روحاالمینی.)23 :1636 ،
به طور کلی میتوان گفت که «از نظر جهانی فولکلور هر ملتی در حقیقت سفیر حسن نیت و
مبّش دوستی و وداد آن ملت نزد سایر ملتها میباشد .بهرتین عامل مؤثری است که ملتها را
به هم میپیوندد و با هم آشنا و نزدیک میسازد» (رشیفی گلپایگانی .)3 :1673 ،موارد مطرح
شده در سطور پیشین بیانگر اختالف دیدگاه افراد در تعریف و طبقهبندی فولکلور است؛ از این
رو در این مقاله هفت دسته از عنارص عامیانه که تقریبا دربارهی آنها اتفاق نظر وجود دارد،
لحاظ شده است .این هفت دسته عبارتند از :آداب و رسوم ،اعتقاد و باورها ،اعیاد و جشنها،
افسانهها ،امثال و حکم ،جملهها و واژههای عامیانه و کنایهها .شایان ذکر است که برای بررسی
موارد مذکور دیوان دو شاعر به شیوهی استقرای تام ،مطالعه و عنارص عامیانه استخراج شده
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است که در قسمت جداول به تفکیک میزان بازتاب عنارص مذکور مشخص و براساس آن نتیجه-
گیری شده است.
 -4دالیل شباهت شعر نیام و ههژار در بهرهگیری از فرهنگ عامه
نوع و شیوهی زندگی دو شاعر طوری بوده است که عالقهی فراوانی به زندگی روستایی داشتند.
ههژار بخش عمدهی زندگی خود را در پی تحصیل به عنوان طلبه در روستاها سپری کرده است
و نیام نیز علیرغم زندگی در شهر ،همواره از زندگی روستایی یاد میکند« :کاش بودم باز دور
از هر کسی /چادری و گوسفندی و سگی» .هر دو شاعر از شعرای دورهی مّشوطیت هستند که
در آن توجه به زندگی و ادبیات عامه رونق قابل توجهی پیدا کرد و نیام و ههژار نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و تحت تأثیر فضای به وجود آمده در این مسیر گام نهادند و به تناسب مکان،
زمان و مخاطب اشعاری رسودند که عنارص عامیانه در آن منود و بروزی چشمگیر دارد .از
دغدغههای دو شاعر میتوان به این مورد اشاره کرد که هر دو شاعر برای ارتباط با مردم و القای
افکار و اندیشههای خود به آنان از طریق بهرهگیری از عنارص زندگی و ادبیات عامه تالش
کردهاند.
 -5بحث و بررسی
در ادامهی این نوشتار انواع عنارص عامیانهی به کار رفته در اشعار نیام و ههژار در قالب بیان
اشرتاکات و اختالفهای کاربرد عنارص عامیانه در شعر آنها -که نشاندهندهی نوع نگاه دو
شاعر به زندگی ،میزان آشنایی آن دو با ادب شفاهی ،آداب و رسوم میباشد -با ارائهی شواهد و
مصداقها مورد بحث قرار خواهد گرفت .بررسی اشعار دو شاعر نشان میدهد که هر دو شاعر
در بهکارگیری هفت نوع از عنارص عامیانه از جمله آداب و رسوم ،اعتقادها و باورها ،اعیاد و
جشنها ،افسانهها ،امثال و حکم ،جملهها و واژههای عامیانه و کنایهها اشرتاک دارند که برای
جلوگیری از اطالهی کالم از ذکر متامی موارد مشرتک خودداری میشود و فقط به تناسب
موضوع منونه هایی ذکر خواهد شد .هدف اصلی نوشتار پرداخنت به مباحثی است که نشان
اختالف بین دو شاعر در به کار بردن عنارص عامیانه است که بیشرت مربوط به تعداد و مضمون
و محتوای عنارص عامیانه در شعر دو شاعر است که به آنها اشاره خواهد شد.
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 -1-5آداب و رسوم
آداب و رسوم به شیوهی زندگی و عادتهای خاص مردم یک ملت گفته میشود که موجب متایز
یک ملت از ملتهای دیگر میشود؛ به عبارت دیگر آداب و رسوم هامن «قاعدهها ،رسمها و
آیینهای پذیرفته شده در جامعه است» (صدریافشار .)13 :1631،از نظر بسامد اشاره به آداب
و رسوم ،در شعر نیام ( 7مورد) و در شعر ههژار ( 16مورد) است ،این تعداد نشان میدهد که
ههژار توجه بیشرتی به آداب و رسوم زمان خود داشته است .او حتی در اشعار خود به آداب
مربوط به مذهب نیز اشاره کرده است .مواردی از آداب و رسوم در شعر نیام و ههژار که با هم
تفاوت دارند ،عبارتند از:
الف .آیینهبندان« :آذینبندی ،رس برج و باروی شهر و باالی رس دروازهاشان را آیینهبندان
کرده بودند و قالی آویخته بودند» (نجفی.)11 :1637 ،
آیینهبنـــد ایـــن فســانـــه نغـــــز

اوست کـــز پوسـت گشــایــد مغـــز
(نیام یوشیج)752 :3131 ،

ب .خانهتکانی« :خانهتکانی به معنی متیز کردن خانه و اثاثیه آن به صورت اساسی و عمیق
که معموال هرسال یکبار نزدیک نوروز انجام گیرد» (جاملزاده.)217 :1632 ،
جوی میخواند در دره خموش
بام آلوده ،صبحی همرب،
گویا خانهتکانی نهان
ریخته بر رس او خاکسرت
(نیام یوشیج)311 :1636 ،
پ .گشادهرویی با مهامن :مهامننوازی و خوشبرخوردی با مهامن:
روی ترش داری با چاکرانت؟
هیچ کس از مهامن نورسیده دل مربیده،
گرچه از وی نابجایی دیده یا روزی جفایی یافته ،زشتی شنیده
هر که میگوید :گرامی داشت باید میهامن را (.)671
ت .تهشی رسنت« :دوک ریسی» (ههژار)131 :1631 ،
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شێرنێک لێره به ناز تهشییهکی ڕست

شیــرنیکـــۆکـهنـهکــهی لـــه بــرهو خسـت
(ههژار)375 :3137 ،

ترجمه :زن زیبایی اینجا با ناز دوکریسی میکرد و شیرین کوه کن [فرهاد] را از پا درآورد.
ث .جێـــژنانە« :عیدی» (ههژار)132 :1631 ،
عیدی دادن از آداب و رسوم است« .هدیهای که بزرگان به مناسبت عید به زیردستان و کوچکرتها
میدهند» (صدریافشار)313 :1631 ،
یــهک لـــه بـاوکـــی ئــهسێنــێ جێــژنـانە

زۆر کـــهسی ڕهش هـهیــه لـــهبـهر بــاران
(ههژار)133 :1632 ،

ترجمه :فرزندی از پدرش عیدی میگیرد و تعداد دیگری تهیدست در زیر بارانند.
ج .عروسی« :مراسمی بهویژه (جشن و مهامنی) که به مناسبت ازدواج زن و مردی برپا
میشود» (صدریافشار .)336 :1631 ،در زبان کردی بدان زهماوند میگویند« :شادی،
عروسی» (خال)261 :1633 ،
ڕازاوهی ڕهنـگــــــی خـــــوا کـــــردن

لــــهو ســــهره زهمــاونـــد گــــرتـن
(ههژار)13 :3137 ،

ترجمه :به زیبایی رنگهای خداوندی آراسنت و در آن باال [دست] عروسی برپاست.

چ .ئازیهت باری :عزاداری« ،اقامهی مراسم عزا ،سوگواری» (معین)1136 :1633 ،
شـــــهوه نیوهشـــهو ،دنیـــا خـامــــۆشه

وهک ئـــازیـــهتبــاران زهوی ڕهشپــــۆشه
(ههژار)55 :3137 ،

ترجمه :نیمه شب است و دنیا خاموش و [جهان] همچون عزاداران ،سیاهپوش است.
ح .مانگی مبارهک :ماه مبارک ،ماه رمضان« :رمضان ماه نهم سال هجری قمری ،ماه روزهی
مسلامنان» (معین)371 :1633 ،
شــابــان بــۆ سهفــهر گــــرتی تــهدارهک

لێـــم وهژوور کـــهوت مانگـــی مبــــارهک
(ههژار)132 :3137 ،

ترجمه :ماه شعبان آمادهی سفر شد و ماه رمضان بر من وارد شد.
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 -2-5اعتقاد و باورها
عقاید و باورهای مردم ریشهی دیرینه دارند و این باورها از خرافهپرستی رسچشمه میگیرند،
خرافه به این معنا است« :عمل یا اعتقاد ناشی از نادانی ،ترس از ناشناختهها ،ایامن به جادو و
بخت ،یا درک نادرست از علتها و معلولها» (صدری افشار .)123 :1631 ،تعداد اعتقادها و
باورها در شعر نیام ( 71مورد) و در شعر ههژار ( 66مورد) است .نیام توجه بیشرتی به اعتقادها
و باورهای زمانهی خود داشته است و علیرغم اشرتاکاتی چون اعتقاد به تقدیر ،جادوجنبل،
چشمزخم و  ...در موارد زیر با ههژار از نظر محتوا و مضمون متفاوت است:
الف .تار عنکبوت :در گذشته اعتقاد بر این بوده است که تار عنکبوت بسنت نشانهی
خوبی نیست.
دیــدم بــر گـــذر کــه بــاری شکسته است

طاقـی کـه عنکبوت بر آن تار بسته است
(نیام یوشیج)331 :3131 ،

ب .تعویذ« :دعایی که نوشته به گردن یا بازو بندند تا دفع چشمزخم و بال کند؛ بازوبند،
چشمبند» (معین.)133 :1633 ،
لیک از سحری کـه با مــن بـــود و تعویذی

بستـــه بــــر بـــازوی مــــن مـــــــادر
(نیام یوشیج)3131 : 161 ،

پ .جغد« :پرواز ارسارآمیز شبانهی جغد و صوت دلخراش و جیغآور و شیونآسای آن از
قدیماالیام بین همهی مردم منشأ خرافات بوده است و این پرندهی مفید را نامیمون و
وحشتانگیز و نامش را قرین ویرانه ساخته است« (مصاحب.)711 :1631 ،
تا دیــد دیـــد هرچه غم آلــوده و عبـــوس

جغدی نشستـه بــر زبـــر بــام و در فسوس
(نیام یوشیج)333 :3131 ،

ت .خاریدن دست« :دست میخارد به این معنی است که پول به دست میآید ،چون
دست کسی خارد آن را به فال نیک میگیرند و به رسیدن به مالی دلیل کنند» (دهخدا:1677 ،
.)371
دست میخــــارد یعنـــی بیزحمـــت روز

در

درون

شـــــب

ســـــــــود

(نیام یوشیج)627 :3131 ،

بررسی تطبیقی عناصر عامیانه در اشعار نیما یوشیج و عبدالرحمن شرفکندی |18
ث .دور باد :به معنی دور باد از جان تو و «دور از جان عبارت دعایی دال بر نگرانی از
احتامل وقوع امری و آرزوی روی ندادن آن» (نجفی.)717 :1637 ،
گفتـــم ای روشنــــی چشـــم جهـــان

دور بــــادی ز چشـــــم زخـــــم زمـــــان
(نیام یوشیج)732 :3131 ،

ج .مژه جنبیدن :در فرهنگ عامه مژه جنبیدن بر رسیدن خرب خوش داللت دارد.
مژه میجنبدش از جا رفته
و جدای از هم آور نگهش،
سوی دنیا رفته ()331
در شعر ههژار نیز با منونههایی از این دسته روبهرو میشویم:
چ .چاوهزار« :چشم زخم»:
ســــهیدوهکهی ســـــهر گـــولینگــــهدار

ئـــهسپـــهنـــدهر نــووشتــــــهی چــاوهزار
(ههژار)13 :3137 ،

ح .قهزا و قهدهر :رسنوشت و حکم خداوندی:
قــــــهزا و قـــــهدهر وای دانــــاوه

لــــــه نــــاو چــــاوانتـــــان نــــوســــراوه
()337

خ .چارهنووس :رسنوشت:
خـــــوا وای نوسیــــوه لــــه چـــــارهم

مـــــن پیــــادهی ئـــــهو ئــــاغا ســــوارهم
()701

د .اشباح« :جمع شبح ،تنها ،کالبدها ،سایهها ،سیاهی که از دور دیده میشود» (معین،
.)113 :1633
در نشیب درهها ،پر از صفوف رسنگون اشباح( .نیام یوشیج)111 :1636 ،
ذ .غول« :نوعی موجود افسانهای که در بیابانهاست و پنهان میشود که غول اصال از
موجودات افسانهای اعراب است و نیز بهعنوان لقب به پهلوانان و جاهالن تنومند داده میشود»
(جاملزاده.)633 :1632 ،
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مــــرا

پیـــــرزن

روستــــایــی

غــــول خوانــــد کـــز آدم فـــراری
(نیام یوشیج)52 :3131 ،

ر .مرغ آمین« :مرغی افسانهای که میگویند هرگاه کسی دعا یا نفرین کند و در آن هنگام
مرغ آمین در پرواز باشد .آن دعا یا نفرین بیدرنگ به اجابت خواهد پیوست» (شاملو:1677 ،
.)311
در خیال استجابتهای روزان
مرغ آمین را بدان نامی که او را هست میخوانند مردم( .نیام یوشیج)716 :1636 ،
ز .مرغ بیوقت خوان« :مرغ بیوقت خوان را رس بربند» (دهخدا .)1123 :1677 ،در
فرهنگ عامه مرغی که بیوقت بخواند ،نشان بدی دارد و آن را رس میبرند:
بــــاد انـــــدر چــراغـــدان افتـــاد

مـــرغ اگر خوانـد ،از زبان افتاد
(نیام یوشیج)737 :3131 ،

ژ .مرغ شباویز :مرغ حق «چرک که شبها خود را از یک پای آویزد و حق ،حق میگوید تا
قطرهی خون از گلوی وی بچکد» (نفیسی.)6236 :1611 ،
بـــه شب آویختـــه مـــرغ شبـــاویز

مدامش کـــار رنـج افـــزاست ،چرخیـــدن
(نیام یوشیج)213 :3131 ،

س .هیوال« :هیوال آن که دارای هیکل بسیار بزرگ و رعبانگیز باشد :غول» (نجفی:1637 ،
.)1111
تـــو نبـــودی مگــــر آن هیـــــوال،

آن

سـیــاه

مـهــیــب

شــر

بـــار

(نیام یوشیج)51 :3131 ،
موجودات ماورایی گرچه در شعر ههژار به نسبت شعر نیام بسیار کم دیده میشود ،اما به تناسب
موضوع گاهی به چنین مواردی اشاره میکند:
ش .پهری« :پری در اعتقاد عوام موجودی است لطیف و بسیار نازک که اصلش از آتش
است ،با چشم دیده منیشود و به واسطهی زیبایی فوقالعاده ،آدمی را میفریبد ،پری برعکس
دیو ،اغلب نیکوکار و جذاب است» (یاحقی.)112 :1633 ،
به تعریفی دیگر « :پری به معنی مطلق جن و در عرف حال نوعی از زنان جن که نهایت خوبرو
باشند» (محسنی.)112 :1633 ،
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گـولی دێــن لـــه نێـــو ســـهوزهی بــههـارا

هــهمووی وهک پــهری لــه لــهنجـه و الرا
(ههژار)37 :3137 ،

ترجمه :گروهی در میان سبزههای بهاری میآیند که همگی همچون پریان [زیبارو] در حال
خرامیدنند.
ص .جن« :جن به معنای موجود متوهم و غیرمرئی» (معین.) 163 :1633 ،
گـــوتیان کــــــوڕی جـــن و دێــــوی

چــــــــهتـــــــهی دزی ســـــهربـــــزێوی
(ههژار)333 :3137 ،

ترجمه :گفتند فرزند جن و دیوی و راهزن و دزد و نافرمانی.
ض .پهتیاره« :پتیاره در پهلوی پتیارک به معنی مخالفت و بغضاء و ستیز و خصوصا مخلوقات
اهریمنی که برای تباه کردن آفریدگان اهورامزدا پدید آمدهاند و اصل اوستایی آن پئیتیار»
(دهخدا :1677 ،ذیل پتیاره).
ئـاواره لــــه دهشـــت ،پـــهتیــــاره لــه کێو

دهوریـــان تـهنیبووم جــن و خیــو و دێـــو
(ههژار)111 :3137 ،

ط .دێو:
تـــازه زهرده دابــــووی لــــه کێــــــو

هـــــاڕهی دههـــــات وهک هـــــاڕهی دێـو
()352

ترجمه :تازه خورشید باال آمده و در قلهی کوه طلوع کرده بود و صدای [ باد] مثل صدای دیو به
گوش میرسید.
ظ .کۆتری ئاشتی« :کبوتر آشتی» (ههژار .)321 :1631 ،کبوتر در فرهنگ عامه مناد صلح
و آشتی است.
گـهزهنفۆن و شێــردل دهدهن شاهیـدیم

کـه شێــری شـهڕ و کـۆتری ئـاشتیم
(ههژار)16 :3137 ،

ترجمه :گزنفون و شیردل (پردل) گواه من هستند که هم جنگجوی میدانم و هم کبوتر آشتی.
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 -3-5اعیاد و جشنها
اعیاد جمع عید و به معنای «روز مبارکی که در آن مردم جشن میگیرند و شادی میکنند؛ روز
جشن» (معین .)1111 :1633 ،تعداد اعیاد و جشنها در شعر نیام ( 6مورد) و در شعر ههژار
( 13مورد) است .نیام در اشعارش به اعیاد و جشنها توجه کمرتی نشان داده است و چند
اشاره کوتاه به عید نوروز دارد ،اما ههژار بارها به عید نوروز و همچنین عید فطر اشاره کرده است،
بهعنوان مثال:
الف .عیده سهعیده :عید فطر« ،عید مسلامنان برابر با روز اول ماه شوال به مناسبت پایان
یافنت ماه رمضان» (صدریافشار.)313 :1631 ،
عـــهرزی تهبـریکـــم لــهو عیـدهت هــهیه

شـاییــــم بـــهو ڕۆژه سهعیدهت هــهیه
(ههژار)133 :3137 ،

ترجمه :عید [خجسته فطر] را تربیک عرض میکنم و از این روز سعید و فرخنده شادم.

 -4-5افسانهها
تعداد افسانهها در شعر نیام ( )%1/11 – 1و در شعر ههژار ( )%6/31 -23است که تعداد آن
در شعر ههژار بیشرت است .این امر نشان از توجه او به افسانهها و آداب گذشتگان است .از
جملهی این موارد اشاره به شخصیتهای شاهنامهی فردوسی است که بسامد فراوانی دارد:
الف .رۆستهم« :رستم بزرگترین پهلوان داستانهای حامسی و ملی ایران .او پهلوانی
افسانهای است» (مصاحب.)1131 :1631 ،
وێنــــەی ڕۆستـــهمــی زهمــــان بـــــوو

زاڵ بـــــوو ،سامـــــی نـــهریمـــان بـــوو
(ههژار)116 :3137 ،

ترجمه :مانند رستم ،رستم زمان بود ،زال بود و سام نریامن بود.
ب .زاڵ« :در داستانهای ملی ایران ،پرس سام و پدر رستم .چون سپیدموی از مادر زاده
شد ،سام او را ناخوش داشت و به کوه الربز افکند ،اما سیمرغ که برای شکار به پرواز درآمده
بود ،او را بدید و برداشت و پرورد و رسانجام به سام بازگرداند» (مصاحب.)1131 :1631 ،
مــــاد و کـهیـــــانـی زوو منــــم

زاڵ و گـێــــو و بـــــرزوو منـــــم
(ههژار)131 :3137 ،
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ترجمه :ماد و کیانی پیشین [قدیمی] منم و زال و گیو و برزو [پهلوان] منم.
پ .ههژدیها :اژدها« ،در اساطیر ،جانور شگفتپیکری که هم خزنده و هم پرنده است و
عموما بالهای عقاب ،چنگالهای شیر ،دم مار ،دمآتشین .چنین مخلوقی در افسانههای غالب
ملتها و اقوام جهان از دورهی پادشاهی باستانی بابل دیده میشود» (مصاحب.)113 :1631 ،
«کـۆشکــی زارا» کـه بـه خــاڵ نـهخشـاوه

«ههژدیهـــای نهمـــر» ی لـــه داوێـن ماوه؟
(ههژار)111 :3137 ،

ترجمه :هنوز نقش «اژدهای زنده» بر دامن « قلعه زهرا» که به زیبایی آراسته شده است باقی
مانده است.

 -5-5امثال و حکم
تعداد امثال و حکم در شعر نیام ( 11بار) و در شعر ههژار ( 63بار) آمده است که نشان دهندهی
تعداد بیشرت این نوع در شعر نیامست .شیوه و نوع مثلها نیز در شعر دو شاعر متفاوت است.
نیام لحنی به مراتب نرمتر دارد ،اما ههژار برعکس و این امر میتواند بیانگر بیاعتامدی و
نارضایتی از رشایط زمانه در اشعار باشد .منونههایی از امثال و حکم مورد استفاده در اشعار
آنها:
الف« .آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم» (شاملو.)21 :1677 ،
ایـن بـه پـا خستــــه آن بـه جـــان رفتـه

آب در جـــوی و بوستــــان رفتـــه
(نیام یوشیج)732 :3131 ،

ب .آهن رسد کوبیدن« :بر رس چیزی که اثر منیپذیرد خود را فرسودن ،بر رس کاری
بینتیجه رنج بیهوده کشیدن» (شاملو.)711 :1677 ،
آهنـــم ســـرد بــــود هـیــچ نتفــــت

دوسـت گرمــی ز مــــن گـرفـت و بـرفـت
(نیام یوشیج)106 :3131 ،

پ .دل شکسنت هرن منیباشد« :اشاره بر خودداری از مردمآزاری و رنجانیدن دیگران
است»( .دهخدا.)613 :1677 ،
بشکستـــی دلها مگــر شــاد شود

امــا دلت از شکــست مــا شــاد نشـد
(نیام یوشیج)333 :3131 ،
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ت« .فکر نان کن خربزه آب است» (شکورزاده.)161 :1672 ،
این همه حرف است .حرف کی شد نان  /تا رهاند جان؟ (نیام یوشیج.)123 :1636،
ث .ئاگره سووره له من دووره« :کسی که خود را از زحمتی دور نگه دارد» (محمدی،
.)161 :1636
ئـاگـــر ســــووره لـــــه خــــــۆم دووره

مــــهســـهلــهیێـکــــی

مــــهنشـــــووره

(ههژار)361 :3137 ،
ترجمه :آتش رسخ [رنج و اندوه و حوادث] از من دور است ،یک مثل مشهور است.
ج« .چوو بۆ ریش ،سمێلێشی نیا بانی :آمد کار را درست کند آن را بدتر کرد» (محمدی،
.)113 :1636
بــه هــهوای کـــورسی کـــوردایهتیم کـــرد

بـــۆ رێـــش ئـــهگــهڕام سمێلــم دانــــــا
(ههژار)323: 3137 ،

ترجمه :به هوای موقعیت ،تالش کردم ،برای ریش میگشتم ،سبیلم را هم از دست دادم (به
جای سود ،رضر کردم).
چ« .خهیاڵ خام ئهکهی :خیال باطل میکنی» (محمدی.)111 :1636 ،
خــهیــاڵ جێـــی نــــان نـــاگــــرێ

شێـــــر بــــه ڕێـــــوی نــــاخـــــورێ
(ههژار)716 :3137 ،

ترجمه :خیال جای نان را منیگیرد (خیال باطل نکن) ،روباه هیچوقت منیتواند شیر را بخورد.
ح« .کهره مهمره بههاره ،چوزهی کهما دیاره :بزک منیر بهار میآید ،خربزه با خیار میآید»
(پارسا.)123 :1631 ،
مهسـهلێــک هـهیــه دهیڵێـــن ،تــۆ بێــژه

بــــههــتار بــههـــهشتـــی نێــره گوێدرێژه
(ههژار)333 :3137 ،

ترجمه :مثلی هست که میگوید :بزک منیر بهار میآید خربزه با خیار میآید.

 -6-5جملهها و واژههای عامیانه
تعداد جملهها و واژههای عامیانه در شعر نیام ( 117مورد) و در شعر ههژار ( 211مورد) است
که تعداد آن در شعر ههژار بیشرت است و این نشان از توجه ههژار به سخنان و زندگی عامهی
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مردم است .رصفنظر از اشرتاکاتی که قبال گفته شد جملهها و واژههایی متفاوت در اشعار دو
شاعر قابل رؤیت است که به چند مورد از آنها اشاره میکنیم:
الف .آتشپاره« :شخصی بسیار پر جنبوجوش و پرتحرک و ناآرام که بدین سبب گاهی هم
موجب آزار دیگران میشود» (نجفی.)13 :1637 ،
هرچه کرد این عشق آتشپاره کرد

عشـــق را بــازیچــه نتــــوان فــرض کـــرد
(ههژار)333 :3137 ،

ب .اجاقکور« :بیفرزند» (نجفی)13 :1637 ،
او رشیک و همنفس با مردمی دیگر شود /آخر دیگرم از او نخواهد گشت اجاق تیره روشن (نیام
یوشیج.)671 :1636 ،
پ .چشمسفید« :بیحیا و بیرشم ،وقیح و گستاخ» (نجفی.)123 :1637 ،
دیگر از جلوهی رویش چه سخـن شاید کــرد

لب بدگوی چه سان بسنت و چشامن سفید
(نیام یوشیج )332 :3131 ،

ت .تووش هاتن« :روبهرو شدن ،گرفتار شدن» (ههژار.)111 :1631 ،
ســهربهخــۆ کـهومته شوێــن ئـاواتــــم

دوور لــه تــۆ تــووشی نههــاتـی هــاتــم
(ههژار)316 :3137 ،

ترجمه:نابخردانه به دنبال آرزوهایم رفتم و دور از جان شام گرفتار بدبختی شدم.
ث .دڵتهزێن« :دل سست شدن» (ههژار.)231 :1631 ،
مــن بــولبـولــم لــه نـاڵـــهدا بهزانــدن

گـــهرم گـــوڕیـی دڵــــم ،دڵــیتـهزانــدن
(ههژار)700 :3137 ،

ترجمه :من بلبل را در نالیدن مقهور کردم و گرمای درونم ،دل آنان را به لرزه انداخت.
ج .یادی خێر بێ« :ذکر و یاد کسی در غیابش» به خیر باشد (ههژار.)1123 :1631 ،
مـاڵهکــهم یـــادی جـــوانـی خێـــر بـــێ

ههرکهسـێ ئـهمنـی لـه تـۆ کــرد کــوێر بێ
(ههژار)371 :3137 ،

ترجمه :ای [معشوق] ای زندگی من ،یاد جوانی [و با تو بودن] به خیر[ ،و خدا کند] هر کس
که من را از تو جدا کرد ،کور شود.
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 -7-5کنایهها
تعداد کنایهها در شعر نیام ( 17مورد) و در شعر ههژار ( 31مورد) است که تعداد آن در شعر
ههژار بیشرت است .لحن شعر ههژار -هامنطور که قبال گفته شد -در استفاده از کنایهها تندتر
و بیپرواتر است .در زیر به منونههایی از شعر دو شاعر اشاره میشود:
الف .آب از آب تکان منیخورد« :کنایه از ثبات و آرامش باشد» (دهخدا.)66 :1677 ،
نگرفته است آبی از آبی تکان و لیک «مازو»ی پیر کرده رس از رخنهای به در (نیام یوشیج،
.)332 :1636
ب .دل سنگ آب شدن :کنایه از «بسیار حزنانگیز بودن» (انوری.)331 :1636 ،
سیــل سـرشک خــونیـن از چشــم او نثــار

میکــرد در درون دل سنــگ هـم اثــــر
(نیام یوشیج )153 :3131 ،

پ .موی بر اندام راست شدن یا سوزن شدن« :کنایه از سخت ترسیدن» (دهخدا،
.)1717 :1677
اضطـــراب او ،بیشتـــر گــردیـــــد

بـــر تــــن او مــوی ،نیشتـــر گــردیـــــد
(نیام یوشیج)316 :3131 ،

ت .دز به شهو دزه ئهو به نیوهڕۆ« :کنایه از کسی است که روز روشن به دزدی میرود»
(پارسا.)111 :1631 ،
فێڵ له خوا ئهکا؟ نهخێر له من و تۆ

دز به شهو دزه ،ئهم به نیوهڕۆ
(ههژار)367 :3137 ،

ترجمه :خدا را فریب میدهد؟ خیر ،ما را میفریبد؛ دزد شبهنگام به دزدی میرود ،اما این
[دزد گستاخ و بیپروا] در روز [روشن].
ث .سهرم سووڕ ماوه« :کنایه از متعجب و شگفتزده شدن» (احمدی.)233 :1636 ،
ئهمه یانی چی؟ سهرم سووڕ ماوه

پیرۆت گیان تا کهی خهیاڵت خاوه؟
(ههژار)332 :3137 ،

ترجمه :این یعنی چی؟ متعجب و شگفتزده شدهام ،پیروت جان تا کی خیالت خام است؟ یا
خیال بیهوده میکنی؟
ج .نانبڕاو بوون« :کنایه از باعث قطع درآمد شدن» (ههژار.)317 :1631 ،
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چـــۆن نــانبـــڕاوی دهستــی دهنــی بیــن

هاتــن فێرمـــانکــهن چــۆن مهدهنـی بیـن

(ههژار)332 :3137 ،
ترجمه :آمدند که به ما مدنیت بیاموزند که چگونه به دست انسانهای پست از هستی ساقط
شویم.
با توجه به موارد فوق و بر مبنای جدولی که در سطور ذیل ترسیم شده است ،تعداد کل عنارص
عامیانه در اشعار دو شاعر  761مورد است که به ترتیب در شعر ههژار ( 167مورد معادل
 %13/11درصد) و در شعر نیام ( 237معادل  %11/13درصد) مورد استفاده قرار گرفته است.
این فراوانی نشان میدهد ههژار شاعری است که متایل بیشرتی به عنارص عامیانه داشته و در
راستای قابل فهم کردن شعر خود از آنها بهره برده است.
عنـــــــــــــــــارص عـــــــــــــامیانــــــــه

شاعران
نیام
ههژار
جمع کل /درصد

جمع
کل

آداب و
رسوم

اعـتقاد و
باورها

اعیـاد و
جشنها

افسانهها

امثال و
حکم

جمله و
واژههای
عامیانه

کنایهها

-2

-21

-1

-1

-55

-302

-12

-732

%0/35

%30/02

%0/13

%0/55

%2/13

%31/53

%6/13

%10/16

-51

-11

-33

-73

-13

-703

-61

-112

%2/77

% 1/50

% 7/53

% 1/30

%5/13

%72/13

%3/23

%53/51

-60

-302

-77

-17

-31

-103

-333

% 3/32

%31/52

% 7/33

%1/15

%37/30

%13/36

%35/37

درصد

%300 -211

جدول عنارص عامیانه در اشعار نیام و ههژار
جدول فوق نشان میدهد که در میان عنارص عامیانهی به کار رفته در شعر دو شاعر ،جملهها و
واژگان عامیانه با فراوانی ( 613مورد معادل  %11/33درصد) بیشرتین بسامد را دارند و در
مراتب بعد به ترتیب کنایهها با فراوانی ( 111مورد معادل  %11/12درصد) در رتبهی دوم،
اعتقاد و باورها با بسامد ( 117مورد معادل  %11/17درصد) در جایگاه سوم ،امثال و حکم با
فراوانی ( 31مورد معادل  %12/31درصد) در رتبهی چهارم ،آداب و رسوم در شعر دو شاعر با
بسامد ( 31مورد معادل  %3/17درصد) در جایگاه پنجم ،افسانهها با فراوانی ( 62مورد معادل
 %1/61درصد) در مرتبهی ششم و در نهایت کمرتین بسامد نیز متعلق به اعیاد و جشنها با
فراوانی ( 22مورد معادل  %2/33درصد) است .همچنین بر اساس جدول فوق میتوان دریافت
که عنارص عامیانهای که در شعر ههژار بیشرت مورد استفاده قرار گرفتهاند ،به ترتیب عبارتند از:
جملهها و واژگان عامیانه با فراوانی ( 211مورد و معادل  %27/63درصد) در مرتبهی نخست،
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کنایهها با تعداد ( 31مورد معادل  %3/71درصد) در جایگاه دوم ،آداب و رسوم با فراوانی (16
مورد معادل  %7222درصد) در رتبهی سوم قرار گرفتهاند و کمرتین بسامد نیز مربوط به اعیاد
و جشنها با فراوانی ( 13مورد معادل  %2/13درصد) است .در اشعار نیام نیز ترتیب قرارگرفنت
عنارص عامیانه بر مبنای فراوانی به رشح زیر است :رتبهی نخست متعلق به جملهها و واژگان
عامیانه با بسامد ( 117مورد معادل  )%11/13است ،اعتقاد و باورها با فراوانی ( 71مورد معادل
 )%11/17در مرتبهی دوم ،امثال و حکم با تعداد ( 11مورد معادل  )%7/13در رتبهی سوم
قرار دارد و اعیاد و جشنها با فراوانی ( 6مورد معادل  )%1/11کمرتین بسامد را دارد؛ بنابراین
منودار جدول فوق به صورت زیر قابل ترسیم است:
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 -6نتیجهگیری
آثار ادبی یکی از منابعی است که با مراجعه به آنها میتوان با فرهنگ عامهی یک رسزمین آشنا
شد در رسزمین ایران اقوام گوناگونی زندگی میکنند که هر کدام دارای فرهنگ خاص خود و
آثار ادبی پرباری هستند که به دلیل زندگی آنها در کنار یکدیگر ،شباهتها و تفاوتهایی از
نظر فرهنگی و دیگر موارد با هم پیدا کردهاند .با بررسی تطبیقی شعر نیام و ههژار در موضوع
عنارص عامیانه چنین نتایجی به دست آمد که شعرای کرد در شعر کردی همپای شعر فارسی از
عنارص عامیانه بهره گرفته و در برخی موارد از آنها نیز پیشی گرفتهاند تا جایی که در این بررسی
مشخص شد که ههژار با بهرهگیری از ( 167مورد معادل  %13/11درصد) نسبت به میزان
بهکارگیری این عنارص در شعر نیام با ( 237مورد معادل  %11/13درصد) در سطح باالتری
قرار گرفته است .این فراوانی نشان میدهد ههژار متایل بیشرتی به عنارص عامیانه داشته و در
راستای قابل فهم کردن شعر خود از آنها بهره برده است .در میان عنارص عامیانهی به کار رفته
در شعر دو شاعر« ،جملهها و واژگان عامیانه» با فراوانی ( 613مورد معادل  %11/33درصد)

بررسی تطبیقی عناصر عامیانه در اشعار نیما یوشیج و عبدالرحمن شرفکندی |38
بیشرتین بسامد را دارد و کمرتین بسامد نیز متعلق به «اعیاد و جشنها» با فراوانی ( 22مورد
معادل  %2/33درصد) است .عنرصی که در شعر هر دو شاعر بروز چشمگیری دارد و اشرتاک
و توافق دو شاعر در این موضوع را مشخص میکند« ،جملهها و واژگان عامیانه» است که در
شعر ههژار با فراوانی ( 211مورد معادل  %27/63درصد) و در شعر نیام نیز با بسامد (117
مورد معادل  )%11/13در مرتبهی نخست قرار دارد« .افسانهها» و «اعیاد و جشنها» نیز در شعر
هر دو شاعر مورد کمرتین توجه قرار گرفتهاند و در مراتب پایانی جای دارند .نیام و ههژار در
مواردی با هم اختالف دارند که بیشرت مربوط به اولویت عنارص عامیانه در شعر آنهاست و این
موضوع از فراوانی این عنارص در شعر آن دو قابل اثبات است؛ از جمله اینکه ترتیب قرار گرفنت
عنارص عامیانه در شعر ههژار پس از «جملهها و واژگان عامیانه» از مرتبهی دوم تا ششم به این
صورت است :کنایه ،آداب و رسوم ،امثال و حکم ،اعتقاد و باورها و افسانهها ،در حالی که در
شعر نیام اولویت دوم تا ششم این گونه است :اعتقاد و باورها ،امثال و حکم ،کنایه ،آداب و رسوم
و افسانهها .ههژار برای بیان افکار و اندیشههای خود بیشرت از زبان کنایی بهره برده است،
فراوانی تعداد کنایات بیانگر و مؤید این موضوع است ( 31مورد معادل  %3/71درصد) ،در
حالی که نیام کمرت از این عنرص استفاده کرده و بیشرت به امثال و حکم روی آورده است.
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