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چکيده
شعر فارسی در سير تاريخی خويش از عوامل بسياري تأثير پذيرفت که از جملة آنها عناصر زبان عاميانه است ،البته تأثير اين
عناصر در همة ادوار ادب فارسی به يک اندازه نيست .زبان عاميانهه بهه عنهوان هونههاي زبهان زيرممعيهار دربردارنهدن عناصهر
هوناهونی است که به مقدار قابلتوجهی در شعر شاعران معاصر نمود يافته است .حميد مصهد از جملهه شهاعران نهوهراي
معاصر ،به پيروي از نيما ،به مقدار قابلتوجهی ،از عناصر زبان عاميانه در اشعارش بهره برده اسهت .کهاربرد اشهلام مختله
عناصر زبان عاميانه در شعر مصد هذشته از آنله موجب تشخص زبان شعر وي شده ،روانی و سهادهی که ا او را نيهه بهه
همراه داشته است .زبان و فرهنگ عاميانة به کاررفته در دفاتر ششهانة مصد را میتهوان در هفهت ههروه تقسهيم کهرد-1 :
واژهان عاميانه -2 ،واژهان رايج و محاورهاي  -3کنايه و مثل  -4تلفظهاي عاميانه  -5تلميح به قصههاي عاميانه  -6باورهها و
رسوا عاميانه  -7واژهان محلی .بسامد موارد مذکور در دفاتر مصد يلسان نيست .اين عناصر در دو دفتر «درفهش کاويهان»
و «آبی خاکستري سياه» بسيار اندک است ،فضاي حماسی حاکم بر اين دو دفتر را میتوان از جمله عوامل کاهش اين عناصر
دانست؛ از سويی ديگر تغهم و عشقی صميمی ،ملموس و زمينهی محتهواي ابلهب اشهعار مصهد در دههار دفتهر «سهالهاي
صبوري»« ،شير سرخ»« ،در رهگذار باد» و «از جدايیها» را تشليل میدهد و اين امر به کاربرد زبانی آشنا همراه با بهره بردن
از عناصر زبان عاميانه انجاميده است.
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معيار» ناميده میشود .زبان متداوم در سخنرانيها ،ک سهاي درس ،رسانهها و مجامع رسمی ده به صورت شفاهی و ده به صورت
کتبی ،معموالً همين زبان معيار است (رضايی )20 :1323 ،و (نجفی :1372 ،هفت).
زبانشناسان ع وه بر هونة زبان معيار ،دو هونة کلی «زبان فو معيار» ه فرامعيار ه و «زبان زير معيار» را نيه براي زبان شناسهايی
کردهاند (شهدادي« .)76-75 :1324 ،زبان فو معيار يا فرامعيار» هونهاي از زبان است که در باالي خط فرضهی زبهان معيهار قهرار
میهيرد .ابلب متون ادبی ه دينی با اين هونه از زبان به نگارش درآمده است .در اين زبان به جاي کاربرد الفاظ زبان معيهار بيشهتر
واژهان زبان کهن ،ابداع و احياء واژهان ،استعاره و مجازهاي خاص شاعرانه مشاهده میشود (همان.)76 :
«زبان زيرممعيار» هونهاي ديگر از زبان است که در زير خط فرضی زبان معيهار قهرار مهیهيهرد .در تعريه

و تقسهيم ايهن زبهان

صاحبنظران آراء مختلفی ارائه دادهاند .برخی زبان زيرمعيار را به زبان عاميانه منحصهر کهردهانهد و آن را زبهان هروهههاي پهايين
جامعه ،حاشيهنشينان ،بیسوادان و حتی هروههاي ضداجتماعی دانستهانهد (همهان )77-76 :و (صهادقی )7: 1325 ،ايهن در حهالی
است که نجفی در فرهنگ عاميانه ع وه بر زبان عاميانه زبان محاوره را نيه ذيل هروه زبانهفتار در زير خط زبان معيار قهرار مهی-
دهد (نجفی :1372 ،شش) .بر اساس موارد مذکور زبان عاميانه در ذيل «زبان زيرمعيار» مورد بررسی قرار میهيرد.
آنچه در اين پژوهش مورد بررسی قرار هرفت ،عناصري است که در ذيل زبان عاميانه در شعر حميد مصد قرار دارد ،يعنی هم
زبان هفتار مردا و هم زبان تودههاي کوده و بازار .اين عناصر با بررسی يک سوا اشعار مصد بها انتخهاب و ههينشهی تصهادفی
استخراج هرديد .در پژوهش حاضر زبان و فرهنگ عاميانه در دفاتر «درفش کاويان»« ،آبی ،خاکستري ،سياه»« ،در رهگذار بهاد»« ،از
جدايیها»« ،سالهاي صبوري» و «شير سرخ» در هفت هروه تقسيم و تبيين شد -1 :واژهان عاميا نه -2 ،واژهان رايهج و محهاورهاي
 -3کنايه و مثل  -4تلفظهاي عاميانه  -5تلميح به قصههاي عاميانه  -6باورها و رسوا عاميانه  -7واژهان محلی.
فضاي حماسی ه باستانی خاص در دو دفتر نخست ه «درفش کاويان» و «آبی ،خاکستري ،سياه» ه سبب شد کهه عناصهر زبهان و
ادب کهن بيش از عناصر زبان عاميانه مورد استفاده قرار هيرد ،لذا کاربرد زبان عاميانه در اين دو دفتر کمتر از بقية دفهاتر اسهت .در
دفترهاي «سالهاي صبوري» و «شير سرخ» نمود زبان عاميانه با فراوانی بسياري مشاهده میشود.
قابل ذکر است که در اين پژوهش به سبب اخت ف آرائی که هاه در تعيين مصداقهاي زبان عاميانه وجود دارد ،مواردي به عنوان
عنصر زبان عاميانه پذيرفته شد ه به ويژه در بحث واژهها ه که در «فرهنگ فارسی عاميانه» تألي
همچنين درباب کنايه و مثل عاميانه «فرهنگ امثام سخن» تألي
دربارن بررسی زبان عاميانة مصد تألي

ابوالحسن نجفی بيان شده باشهد،

حسن انوري نيه مدّنظر قرار هرفت.

يا مقالهاي جداهانه به رشتة تحرير درنيامده است .تنها در کتاب «در هاي و هوي بهاد»

از دکتر احمد ابومحبوب جنبههاي مختلفی از شعر مصد مورد بررسی قرار هرفته است .در باب عناصر عاميانه در اشعار مصهد
در کتاب مذکور تنها در مبحث «زبان» و «تلميحات و اشارات» بحثی مختصر ارائه شده است (ابومحبهوب .)232 - 121 :1320،در
مبحث «زبان» نيه بدون تفسير و تحليل قابل توجهی ،ضربالمثلها ،عبارات و کنايات عاميانهه بهه عنهوان شهاهد ذکهر شهده اسهت.
همچنين در مبحث «تلميحات و اشارات» به صورت بسيار موجه و مختصر دربارن تلميحات فوللوريک صهحبت شهده اسهت .بها
وجود اين دو مبحث در کتاب «در هاي و هوي باد» حق مطلب عناصر عاميانه در اشعار مصد به صورت کامل ادا نشده است .به
همين سبب لهوا تحقيقی جداهانه در اين باب احساس شد.
کاربرد زبان و فرهنگ عاميانه در ادب فارسي
شعر فارسی در دوران نخست حيات خويش به سبب عوامل مختلفی دون درباري بودن اشعار ،مديحهسهرايی و سهليقة حهاکم بهر
ادبيات آن عصر هذشته از آنله از طبقة عواا و عاميانههرايی فاصله هرفت حتی رنگی اشرافی و درباري يافت .ديدهاههاي ب بهی
رايج در ادب ک سيک نيه شعر را در تنگناي واژهان رسمی محدود ساخت و به دوربودن ک ا از واژههاي عاميانه از جمله شرايط
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ک ا فاخر و عالی محسوب شد (فرشيدورد.)62 :1322 ،
با اينله شعر سبک خراسانی رنگ و بويی اشرافی و درباري دارد و به دور از عواا و عاميانههرايی است ولی در اشعار اين دوره
امثام و حلم به عنوان يک صنعت بديعی ه ارسامالمثل ه با زبانی پيراسته و ادبی ،نه به شلل عاميانه در شهعر شهاعران ايهن دوران
مشاهده میشود ،تا آنجا که میتوان آن را شاخصة سبلی بارز اشعار اين عصر بهه شهمار آورد (ر.ک :محجهوب 67 :1345 ،ه 70و
 305ه.)310
در قرن ششم با هسترش موضوعات و قالبهاي شعري و تحوم و تلامل ويژهيهاي صوري و زبانی شعر ،در کنار عواملی ديگهر،
مقدمات تغيير سبک خراسانی به عراقی فراهم شد (ر.ک :ب مرضايی .)153: 1377 ،از جمله عوامل تغيير سبک در اين قرن ،رواج
عرفان و ايجاد خانقاههاست که به تبع آن مفاهيم و مضامين عرفانی در کنار مدح و شعر درباري از موضوعات رايج عصهر مهذکور
شد.
با ظهور شعر سبک عراقی میتوان شاعران را از نظر تفلر به دو هروه عمده تقسم کرد :ال ) شاعران ثناهستر درباري بها ديهدي
بيرونی .ب) شاعران عارف مسلک با ديدي عرفانیه درونی با مخاطبانی بير از پادشاهان و درباريان (همان 162 :ه .)162
با ورود مضامين عرفانی و تغيير مخاطبان شعر ،عناصر زبان و ادبيات عاميانه به عرصة شهعر راه يافهت کهه هذشهته از هسهترش
واژهان ،تشخص زبان شعر دوران مذکور را نيه به همراه داشت (همان.)261:
تأمل در زبان شعر قلههاي ادب سبک عراقی ،پيوند زبان کوده و بازار با زبان سختة اههل علهم و ادب را آشهلار مهیسهازد .در
سبک خراسانی عناصر عاميانه در شعر بيشتر به کاربرد ارسامالمثل آن هم به صورتی فاخر و ادبی محدود مهیشهد ولهی در اشهعار
سبک عراقی هذشته از ارسامالمثل عناصر ديگر زبان عاميانه دون عبارات ،واژهان و حتی تلفظ عاميانه نيه مشاهده میشود:
هم فرقی و هم زلفهی ،مفتهاحی و ههم قلفيي

بهههیرنهههج دهههه مهههیسهههلفی ،آواز دهههه لرزانهههی
(مولوي)226 :2535،

حههافظ نههه حههد ماسههت دنههين الفههها زدن

پييياز از مليييي ري ي

چيييرا بيشيييکر کشيييي
(حافظ)122 :1376،

اوج کاربرد عناصر عاميانه در شعر شاعران سبک هندي قابل مشاهده است .در اين زمان ،شعر در ميان عامهة مهردا راه يافهت و
شاعر از زبان ادبی ديرين که زبان فرهيختگان و اديبان بود فاصله هرفت ،در نتيجه بسياري از امثام ،واژهان و ترکيبهات عاميانهه در
مجاورت زبان سنتی ادبی به کار رفت .عناصر زبان عاميانه در شعر اين دوره برخ ف سبک عراقی نه بهه شهلل پيراسهته بللهه بهه
همان صورت عاميانه در حد افراط به کار برده شد (شفيعی کدکنی 43 : 1320،ه  .)45با وجود اينله استفاده افراطی از عناصر زبان
عاميانه به عنوان يلی از نقاط ضع

شعر سبک هندي از سوي مخالفين مطرح شد ،ولی اسهتعمام ايهن عناصهر -البتهه بهه شهللی

معتدلتر ه در سبک بازهشت نيه مشهود است (خاتمی 143 :1371 ،ه .)162
با پيدايش مشروطه و تضعي

دربار قاجار ه به عنوان تليههاه شعراي مديحه سهرا ه بهار ديگهر شهعر بهه ميهان عامهه بازهشهت.

(شفيعی کدکنی 75 :1320 ،و  )76شاعران اين دوره واژهان عاميانه و پديدههاي روز را دنان افراطی و بيرهنري به عرصهة شعرهه
آن هم در قالبهاي شعر سنتی ه وارد کردند که شعر ابلب آنان بيشتر به يک شوخی و طنهبازي تبديل شد (حسنلی.)42 :1326 ،
با ظهور نيما ،جهتهيريهاي ناقص و بيمارهونه زبان شعر مشروطه اص ح شد .در ملتبی که نيما در شهعر معاصهر بنيهان نههاد،
همة واژهان ،استعداد ورود به قلمرو شعر را دارا هستند و هيچ واژهاي به خودي خود و فیذاته ،شهاعرانه يها بيرشهاعرانه نيسهت،
بلله شيون رفتار شاعر با آن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را مشخص میکند (حسنلی 112 :1326 ،ه  )120بها قهرار ههرفتن

 / 112فنون ادبی ،سام هفتم ،شماره( ،2پياپی )13پاييه و زمستان1324

اين باور در ملتب شعر نيما واژهان و همة عناصر زبان عاميانه پا به عرصة شعر نهادند و از رهگذر ترکيب هنرمندانه و مناسب بها
واژههاي ديگر شعر از جنس شعر شدند.
با توجه به آنچه هفته شد دنين برداشت میشود که بهرههيري از عناصر زبان عاميانه از جملهه راهلارههاي هنهري بهراي بنها و
امتياز بخشيدن به زبان شعر است و پيشتر از دوران نيما نيه در شعر ،با صور ،اشلام و فراوانی مختله

نمهود داشهته اسهت .ايهن

شگرد زبانی در زمان نيما و نهديک به آن ه سبک هندي و مشروطه ه به سبب استفادن افراطی کاربرد بيرب بی يافت و نيمها آن را
در شعر زمان خويش احيا کرد .در ادامة مسير نيما بسياري از شاعران نوهراي معاصر دون حميد مصد از کاربرد عناصهر عاميانهه
به عنوان رستاخيهي در زبان شعر خويش بهره بردند.
تأثير زبان و فرهنگ عاميانه در تشخص سبک شاعر
با پديد آمدن ملتبهاي ادبی ساختارهرايی و صورتگرايی ،ديدهاهها دربارن شعر دهرهون شد .در اين ملاتب نوين ،زبهان و آهنهگ
واژهان شعر بسيار مورد توجه قرار هرفت؛ به بيان ديگر شعر نوعی کاربرد ويهژن زبهان اسهت کهه بها انحهراف از زبهان روزمهره و
شلستن هنجارهاي آن حاصل میشود (علوي مقدا )56 :1377 ،و اين ،همهان تعريه

اشللوفسهلی صهورتگراي روس از شهعر

است که آن را «رستاخيه کلمات» ناميد (شفيعی کدکنی.)5: 1370 ،
برجسته کردن زبان شعر يا رستاخيه کلمات از طر هوناهونی حاصل میشود .لهيچ برجسهتهسهازي زبهان را در دو روش کلهی
صورتپذير میداند :ال ) هنجارهريهي ه انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و روزمره ه ب) قاعدهافهايی ه افههودن قواعهدي
دون توازنهاي موسيقايی و هماهنگیهاي آوايی و ...بر قواعد زبان هنجاره (صفوي .)40: 1323 ،در بررسی انواع هنجارهريهيهايی
که ليچ ارائه میکند ،اينگونه دريافت میشود که استفاده از هونههاي ديگر زبان در سهاخت زبهان شهعر يلهی از راهههاي اصهلی و
اساسی در برجستهسازي زبان شهعر اسهت .مهی تهوان هفهت هنجهارهريهي زبهانی ،هويشهی و سهبلی ه از ميهان هنجارهريهيههاي
هشتگانهاي که ليچ متذکر میشود ه به وسيلة همين آميختن هونههاي ديگر زبان در زبان شعر حاصل میهردد (حقشهناس:1320 ،
 .)56در واقع الية اصلی زبان شعر «هونة معيار نوشتاري» است که هرهاه هونة ديگري از زبان در ساخت زبان شعر وارد شود يلی
از هنجارهريهيهاي زمانی ،هويشی يا سبلی رخ خواهد داد .اهر هونة وارد شده در زبان شعر بهه ادب و زبهان کههن مربهوط باشهد
هنجارهريهي زمانی يا باستانگرايی به وجود میآيد (صفوي )21 :1323 ،و اهر هونة وارد شده در زبان شعر مربوط بهه هونههههاي
جغرافيايی زبان مثل هويش مازندرانی ،يهدي و  ...باشد هنجارهريهي هويشی ناميده میشهود (همهان .)20 :در ايهن ميهان آميخهتن
هونههاي زبان هفتار اعم از محاوره و عاميانه با زبان شعر و استفاده از عناصر زبان عاميانهه و محهاوره بهه «هنجهارهريهي سهبلی»
میانجامد (همان .)22 :اين نوع هنجارهريهي که موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است در اصل ابهار اولية شهللهيهري نثهر
ادبی به حساب میآيد و از طر واقعی آفرينش شعر و تشخص زبان آن محسوب شده است (همان).
هذشته از آنله هنجارهريهي سبلی به تشخص زبان شعر میانجامد ،هسترش و بناي زبان را نيه به همراه خواهد داشهت .زبهان
ادبی از زبان مردا الهاا میهيرد و بنی میشود .زبان ادبی سنتی دارد که حفظ آن از راه تتبع در آثار پيشينيان ميسهر مهیههردد امها
براي بنی ساختن اين سنت و پروردن آن ،بهرههيري از زبان و فرهنگ مردا بس مؤثر است (سميعی )42 :1322 ،بهر ايهن اسهاس
بهرههيري از عناصر زبان عاميانه به عنوان يلی از راههاي تشخص زبان شعر ،نه تنها امري بريب و دور از نظر نيست بلله ههاه از
جمله مصالح زبانی برخی آثار فاخر ادبی و شاعران بهرگ ادب فارسی است.
زبان و فرهنگ عاميانه در شعر حميد مصدق
حميد مصد شاعر معاصر ،در دهم بهمن ماه سام  1312در شهرضا ،از شهرستانهاي تابع استان اصفهان ،به دنيها آمهد .تحصهي ت
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ابتدايی و متوسطه را در شهرضا و اصفهان به پايان رساند .با اتماا دوران دبيرسهتان در سهام  1332بهه تحصهيل در رشهتة حقهو
دانشگاه تهران مشغوم شد و پس از هذراندن دورن کارشناسی ارشد ،در دانشگاه کرمان و مدارس عالی تهران به تدريس پرداخهت.
پس از آن به عضويت هيأت علمی دانشگاه ع مه طباطبايی درآمد و تا پايان عمر ه  1377ه در اين سهمت بهاقی مانهد .از مصهد
شش دفتر شعر به يادهار مانده است که به ترتيب سام نشر عبارت است از« :درفهش کاويهان» (« ،)1341آبهی ،خاکسهتري ،سهياه»
(« ،)1343در رهگذار باد» (« ،)1347از جدايیها» (« ،)1352سالهاي صبوري» ( )1362و «شير سرخ» ( .)1322وي در سهام 1362
پنج دفتر شعر نخست خود را در يک جلد با عنوان «تا رهايی» به داپ رسانيد .ششمين و آخرين دفتر وي ه «شهير سهرخ» هه نيهه
پس از فوت وي در سام  1322به داپ رسيد (ر.ک :ابومحبوب 12 :1320 ،ه .)22
حميد مصد به پيروي از نيما و استادان شعر نو تنها به کاربرد واژهان و عناصر رسمی در شعر اکتفا نمیکند .وي در کنار بهره-
هيري از ميراث زبان و ادب کهن ،عناصر مختل

زبان عاميانه و محاوره را به شعر فراخوانده و به آنهها بهار حسهی الزا بخشهيده

است .به همين سبب شعرش ساده ،صميمی و نهديک به ذهن و زبان مردا است.
به طور کلی زبان و فرهنگ عاميانه در اشعار حميد مصد در هفت هروه قابل تقسيم است -1 :واژهان عاميانه  -2واژهان رايهج
و محاورهاي  -3کنايه و مثل  -4تلفظهاي عاميانه  -5تلميح به قصههاي عاميانه  -6باورها و رسوا عاميانه  -7واژهان محلی.
 .1واژمان عاميانه
منظور از «واژهان عاميانه» واژهانی است که در تداوم عاميانه کاربرد دارد و در فارسی معيار معهادلی ديگهر دارد ماننهد :دام دسهت،
درهم ،کيپ ،شنگيدن .از آنجا که ميان لغات عاميانه و معيهار در ادب فارسهی مهرز دقيقهی وجهود نهدارد تها بهر اسهاس آن بتهوان
مصداقهاي هر يک را به طور دقيق بازشناخت (انهابینژاد .)6 :1366 ،در اين مقاله «فرهنگ فارسی عاميانه» تألي

ابوالحسن نجفی

به عنوان محک تشخيص واژهان عاميانه قرار هرفت .در اين پژوهش واژهان عاميانه در دو هروه اسم و فعل بررسی شد.
1ي )1فعل
افعام عاميانه با فراوانی بسيار زياد در اشعار مصد نمود يافته است ،به هونهاي که مخاطب پيوسته با اين عنصهر زبهان عاميانهه در
اشعار وي روبرو میشود.
«مگر دست سپيد تو  /تن سبه دناران بلند باغ حيدر را نوازش کرد  /که ميشيننند و  /مهیرقصهند و  /مهیخندنهد» (مصهد ،
« )355 :1325با اين دم شلسته  /آراا نانشسته دمی  /سرکردهام به صبوري  /خو کردهاا بهه حسهرت دوري» (همهان« )376:ايهن
رسم تازه را که دنين باب ميکنند  /نودختران بمهده را با شقاوتی  /از پنج تا به آنسوي پنجاه  /پرتاب میکننهد» (مصهد :1322،
 )126همچنين :هپ زدن (همان ،)22:پرسه زدن (همان 74:و  ،)20سرکشيدن (همان ،)15:قدکشيدن (مصد  ،)472: 1325 ،لميدن
(همان ،)513:سردادن ه آواز ه (همان.)365:
پارهاي از افعام به کار رفته در اشعار مصد در نگاه نخستين ،عنصري رايج در زبهان رسهمی قلمهداد مهیشهود امها در بررسهی
دقيقتر درمیيابيم که داراي معانی متعددي است که برخی از معانی آن مربوط به حوزن زبان عاميانه است .براي مثام فعهل «زدن» و
«هرفتن» هر يک به تنهايی در تداوم عامه با حدود پنجاه معناي مختل

کاربرد دارد (نجفی :1372 ،ذيل زدن و هرفتن).

موارد ذيل از جمله افعالی است که در اشعار مصد دنين معانيی را بيان میکند« :در سينهاا نهان بمش را نهاند عشهق  /بهاري
مرفت شاخ بم و خوب هم مرفت» (مصد  )432 :1325 ،در مثام مذکور «هرفتن» در معنی عاميانة «ريشه کهردن» بهه کهار رفتهه
است .در اشعار مصد «هرفتن» در معانی عاميانة ديگري دون «فرض کردن و تلقی کردن» نيه به کار رفتهه اسهت (همهان )115:و
(مصد .)76 :1322 ،
«به دشت بايد رفت  /به کوه با د زد  /دهر به شهر کسی نمیهريد» (مصد  )320 :1325 ،زدن در معنهی «بهه سهرعت رفهتن و
شتافتن» از زبان مردا اخذ شده است .اين فعل در اشعار ذيل به معانی عاميانة ديگري دون «مورد اصابت س ح آتشی قهرار دادن»
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و «باريدن» نيه به کار رفته است:
«اهر تو بازنگردي  /کبوتران محبت را  /شهاب ثاقبم دستان مرگ ر اهد زد  /شهلوفهههاي درختهان بهاغ حيهران را  /تگهرگ
ر اهد زد» (همان.)273:
از ديگر افعام معياري که در زبان مردا با معانی خاصی به کار میرود« ،هذشتن» و «هذاشتن» است (نجفی :1372 ،ذيل هذشهتن
و هذاشتن)« .هذاشتن» در شعر مصد با معانی عاميانهاي دون «صبر کردن» (مصد  )202 :1325 ،و هذشهتن در معهانی «دشهم-
پوشی کردن» و «عفو کردن» (همان) نمود دارد:
«خواهر حلايت من را  /شبهاي بیستاره ت وت کن  /بنذار باغ  /بیخبر از من  /در بستر حريري رويهاي سهبهرنگ  /بيارامهد»
(همان« )102:سهرابمردهاي و  /بمت سنگين  /بنذر ز نوشداروي نامردان» (همان.)75:
1ي )2اس

1

اسامی عاميانه در همة اشعار مصد نمود دارد ،اما در دفاتر پايانی وي ه «سالهاي صبوري» و «شير سرخ» ه با فراوانی بيشتري قابل
مشاهده است« :تو ناز مثل قناري  /تو پاک مثل پرستو  /تو مثل بَدبَده خوبی  /براي من تهو هميشهه  /هميشهه محبهوبی» (مصهد ،
 )276 :1325ه « بدبده» در زبان عاميانه :بلدردين (نجفی :1372 ،ذيل بدبده).
«من مست قدحنوشم  /از دشم تو مدهوشم  /سالنه به سالنه  /میافتم و میخيها» (مصد  )431 :1325 ،قيد «س نه به س نه»
در زبان کوده در معناي «آراا و باوقار راه رفتن» به کار میرود (نجفی :1322 ،ذيل س نه).
«از کارخانه کارهران  /میآيند  /با درخهايشان همه دلمرده و پکر» (مصد « )424 : 1325 ،پيوسته درز پنجهرههها کيي

بسهته

است» (همان.)24 :1322 ،
از ديگر نمونههاي اسمهاي عاميانه در اشعار مصد میتوان به اين موارد اشاره کرد :دندانزده (مصهد  ،)40 :1325 ،درندشهت
(همان ،)322:همهمه (همان ،)307:ولوله (همان ،)424:خودسر (مصد .)24 :1322 ،
نلتة قابل توجه در بررسی اسمهاي عاميانه اين است که هاه به واژهانی برمیخوريم که ظاهراً مربوط به زبان رسهمی اسهت امها
عامه مردا آن عنصر را با معانی مجازي خاصی استعمام میکنند ،اين دسته از واژهان را صرفاً با همان معهانی مجهازي متهداوم در
زبان مردا ،میتوان با عنوان «مجازهاي عاميانه» در ذيل عاميانههرايیهاي يک شاعر بررسی کهرد .بهراي مثهام «دم» در فرهنهگ بها
معناي مجازي «شجاعت و جرأت» کاربرد دارد .هرهاه اين واژه با اين معناي مجازي به کار رود ،میتوان هفت وارد حهوزه زبهان
عاميانه شده است:
«بيا بيا و بياموز  /به ما شجاعت مردن  /دلِ شهيد شدن  /از اين پلشت و پليدي  /رهيدن و ديدن ( »...مصهد ( )305 :1325 ،در
مثام فو عناصر عاميانة پلشت و دم در کنار عنصر باستانی رهيدن قرار هرفته کهه همجهواري ايهن کلمهات بها يلهديگر موجهب
تشخص زبان شعر است).
«با پاز خويش زآتش عشق تو بگذرا/خويشآزماي خويشم و روح سياوشم» (همان)420:ه پا مجاز از اراده ه
«اما  /تو در درون آينه میبينی  /نقش خطوط خسته پيشانی  /پيري ،شکسکني ،پريشانی» (همان.)122:
واژن شلستگی در معناي عاميانه «پيري و دروک شدن صورت» (نجفی :1372 ،ذيل شلستگی) به کار رفته است.
مصد هاه در اشعارش از کلماتی مثل «از پی»« ،پاي»« ،الي» بهره برده است .اين کلمات در تداوم عامهه بسهيار پرکهاربرد اسهت،
ولی نظرات مختلفی دربارن ماهيت اين کلمات ارائه شده است .برخی اين کلمات را اسم و برخی حرف اضافه دانستهاند.
دکتر خيامپور براي حروف اضافه فهرست بستهاي ه به ،از ،تا ،در ،در ،اندر ،با ،دون ،زي ،بی ،جهه ارائه کرده و معتقد است کهه
واژهانی مثل  :زيرم ،رويم ،عقبم ،بااليم و  ...دون میتوانند نقشهاي مختل

اسم را پذيرا باشند ،درحقيقت حرف اضهافه نيسهتند و

در دستور زبان فارسی به اشتباه و به پيروي از دستور زبان اروپايی جهء حروف اضافه محسوب شده است (خيامپور107 :1322 ،ه

زبان و فرهنگ عاميانه در اشعار حميد مصد

115 /

 .)102اين در حالی است که وحيديان کاميار و برخی ديگر از دستورنويسان اين واژهان را حرف اضافه دانستهاند و تنهها اخهت ف
آنان در ساده يا مرکب دانستن اين کلمات است .اين افراد معتقدند يلی از ويژهيهاي حروف ،عدا هسترشپذيري اسهت ،بهه ايهن
معنی که برخ ف اسم براي حرف نمیتوان وابستة پسين يا پيشين آورد ،دنانچه کلمات فو هسترشپذير باشند و بتوان براي آن
مث ً صفت آورد اين کلمات اسم هستند و نه حرف اضافه (وحيديان کاميار )102 :1324 ،و (انوري )256-255 :1377 ،و (قريهب،
 .)204 :1373الزا به ذکر است که نجفی نيه در کتاب فرهنگ عامه واژهان مذکور را به عنوان «حرف اضافه مرکب عاميانه» ضهبط
کرده و در مقدمة کتاب مذکور نيه به حرف اضافه بودن اين حروف اختصاصاً اشاره کرده است (نجفی :1372 ،سيهده).
مصد با به کارهيري اينگونه کلمات ه اسم يا حرف اضافه ه زبانش را با زبان مخاطبان پيوند مهیدههد« :در پيازِ دهوب دار /
هنگاا احتضار  /از صد هره ،هرهی نيه وانشد( »...مصد « )446 :1325 ،پنههان شهدا دهو شهبپهره الزِ کتابهها  /در مهتن قابهها»
(همان« )25:و در آن تنگِ بروب  /ياد میکردا از آن تلخی هفتارش در صاد صبح» (همان« )63:باببهان ازپييِ مهن تنهد دويهد»
(همان« )32:هر روز پازِ پنجره بمگين نشسته بود» (همان.)362:
مصد در بيشتر موارد از حروف اضافه همانند ديگر عناصر زبان عاميانه به شللی هنري و بديع ،نه بهه هونههاي بيرشهاعرانه و
خبري بهره برده است و همين عامل سبب شده که زبان شعري او علیربم دارا بودن عناصر زبان عاميانة فراوان به ابتهذام کشهيده
نشود« :بگذرد تا زندهانی بر مراد  /زندهان هرکس پی کاري فتاد  /خاک شد هل ،هل دو خشت خاا شد  /خشت روي خشهت
پی تا باا شد» (همان.)512:
«پی» و «ازپی» به سبب کسرهاي که در پايان آن میآيد و همچنين به سبب هسترشناپذيري جهء حروف اضافه به شمار میآيهد
(وحيديان کاميار .)102 :1324 ،اين حرف اضافه که در زبان اهل عاا متداوم است در ابيات فو با «پی» به معنهاي «پايهه» جنهاس
تاا ساخته است و به آراستگی و زيبايی شعر افهوده است.
 .2واژمان محاورهاز و را ج
زبان روزمره يا «زبان محاورن رايج» ،زبان مردا فرهيخته و نيمهفرهيخته و حتی زبان نوشتاري کم و بيش آزادي است که کاربرد آن
بر روابط دوستانه يا همپايه ميان هوينده و شنونده داللت میکند؛ زبانی است که افراد خانواده در هفتگو با يلديگر به کار میبرنهد
و در ارتباط با مردا ناآشنا معموالً از استعمام آن پرهيه میشود؛ اما «زبان عاميانه» نه بر مفهومی اجتماعی ،سياسی بلله بر مفههومی
اجتماعی ه فرهنگی داللت میکند و عبارت است از کلمات و ترکيبات زبان محاورن مردا نيمهفرهيخته کهه بهیقيهد و بنهد سهخن
میهويند و الفاظی بر زبان میآورند که مردا فرهيخته از اداي آن ،خاصه در محافل رسمی به شدت احتراز میکنند (نجفی:1372 ،
هفت).
شايان ذکر است که مرز بسيار ظريفی ميان زبان معيار ،محاوره و عاميانه ه به ويژه زبان محاوره و عاميانه ه وجود دارد که ثابهت
و پايدار نيست و مرتب در معرض تغيير و تحوم است (همان) و در ابلب بررسهيهاي زبهانی تمهايه دنهدانی ميهان ايهن دو زبهان
صورت نمیهيرد.
به سبب عدا مرزبندي مشخص ميان زبانهاي مذکور ،نجفی با اذعان به تفاوت ميان زبان عاميانه و زبان محهاوره ،در ذيهل زبهان
عاميانه عناصر زبان محاوره را نيه مورد بررسی قرار داده است که البته اين امر در بررسیهاي زبانی امري متداوم است .براي مثهام
پورنامداريان در بررسی شعر شاملو بيان میکند که دستهاي از واژهان به کار رفته در اشعار شاملو واژهانی است که رنهگ امهروزي
دارد و در زبان مردا رايج و زنده است ه واژههاي محاورهاي ه در اين بررسی مشاهده میشود که واژهان محاورهاي ه زبان هفتهار
ه و واژهان عاميانه در ذيل واژهان رايج امروزي ذکر شده ،واژهان عاميانهاي مثل برولند ،شلخته ،پلشت ،لمبر و ...در بين واژههان
محاورهاي مثل پوتين ،زباله ،جلد زرکوب و ...بيان شده و تفليلی ميان واژههان زبهان محهاوره و عاميانهه صهورت نگرفتهه اسهت
(پورنامداريان317 :1320،ه .)320همين امر در کتاب «هونههاي نوآوري در شعر معاصر ايران» از حسنلی نيه مشاهده میشود .وي
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با اين مطلب که بسياري از واژهان شعر معاصر از واژههاي محاوره است ،واژهان و اصهط حات عاميانههاي مثهل دائيهدن ،قهاتی،
پاشويه ،درک ،کپر ،بو سگ ،ووم خوردن و  ...را در ميان واژهان محاورهاي مثل سماور ،قوري ،دراغ ،ساندويچ ،سينما و  ...قرار
میدهد( ،حسنلی )124 :1326 ،و اين درحالی است که ميان اين دو دسته از واژهان تمايه آشلاري وجود دارد.

2

برخی از فرهنگنويسان به عدا وجود مرز و معيار خاص مجهاکننده ميان زبان محاوره و عاميانهه اشهاره کهردهانهد (انهابهینهژاد،
 :1366هفت) و (نجفی :1372 ،هفت و هشت) همچنين در بسياري از پژوهشهاي انجاا شده ه هماننهد آنچهه در فهو ذکهر شهد
تفليلی ميان واژهان محاوره و عاميانه صورت نگرفته است ،به همين سبب در اين پژوهش واژهان عناصر محاوره و رايج در ذيل
عناصر عاميانه البته با تفليک از واژهان عاميانه و در مبحثی جداهانه مورد بررسی قرار هرفت تا تفاوت ،اخت ط و ظرافت مرز اين
دو هونه زبان هفتار ه محاوره و عاميانه ه مورد توجه خوانندهان قرار هيرد.
در بررسی دقيقتر واژهان محاورهاي و رايج میتوان واژهان بيگانة متداوم را نيه جهو اين هروه واژهان قرار داد .واژهان بيگانهة
متداوم ،واژهانی است که به فراخور نياز زبان از زبانهاي ديگر به قلمرو زبهان فارسهی راه يافهت و در زبهان فارسهی جهذب شهد.
واژهانی مانند :تلويهيون ،سيگار ،تلفن .اين دسته از واژهان بيگانه نيه مانند ديگر واژهان محاورهاي رايج در زبهان محهاوره و زبهان
معيار متداوم است ،اما دستهاي ديگر از واژهان بيگانه جه براي روشنفلران و اهل قلم آشنا نيست و در زبان معيار فارسی نيه براي
اين دسته از واژهان معادم روشن و رسايی وجود دارد مثل :ميتينگ ،هيروهلي  ،اونيفورا (پورنامداريان.)320 :1320،
در زبان شعر حميد مصد واژهان بيگانه با بسامد بسيار معدود و از نوع متداوم به کار رفته است و بهه طهور مطلهق از واژههان
بيگانة دسته دوا نشانی نيست ،لذا واژهان بيگانه مصد در ضمن واژهان محاورهاي و رايج بررسهی شهد و بهراي آن ،دنانلهه در
بررسیهاي زبانی امروز رسم است ،عنوان جداهانهاي در نظر هرفته نشد.
واژهان محاوره اي رايج ابلب بدون هيچ تلل

و تصنع به شعرهاي حميد مصد وارد شده و به سبب فراوانی قابهل توجهه آن

در دو حوزن اسم و فعل قابل تقسيمبندي است« .سنگ هر کودک بر پهنة رود  /لکللی بود که ليلي ميکرد  /دامن پيهرهن ههر
کودک  /پر لک و پيس ز رنگ شاتوت ( »...مصد )121-120 :1322 ،
در نمونة مذکور زبان شعر با بهرههيري از واژهان «لکلک و لیلی کردن ،لک وپيس ،شاتوت» به زبان محاوره و روايت نهديهک
شده است البته شاعر براي اينله شعر به يک روايت يا خاطره هويی صرف تبديل نشود ،زبانش را با شگردهاي هنري دون وزن و
قافيه ،تشخيص (لیلی کردن لکلک) ،تشبيه و  ...برجسته کرده است .مصد بها ايهن عهدولها و هريههها و کهاربرد عناصهر رايهج
محاوره اي از زبان شعر به زبان هفتار و از زبان هفتار به جانب زبان شعر ،زبان صميمی و مردمی در اشعار خويش نمايهان سهاخته
است« :واز باران  /باران  /شيشه پنجره را باران شست  /از دم من اما  /ده کسی نقش تو را خواهد شست» (مصد .)43 :1325 ،
عناصر رايج محاورهاي را کم و بيش در همه اشعار مصد میتوان يافت ،اما درخشش هنري اين عناصر ،بيشتر در اشعار تغهلی
و عاشقانة وي است .مصد با بهرههيري از اين عناصر ،در اشعار تغهلی خود ،مفاهيم عشهقی را بهراي مخاطهب ملمهوس و قابهل
درک میسازد« :به ياد مانده از آن روزها مرا ،که هنوز  /فراز پله دانشکده ،نگاهی هرا  /از آن دو دشم هدازنده  /جان من آشهفت
 /خلد به سينهاا آن رازناک جادويی  /به مهربانی آن عطر مسک ا  /که هنوز  /دو برف ساحل سيبرز  /سياه سرد يخستان  /نشسته
سرتاسر  /به هر کجا که هنوز (مصد .)12-12 :1322،
در قطعة فو «خلد» و «فراز» به عنوان دو واژن باستانی ،در مجاورت عناصر رايج و محاورهاي ،بهه کهار رفتهه اسهت ،همچنهين
شاعر با نوآوري و کاربرد تخيل قوي خويش ،از عشق به «رازناک جادويی» تعبير میکند و واژهاي دون «يخستان» را میآفرينهد و
اينچنين عناصر زبان عاميانه ،باستانگرا و نوآوري و ابداع در عرصة شعر مصد آشلار میشود.
از جمله نمونههاي ديگر واژهان محاورهاي در شعر مصد به اين موارد میتوان اشاره کرد :سهنگفرش کودهه (مصهد :1325 ،
 )32مترسک (همان )130 :دود سيگار (همان ،)221 :دلمه ،ماشه (همان ،)312 :سيمان ،عل

ههرز (همهان ،)452 :پتهک (همهان:

زبان و فرهنگ عاميانه در اشعار حميد مصد
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 ،)362قاجار ،تهار (همان ،)426 :ويها ،سانسور ،سفارت ،باجه ،داپ( ،مصد  ،)11 :1322 ،بخاري ديواري (همان.)125 :
استفاده از زبان رايج و محاورهاي در اشعار مصد به کاربرد اسم محدود نمیشهود .وي بهه افعهام رايهج امهروزي کهه از زبهان
محاوره اقتباس شده است نيه توجه خاص دارد.
افعام رايج امروزي در زبان هذشته يا اص ً کاربرد نداشته است ه دون از ساختهها و زايشهاي زبان امروزي محسوب میشود و
ابلب محصوم پيشرفت تمدن و صنعت جهان امروز است ه و يا اهر هم ساختة جديد زبان نباشد به حلم بيرشهاعرانه بهودن ،بهه
ندرت در ادب کهن به کار رفته است .افعالی مثل :قاب هرفتن ،تلفن زدن ،نشت کردن ،شهماره ههرفتن ،سهفت کهردن و ( ...ر.ک:
پورنامداريان323 :1320،ه.)333
«خورشيد خاوران  /هاش ر ميزند از دور دشتها را  /ترصيع تپهها ( »...مصد « )103 :1322 ،هر دند قطع فاصله  /با سيمههاي
رابطه آسان بود  /اما ده بود مانع من که حصار را  /با سيم ارتباط نبريدا / ...آن هاه هوشی تلفن را  /بیآنله  /ک شماره بنييرم
مذاشک » (همان.)166-165 :
«شماره هرفتن» رايج و محاورهاي است ،البته در مثام فو  ،استفاده افراطی و بيرهنري از عناصر زبان محاورهاي و رايهج ،شهعر
را به يک روايت معمولی بدم کرده است .ه اين دسته افعام در مجموعه «شير سرخ» با بسامد بيشتري نسهبت بهه دفترههاي ديگهر
مصد به کار رفته است.
.3

کنا ه و مثل

از ديگر عناصر زبان عاميانه اشعار مصد «کنايه» است و آن ترکيب يا جملهاي است که مراد هوينده معنهاي ظهاهري آن نباشهد ،و
قرينه صارفهاي هم که ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطنی کند ،وجود نداشته باشد (شميسا.)23 :1372 ،
ع وه بر کنايه« ،مثل» نيه در اشعار مصد نمود قابل توجهی دارد .کاربرد مثل در زبان عواا ،امري بديع و دور از نظهر اسهت و
بسياري از شاعران هذشته نيه از امثام -تحت عنوان صنعت ارسام المثل -در اشعارشان بهره بردهاند.
کنايات و امثام جاري در زبان مردا ،در مجاورت ديگر عناصهر عاميانهه بهه فرازبهان (شهعر) مصهد وارد شهده اسهت« :دنهين
میانديشم  /که جلوههاي سحر را به ر اب ر اه د د  /و آرزوز صهفا را به راک ر اه برد» (مصهد - )265،264 :1325 ،
کنايه از آرزوهاي دست نيافتنی و اميدهاي بيهوده ه «هر دند که با تو پابهپا ميرفک  /اي کاش دلت با دم من میآمهد» (مصهد ،
 )125 :1322ه کنايه از همراهی کردن ه «اينجا  /تا چش کار ميکند ،آواز بیبريست» (مصد  )220 :1325 ،ه کنايه از تا هر دهه
دورتره «دون تو جنباندي به سوي ما لبی» (همان )520 :ه کنايه از صحبت کردن ه «از آنچه رفت به ما هيچ جاي هفهتن نيسهت /
درا که در پس د ار ،م شها تيز است» (همان )337 :ه مثل ه «در قفس طوطی مهرد  /و زبان سرر

 /سرسبزش را بير بياد

سپرد» (همان )522 ،ه مثل ه «ميرم که آب رفکه به ج ز آ د  /با آبروي رفته ده بايد کرد» (همان.)115 :
 .4تلفظ عاميانه
از جمله تفاوتهاي زبان نوشتار با زبان هفتار تلفظ واژهان است .برخی از واژهان در زبان مردا ،با فرآيندهاي واجی حذف ،ابهدام،
ادباا و ...دهرهون میشود و شللی متفاوت از زبان معيار يا نوشتار میيابد (ر.ک :افراشهی )61-53 :1322 ،کهاربرد واژه بها تلفهظ
هفتاري ،يلی ديگر از راههاي مردمی کردن زبان شعر است که در زبان مصد نمونههايی از آن ديده میشود .تلفظ پيشهوند «بهاز»
در زبان هفتار به شلل «وا» بسيار رايج است (ناتلخانلري)74 :1374 ،؛ مصد در موارد متعددي ،فعلهاي پيشوندي ساخته شده با
اين عنصر را با تلفظ عاميانه (وا) به کار برده است« :زان لحظه که ديده بر رخهت واکيردم  /دم دادا و شهعر عشهق انشها کهردا»
(مصههد « )345 :1325 ،از کجهها کههه مههن و تههو  /مشههت رسههوايان را وانکنييي » (همههان )66:همچنههين :واشههدن (مصههد :1325 ،
)14،24،446؛ واهذاردن (همان )404 :واماندن (همان 502 :و مصد )105 :1322 ،

 / 112فنون ادبی ،سام هفتم ،شماره( ،2پياپی )13پاييه و زمستان1324

نمونه هاي ديگر حضور واژه با تلفظ هفتاري در شعر مصد بيشتر نهاظر بهه حهذفهايی اسهت کهه اصهط ح ًا بهه آن «حهذفهاي
همهمانی» میهويند و به تبعيت از قانون کم کوشی در زبان هفتار روي میدهد (باقري.)121 :1322 ،
«هنوز بر دهن جاا  /ناا جم جاري است» (مصد « )7 :1322 ،هی همان می کردا  /دوسهتی همچهون سهروي سرسهبه  /چيار
فصلش همه آراستگی است» (مصد  )53 :1325 ،همچنين :در و دشت (دره و دشت) (همان ،)51:به ياد تهو مهیآرا ( :مهیآورا)
(همان ، )165:دارراه (مصد .)23،73 :1322 ،
.5

تلميح به قصههاز عاميانه

قصههاي عاميانه از بخشهاي مهم ادب عواا محسوب میشود و از جمله عناصري است که مصد براي مردمی شدن شهعرش بهه
آن توجه دارد« :سنگ صب ر» طاقت اندوه من نداشت  /درهم شلست از بم دم ،سنگ خارهاي» (مصد .)16: 1325 ،
قصة «سنگ صبور» از قصههاي عاميانة معروف است .از اين داستان روايات مختلفی ذکر شهده ولهی اصهل داسهتان ه درد و دم
قهرمان داستان با سنگ صبور ه در همة اين روايات مشترک است و اخت ف تنها در جهئيات داستان مشاهده میشهود .در يلهی از
اين روايتها قهرمان داستان دختر وزيري است که به صورت اتفاقی به دنيايی ديگهر مهیرود و در آنجها جنهازن پسهري را مشهاهده
میکند .دختر براي بازهرداندن حيات به جسد پسر دهل شبانهروز بر سر وي دعا میخواند ولی در موعد زنده شدن پسر دختهري
کولی به حيله ،دعا را بر زبان میآورد ،پسر زنده میشود و با دختر کولی ازدواج میکند ،دختر وزير نيه کنيه آن دو میشهود .پسهر
براي زيارت قصد کرب میکند و طبق خواست دختر کنيه براي وي سنگ صبور به ارمغان میآورد .دختر بها سهنگ صهبور درد و
دم میکند و ملر دختر کولی را براي سنگ صبور فاش میسازد سپس در پايان از سنگ میخواهد که يا او بشلند يا اينلهه دختهر
شلسته خواهد شد .در اين هنگاا پسر که در نهان ،داستان دختر را شنيده است به سنگ ندا میدهد که آن بشلند ،سنگ میشلند
و پسر پس از مجازات دختر کولی با دختر وزير ازدواج میکند (درويشان :1325 ،ذيل سنگ صبور) .در اشعار مصد از اين نهوع
داستانهاي عاميانه نمونههاي ديگري نيه يافت میشود:
«شب که می شد با شو  /هوش ما منتظر قصه خاتون میماند  /قصه زردپري ،سرخپري  /قصه درکير شياه پر يان  /سيندباد
بحرز ما را میبرد  /سوي دين و مادين  /تا فراسوي زمين ( »...مصد .)122: 1322 ،
«دختر شاه پريان» و «سند بادبحري» 3از جمله قصههاي عاميانهاي است که مصد در اشعار فو مدنظر خهود قهرار داده اسهت.
البته مصد هاه بدون اينله به قصة عاميانهاي خاصی اشاره داشته باشد ،عناصر آن را در اشعار خويش به کار بهرده اسهت .عناصهر
آشنايی که از کودکی با قصههاي شيرين پدر بهرهها و مادربهرهها در ذهن و خاطر همگان جا هرفته است« :ما ذههن پهاک کهودک
معصوا را  /با قصههاي جن و پرز  /و قصرهاز ن ر  /آلوده میکنيم» (مصد « .)152 :1325 ،آيا هنهوز ههم  /دلبسهته کالسيکه
زر ني » (همان« )152 :دالله محبت  /عفر که پليد به پيري نشسته میدانست  /در من توان نماند و شليبايی  /میبرد د ي را  /تها
حجلههاه پاک اهورا( »...همان)131:
.6

4

باور عاميانه

در اشعار مورد بررسی حميد مصد تنها دو مورد باور عاميانه مشاهده شد« :رنجوري تو را  /باور نمیکنم  /اي پي مرگ تو همه
رخشنده اختران» (مصد .)122 :1325 ،
پيش مرگ شدن :در کتاب کوده احمد شاملو درباره اين باور عاميانه دنين آمده است« :يک عقيده عمومی بر آن است که مرگِ
مقدر املان دارد به کسی جه آنله هدف تقدير است ،اصابت کند .در اين صورت قضا و ب میههذرد و تقهدير بهه بهردن آن کهه
اشتباها به دنگام مرگ افتاده ،اکتفا میکند .مث ً اهر در خانهيی که بيمار مشرف به موتی هست ،شخص سالم و تندرسهتی تصهادفاً
درهذرد و حتی هربه يا سگ يا پرندهيی به جهتی بميرد يا کشته شود ،میهويند پيشمرگ بيمار شده است و ديگهر بيمهار از خطهر
مرگ جسته است .قربانی کردن حيوانی که پيش از سربريدن به خانه میآورند به همين منظور است و ايهن کهه مهادران بهه فرزنهد
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دلبند خود میهويند :الهی پيشمرهت بشم از همين اعتقاد آب میخورد ،هردند که مملن است آن را به جا و در مفهوا "دابت را
نبينم" نيه به کار برند» (شاملو :1372 ،ذيل پيشمرگ).
«با من ايمن از نگاه چش ش ر و شوخ دشمن باش» (مصد .)365 :1325 ،
دشم شور :يلی از قوي ترين باورهاي مردا ايران ،اعتقاد به نيروي دشم شور (دشم بد) بوده اسهت .بهر حسهب ايهن اعتقهاد،
کسی که نيروي دشم شور را داشته باشد هر هاه در ديهي يا کسی نظر کند و ماشاءاهلل نگويد به آن ديهه يها آن کهس صهدمهيهی
میزند (کوليوررايس.)125 :1366 ،
واژمان محلي

.7

«جستجو در کلمات دهاتیها ،اسم ديهها (درختها ،هياهها ،حيوانها) هر کداا نعمتهی اسهت ،نترسهيد از اسهتعمام آنهها» (يوشهيج،
 .)102 :1362اين توصيه نيما به آوردن واژهان محلی در شعر ،مورد استقبام بعضی از شاعران معاصر قرار هرفت .آنهها از کلمهات
محلی زبان و لهجه خود در کنار لغات رايج و عاميانه بهره بردهاند .از سوي ديگر اين نلته را نيه بايد مدنظر قرار داد که استفاده از
ساختها يا واژهانی که از هويشی بير از زبان هنجار (هونههاي جغرافيايی زبان هفتهار مثهل مازنهدرانی ،خراسهانی و )...وارد زبهان
میشود ،در تقسيمبندي ليچ «هنجارهريهي هويشی» است (صفوي/)20 :1323 ،
استفادن مصد از واژهان بومی و محلی به مواردي بسيار اندک محدود میشود و قطعاً نمهیتهوان مصهد را جههء آن دسهته از
شاهردان نيما که واژهان محلی را در شعر خود به صورت بارز وارد کردهاند ،محسوب کرد ،ولی همين اسهتفادن انهدک ،هذشهته از
ايجاد هنجارهريهي هويشی در اشعار وي ،نشان از توجه او به اين عناصر در زبان رسمی و شعر است.
«بر اوج موجهاي جهان اوج موجها  /پرهيب کيست از سرشان /سايهسان هذشت» (مصد .)26 :1322 ،
«پرهيب»« :شبح وکالبد ه اين لفظ از فارسی واليتی خراسان است» (داعهیاالسه ا :1362 ،ذيهل پرهيهب) .ايهن واژه را پهيش از
مصد  ،اخوان ثالث به کار برده است که با توجه به خراسانی نبودن مصد و همچنين انسی که مصهد بها اخهوان و شهعرهايش
دارد ،به نظر میرسد مصد با اين واژه در شعر اخوان ثالث آشنا شده باشد« :در لب آن داه  /سايهاي ه پرهيب محو سهايهاي ه را
ديد  /او شغاد ،آن نابرادر بود» (اخوان ثالث.)274 :1324 ،
واژه محلی ديگر مصد «ترنابازي» است« .ترنا» ناا يک بازي محلی است کهه در آن يلهی شهاه و يلهی دزد مهیشهود و بهراي
اجراي حلم شاه با ترنا (طناب دوال) به تن دزد میزنند (نجفی :1327 ،ذيل ترنابازي).
«هاه ترنابازز  /هر ده دوب و فللی بود اما  /ديو کين در دم کسی را نداشت( »...مصد .)121 :1322 ،
کارکرد زبان و فرهنگ عاميانه در زبان شعر مصدق
مصد شاعري معناهرا ،متعهد و مردمی است که نمیتواند بیخبر از مردا و دردهايشان از می و معشو وهل بسرايد و يها صهرفاً
سرهرا تفننات زبانی ه موسيقيايی شود .انديشههاي اجتماعی و احساسات فردي ه تغهلی ،محتواي ابلب اشعار مصد را تشهليل
میدهد .اين انديشهها به سبب توجه عميق وي به مخاطبان مردمی شعرش با زبانی ساده و صميمی بيان میشود ،کهه البتهه کهاربرد
مختل

عناصر زبان عاميانه را نيه به همراه دارد.

عشق در اشعار عاشقانه و تغهلی وي ،عشقی زمينی و ملموس است .دنين عشق آشنايی زبان آشنا و سادهاي مهیطلبهد .مصهد
براي يافتن دنين زبانی از واژهان و عناصر زبان عاميانه و رايج امروزي در کنار عناصر ديگر بهره برده اسهت .وي بهراي توصهي
عشق خود سعی کرده است به جاي تصاوير تقليدي و مرده و کهن از تصاوير جديد در فضاي زنهدهی امهروز بههره بهرد .فضهاي
توصيفی او متناسب با زبان و عشق امروزي است ،فضاها و عناصر متجدد زندهی مثل کتابفروشهی ،دانشهلده ،منههم خهود شهاعر
تصاوير و فضاهاي شعر وي را تشليل میدهد (مصد 320 :1325 ،ه  321و 275ه )272و (همان12 :1322 ،ه.)12
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در حوزههاي اجتماعی نيه مصد سعی کرده است با زبان مردا سخن هويد .وي براي ارتباط با مردا ،زبان شعرش را بهه زبهان
عاميانه و محاوره پيوند زده است .در اين موارد هاه زبان شعر تا مرزهاي زبان رايج و امهروزي و زبهان معيهار نهديهک شهده و در
قسمتهايی با عناصر زبان عاميانه و محاوره بنی شده است« :ده کسی میخواهد  /من و تو ما نشويم  /خانهاش ويران باد  /من اهر
ما نشوا ،تنهايم  /تو اهر ما نشوي  /خويشتنی  /از کجا که من و تو  /شور يلپاردگی را در شر  /باز برپا نلنيم  /از کجا که مهن
و تو  /مشت رسوايان را وانلنيم  /من اهر برخيها  /تو اهر برخيهي  /همه برخيهند  /من اهر بنشينم  /تو اهر بنشهينی  /دهه کسهی
برخيهد  /ده کسی با دشمن بستيهد  /ده کسی  /پنجه در پنجة هر دشمن دون  /آويهد» (همان66 :1325 ،ه.)67
دنانله عناصر مختل

زبان عاميانه با هريه از هنجارهاي مألوف ،به شللی هنري در اثري به کار رود ،مهیتهوان هفهت يلهی از

روشهاي برجستهسازي زبان ،کاربرد عناصر زبان عاميانه است .اين در حالی است که اهر اين عناصر به صورت خبري ،دنانلهه در
زبان پياارسان روزمره به کار میرود ،وارد زبان شعر شود ،نه تنها به ارتقاي شعر نمیانجامد بلله در صورت افهراط ،ابتهذام زبهان
شعر را نيه به همراه خواهد داشت.
عناصر زبان عاميانه در شعر مصد بالباً ع وه بر نقش خبري يا اط عرسانی ،نقش زيبايیآفرينی يا هنري را نيه بر عههده دارد.
اين عناصر با بهرههيري از شگردهاي خاص ادبی و ساختهاي بيرمتعارف در زبان معيار ،موجب آراستگی زبان شعر مصهد شهده
است .ايجاد موسيقی و کاربرد آرايههايی مثل تلميح ،استعاره ،تناسب و  ...از جمله نقشهاي هنري مهورد نظهر مصهد در هههينش
عناصر عاميانه است.
«وزن» يلی از عوامل بسيار مؤثر در ههينش واژهان شعر است .شاعر با توجه به وزن تنها ملها بهه کهاربرد معهدودي از کلمهات
است .اين محدوديت انتخاب در ههينش واژهان شعر دربارن قافيه نيه صد میکند .مصد هاه در جستجوي قافيه يا بهراي حفهظ
وزن دلخواه عناصر زبان عاميانه را به شعر فراخوانده است« :تو همچو اسب خود داالک و نيرومند  /کبوتروار و دابک مهیپهري /
آري  /به هنگاا فرود خويش  /عقاب خشمگين را ياد میآري» (همان 454 :ه  « )455ياد میآري» هونهة محهاورن «يهاد مهیآوري»
است که شاعر به لحاظ وزن شعر و حفظ قافيه به کار برده است.
«خداي عهد و پيمان ،ميترا  /پشت و پناهم باش  /بر اين عهد و بر اين ميثا  /هواهم باش  /در اين تاريهک پرخهوف و خطهر /
خورشيد راهم باش» (همان )22 :عبارت عاميانة «پشت و پناه» در اين شعر ع وه بر آنله در جايگاه قافيه با عباراتی مثهل «ههواهم
باش» و «خورشيد راهم باش» همنوا شده است ،با تلرار صوت «آه» در واژهان «پناه»« ،هواه» و «راه» ،درد و دريغی نهانی را نيه بهه
ذهن مخاطب القا میکند.
از ديگر مواردي که مصد به سبب ناههيريهاي وزن و قافيه عنصري از زبان عاميانه را برههيده به اين موارد میتوان اشاره کرد:
(همان )513 ،361 ،300 ،165 :و (همان.)102 ،15 ،13 :1322 ،
مصد هاه با ههينش يک عنصر زبان عاميانه ،ايجاد يا افهايش موسيقی حاصل از تلرار يک واج را به مخاطب عرضه میکنهد و
با کمک عناصر زبان عاميانه واجآفرينیهاي قابل توجهی را میآفريند« :من نمیهويم که با من باش  /و ايمن باش  /با من ايمهن از
نگاهِ دشمم شور و شوخم دشمن باش» (همان )365 :1325 ،در اين نمونه واجآرايی صامت «ش» همهراه بها عنصهر عاميانهة «دشهم
شور» ع وه بر واجآرايی ،معناي شوري را نيه براي خواننده تداعی میکند.
«بیتو سرهردانتر  /از نسيم سحرا  /از نسيم سحر سرهردان  /بیسر و سامانم  /بیتو اشلم  /دردا  /آهم» (همان )52 :در مثهام
مذکور نيه تلرار واج «س» ع وه بر ايجاد موسهيقی ،صهداي وزش نسهيم را نيهه در ذههن مخاطهب تهداعی مهیکنهد کهه نهوعی
«صدامعنايی» است( .شميسا )25 :1371 ،و نقش اصط ح عاميانة «بیسر و سامان» در اين واجآرايی و تداعی بيرقابل انلار است.
مصد در کنار استفاده از قدرت تلرار واجها براي تداعی معنا ،هاه براي تأکيد بر معناي مورد نظر خهويش ،از هنجينهة واژههان
عاميانه ،لغاتی را برمیههيند که از نظر صورت آوايی ،در القاي مفهوا و معناي مورد نظر مؤثر باشد« :پيوسته درز پنجهرههها کيهپ
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بسته است  /و پرده ضخيم  /پوشانده است پنجرههاي اطا را» (مصد  )24 :1325 ،واژن «کيپ» به لحاظ اختتهاا آن بهه واج لبهی
«پ» ،هنگاا تلفظ نيه با دسبيدن لبها به يلديگر به نوعی تداعی کنندن معناي «بستن» است و يا در شعر «مگر دست سپيد تو  /تهن
سبه دناران بلند باغ حيدر را نوازش کرد  /که میشنگند و  /میرقصند و  /میخندند» (همان )355 :واژن عاميانة «شنگيدن» حسهی
از شادي و شع

پنهان را به خواننده منتقل میکند که ده بسا معادم آن واژه در زبان معيار از انتقام دنين حسی عاري است.

کاربرد عناصر زبان عاميانه در اشعار مصد  ،در حوزن علوا ب بی نيه قابل بررسی است« .دم من در دم شهب  /خهواب پروانهه
شدن میبيند  /مهر در صبحدمان  /خرمن خواب مرا میديند» (همان« )45 :دم» در ترکيب «دم شهب» در زبهان عاميانهه در معنهی
«وسط و ميانه» است .مصد با اين معناي مجازي دم در کنار معناي قاموسی آن جناس تاا آفريهده اسهت .همچنهين در «هنگهاا /
هنگامة سفر  /من لوم لوم بودا  /آري ملوم بودا» (همان )137 :واژن «ملوم» در مجاورت «لهوم» در معنهی مسهت ،جنهاس زايهد
ساخته است.
کنايه از جمله مباحث علم بيان است که در زبان عاميانه کاربرد وافري دارد .کنايه و مثل در اشعار مصد جايگهاه ويهژهاي دارد
که پيشتر نيه مورد بررسی قرار هرفت .آنچه شايان ذکر است آن است که مصد در مواردي در کاربرد کنايههاي مهرده و تلهراري
رستاخيهي زبانی ايجاد کرده است و به اين نوع کنايهها پويايی و تحرک بخشيده است« :بيا که ديدن من  /به جسهتجوي تهو ههر از
دري شده نوميد  /همان مدار که هرهه  /دري دهر زده است  /سپيده هر نهده سر ،بيا بيا بلندانداا  /که از سهياهی دشهمم  /سهپيده
سرزده است» (همان« )242 :سپيد شدن دشم» تعبيري کنايی در معنی «نهايت انتظار و دشم به راه بودن» است ،مصد اين کنايهه
را با اندکی تغيير با زيبايی و هنرمندي قابلتوجهی به کاربرده و هويا به اين کنايه حياتی تازه بخشيده است.
تلميح به قصههاي عاميانه از ديگر عناصر عاميانة به کاررفته در اشعار مصد است .ک ا وي با بهرههيري از قصهههاي عاميانهه،
به عنوان يک پشتوانه فرهنگی ه ملی عميق و موجه شده است ،درا که شاعر با دشمهد به قصههاي عاميانه و عناصهر آن ،دريهايی
از انديشه و معنا را با واژهانی معدود و محدود در شعر خود قرار داده است و ع وه بر آن تصويرهاي خيامانگيه شعر خهويش را
نيه تقويت کرده است« .مرا سنگ صبوري نيست  /هلیجان با توأا  /سنگ صبورا باش  /شبم را روشهنايی بخهش  /هلهی دريهاي
نورا باش» (همان.)342 :
مصد هاه از عناصر آشناي داستانهاي عاميانه براي ساخت نماد يا سمبلهاي سياسی ه اجتماعی استفاده کرده و زبان خهويش را
برجسته ساخته است« :آخرين تير من از دله هذشت  /ترکش من دهر از تير تهی است  /ديو میآيد ديو  /دهر اي بخت سهياهم /
به تو اميدي نيست» (همان.)442 :
نلتة قابل توجه ديگر در بهرههيري مصد از عناصر قصههاي عاميانه ،تغييراتی است که وي هاه در ساختار قصههههاي عاميانهه
ايجاد کرده است ،براي مثام «ديو» که هميشه در پايان داستانهاي عاميانه مقهور نيلی میشود در شعر مصد صورتی ديگر میيابد:
«دالله محبت  /عفريته پليد به پيري نشسته میدانست  /در من توان نماند و شليبايی  /میبرد ديو را تا حجلههههاه پهاک اههورا /...
ديدا که ديو بود و فرشته  /که حجلة شلستة قانون برون شدند  /اينک نه جلوهاي ز اهورا  /اهريمنند هر دو» (همان.)135 :
تضاد ،تناسب و ايهاا از ديگر آرايههايی است که با عناصر عاميانه در اشعار مصد نيه نمهود يافتهه اسهت« :بگشهاي لهب بگهو
حديثی ز شور عشق  /سر تا به پاي هفته تو هوش شد حميد» (همان )404:ه تناسب ميان لب ،سر ،پا و هوش :البتهه سهازندن ايهن
تناسب عبارت عاميانة «سر تا پا هوش شدن» است.
«من با که بگويم اين بم بسيار کو مرا هرفت  /در خيل کشتگان بمش ،دست کم هرفت» (همان )433:ه «کم» در عبارت عاميانة
«دست کم هرفتن» با «بسيار» تضاد ايجاد میکند.
«در دم سنگ سرد تو نگرفت  /آتش اين سخنسرايیها» (همان )434:ه ايهاا در فعل ههرفتن )1 :اثهر نلهردن  )2روشهن نشهدن
آتش :در اين معنی هرفتن با آتش مصراع دوا تناسب دارد.
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نکيجه
هر زبان داراي هونه هاي متعددي است که از ميان آن تنها يک هونه به عنوان زبان مشترک ميان طبقهات و اقشهار مختله

جامعهه

پذيرفته میشود ،اين هونة مشترک« ،زبان معيار» است .زبانشناسان ع وه بر زبان معيار ،دو هونة کلی ديگر زبان با عنهاوين «زبهان
فرامعيار» و «زبان زيرمعيار» را نيه در نظر هرفتهاند .زبان « فو معيار» زبان متون ادبیه دينی است و زبان «زيرمعيار» زبان عاميانه و
محاوره را شامل میشود .ورود عناصر زبان زيرمعيار در زبان معيار ع وه بر اينله موجب هسترش واژهان و بناي زبان مهیشهود،
تمايه و رستاخيه زبان ه که تحت عنوان «هنجارهريهي سبلی» مورد بررسی قرار میهيرد ه را نيه به همراه خواهد داشت.
مصد از جمله شاعران نوهراي معاصر است که روانی و سادهی زبان شعرش از جمله ويژهيهاي سبلی وي به شمار میآيد .از
جمله عوامل اين سادهی و روانی کاربرد زبان و فرهنگ عاميانه در شعر وي است .در جدوم شماره يک فراوانی زبهان عاميانهه در
دفاتر مصد به نمايش درآمده است.
جدوم .1فراوانی کاربرد زبان عاميانه در ثلث اشعار حميد مصد
عن ان

درف کاو ان

آبي ،راکسکرز ،سياه

دررهنذار باد

از جدا يها

سالهاز صب رز

شير سرخ

واژهان عاميانه

2

3

2

4

12

14

واژهان محاورهاي و رايج

3

3

14

6

20

21

کنايه

-

2

3

7

2

12

مثل

-

-

1

2

2

1

تلفظ عاميانه

1

3

-

-

1

1

تلميح به داستانهاي عاميانه

-

-

2

-

2

-

باور و رسوا عاميانه

-

-

-

-

-

-

واژهان محلی

-

-

-

-

-

2

مجموع

6

11

22

12

46

51

با توجه به فراوانیهاي مذکور در جدوم فو دنين برداشت میشود که بهرههيري مصد از زبان و فرهنهگ عاميانهه ،در همهة
مجموعههاي شعرش يلسان نيست .مصد در دو دفتر «درفش کاويان» و «آبی ،خاکستري ،سياه» لحنهی تقريبهاً حماسهی بهه کهار
میبرد ،اهر ده لحن حماسی در اين دو دفتر در اوج نيست اما شاعر بهه ضهرورت محتهوا و انديشهة شهعري خهويش -،مبهارزه و
اعتراض خواهیه در طلب يافتن زبانی حماسی است تا با محتواي مذکور مطابقت کند؛ از اين رو عناصر زبان و ادبيات کهن بهيش
از عناصر زبان عاميانه در اين دو دفتر به کار رفته است .به همين سبب در بررسی دفاتر «درفش کاويان» و «آبی ،خاکستري ،سهياه»
به ترتيب تنها شش و يازده مورد زبان عاميانه مشاهده شد.
در دهار مجموعة «در رهگذار باد»« ،از جدايیها»« ،سالهاي صبوري»« ،شير سرخ» به ترتيب بيسهت و هشهت ،نهوزده ،دههل و
شش و پنجاه و يک مورد زبان عاميانه مشاهده شد که نسبت به دو دفتر «درفش کاويان» و «آبهی ،خاکسهتري ،سهياه» حجهم قابهل
توجهی را به خود اختصاص داده است .علت اين امر را میتوان در محتواي دفاتر جسهتجو کهرد .تغههم و عشهق محتهواي بالهب
شعرهاي مصد را تشليل میدهد .معشو او ،نه معشوقی عرفانی است تا پرداختن به آن ،بهه اصهط حات ،واژههان و نمادههاي
عرفانی نيازمند باشد و نه عشق رمانتيک يک روشنفلر که در تصور و درک همگان نگنجد؛ عشق او زمينهی و مملهوس اسهت ،آن
دنان که همگان اهر حتی نچشيده باشند درک خواهند کرد .عشق او ملموس و صميمی است؛ از آن دست عشقهايی کهه بهه قهوم
سعدي «دنانله افتد و دانی»؛ از اين رو دنين عشق آشنايی ،زبان آشنا ،قابل فهم و روان میطلبد که مصهد آن را بهه کهار هرفتهه
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است .هاه زبان مصد در اين دهار دفتر آنچنان با زبان عاميانه و هفتار درمیآميهد که هويی مصد صادقانه با مخاطبش همدردي
میکند و اين صميميت و بیپيرايگی زبانی او باعث شده که مخاطب به آسانی با اشعارش ارتباطی عميق برقرار سازد.
زبان و فرهنگ عاميانه در شعر مصد در هفت هروه قابل تقسيم است -1 :واژهان عاميانهه  -2واژههان رايهج و محهاورهاي -3
کنايه و مثل  -4تلفظهاي عاميانه  -5تلميح به قصههاي عاميانه  -6باورها و رسوا عاميانه  -7واژهان محلی.
واژهان عاميانه در اشعار مصد اسم و فعل را دربرمیهيرد .افعام عاميانة بسهياري همچهون شهنگيدن ،ههپ زدن ،پرسههزدن در
اشعار مصد به کار رفته است .دستهاي ديگر از افعام عاميانة بهکاررفته در اشعار وي به هونهاي است که با نگاه نخسهتين عاميانهه
بودن آن درک نمیشود ،زيرا اين افعام دربردارندن معانی متعددي است که تنها در يک يا دند معنی خاص ،میتوان آنهها را جههو
افعام عاميانه به شمار آورد؛ «هرفت» در معنی «ريشه کردن هياه» از جملة اين موارد است.
اسمهاي عاميانه در دفاتر مصد بسيار کاربرد يافته است .اين اسامی صفات و قيود عاميانه را نيه دربرمهیهيهرد .اسهمهايی مثهل
«پلر»« ،کيپ»« ،بدبده» از اين جمله است .برخی از اسمهاي عاميانه اساميی هستند که در معناي مجازي در بين عواا کهاربرد يافتهه
است ،نمود اين اسمها را نيه میتوان در اشعار مصد مشاهده کرد« ،دم» در معنی مجازي جرأت و «پا» در معنهی مجهازي اراده از
جمله مواردي است که تحت عنوان «مجازهاي عاميانه» مورد بررسهی قهرار هرفهت .مصهد در بهه کهار بهردن واژهههاي عاميانهه
کودلترين کلمات را نيه مدنظر قرار میدهد کلماتی مثل «پاي»« ،ازپی»« ،الي» که برخی آن را اسم و برخی حرف اضافه میداننهد
در اشعار مصد نيه نمود يافته است ،که البته اين امر در اشعار کمتر شاعري مشاهده میشود و میتوان آن را از جملهه ويژهيههاي
بارز سبلی اشعار مصد دانست.
مرز بسيار ظري

و ناثابتی ميان زبان محاوره و عاميانه وجود دارد که هذشهته از آنلهه برخهی از فرهنهگنويسهان بهه آن اشهاره

داشتهاند ،تعدادي از پژوهشگران نيه در آثار پژوهشی خود آن دو را از يلديگر تمايه نداده و واژهان محهاوره را در کنهار واژههان
عاميانه قرار دادهاند .واژهان محاورهاي و رايج به عنوان يلی از فراوانترين و نهديلترين عنصر بهه عناصهر زبهان عاميانهه در اشهعار
مصد  ،در ذيل عناصر زبان عاميانه مورد بررسی قرار هرفت ،البته واژههاي بيگانه نيه در ذيل اين هروه بررسی شد .حجم بسياري
از واژهان به کار رفته در اشعار مصد در اين هروه میهنجد ،زيرا زبان شعر مصد زبان مردا زمان خويش است.
مصد کنايه و امثام بسياري را از زبان مردا اخذ و در اشعار خويش به کار بهرده اسهت ،بهرههان ادب فارسهی نيهه از امثهام و
کنايات در اشعارشان بهره بردهاند اما مصد به شللی عاميانه اين امثام و کنايهها را به کار میبرد« ،تها دشهم کهار مهیکنهد»« ،بهه
خواب ببيند» از جملة اين موارد است.
هذشته از اينله مصد واژهان عاميانه را در اشعارش استفاده کرده است هاه نيه از تلفظهاي عاميانة واژهان بهره برده است .ايهن
تلفظهاي عاميانه يا به وسيلة ابدام و ادباا در زبان هفتاري ه همانند «واکردا» به جاي «بازکردا» ه صورت میهيرد و يا بهه وسهيلة
حذفهاي همهمانی که به تبعيت از قانون کمکوشی در زبان هفتار رخ میدهد .ه همانند کاربرد «دهن» به جاي «دهان» ه
تلميح به قصهها و باورهاي عاميانه از ديگر عناصر زبان وفرهنگ عاميانة اشعار مصد است .کاربرد واژهانی مثل «ديو»« ،پري»،
«عفريته»« ،کالسله زرين»« ،دخترشاه پريان»« ،سنگ صبور»« ،پيشمرگ» نمونههايی از کاربرد اين عناصر است.
واژهان محلی در اشعار مصد نمود وافري ندارد ولی از آنجا که کاربرد دنين واژههايی در زبان رسهمی نهوعی «هنجهارهريهي
هويشی» است اين دو مورد نيه در ذيل عناصر عاميانه بررسی شد.
در مجموع میتوان هفت شعر مصد دربردارندن حجم وافري از زبان عاميانه است و همهين امهر هذشهته از آنلهه شهعر وي را
ساده و صميمی ساخته آن را به ذهن و زبان مردا بسيار نهديک ساخته است .مصد زبان عاميانه را با هريه از هنجارههاي مهألوف
به شللی هنري در اشعار خويش به کار برده است .اين عناصر در اشعار وي هاه وسيلهاي بهراي حفهظ وزن و قافيهه اسهت و ههاه
ابهاري براي ايجاد يا افهايش موسيقی حاصل از تلرار يک واج .هذشته از آن ،اين عناصر در اشعار مصهد ههاه کهاربردي ب بهی
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میيابد که از آن جمله میتوان به کاربرد کنايه ،مثل و تلميح به قصههاي عاميانه اشاره کرد ،همچنين مصد هاه از زبان عاميانه بهه
عنوان ابهاري براي خلق آرايههايی دون تضاد ،تناسب و ايهاا بهره برده است.
زبان مصد زبانی ساده و يکاليه است و انديشههاي شعري او خواه در حوزهههاي فهردي ه عاشهقانه و خهواه در حهوزهههاي
اجتماعی ه انسانی قابل فهم و مردمی است .هذشته از آنله عناصر عاميانه در زبان وي به عنوان ابهاري پويا بهراي بهارور کهردن و
بنیسازي شعر او در حوزههاي مختلفی دون موسيقيايی و ب بی کاربرد يافته است ،مصد هاه با کاربرد عناصر زبهان و فرهنهگ
عاميانه و زبان رايج ،انديشهها و افلار خويش را به زيبايی بيان میکند.
پين شتها
 -1در اين پژوهش ذيل عنوان اسم صفات و قيود عاميانه نيه مورد بررسی قرار هرفت.
 -2حقوقی همين امر را ه عدا تفليک واژهان عاميانه از محاوره ه در پژوهشهاي خود بر زبهان شهعر و شهاعران معاصهر در آثهار
متعددش به کار برده است (ر.ک :حقوقی10 :1371 ،ه  15و همان 25 :1377 ،و همان21 :1376 ،و.)22
 -3براي مطالعة «دختر شاه پريان» و «سندباد بحري» (ر.ک :درويشان :1325،ذيهل دختهر شهاه پريهان) و (طسهوجی 150: 1372 ،ه
.)107
 -4اين عناصر در منابع زير مورد بحث قرار هرفته است :جن( :ياحقی)220 :1326 ،؛ پهري (همهان)225-224:؛ (افشهاري:1325 ،
 )61-47قصر نور و کالسله زرين( :انجوي )322-321 :1322 ،ديو و عفريته (ياحقی.)273-272 :1326 ،
منابع
 .1ابومحبوب ،احمد ( .)1320زندهی و شعر حميد مصد  ،در هاي و هوي باد ،تهران :نشر ثالث.
 .2اخوان ثالث ،مهدي ( .)1324ههينه اشعار مهدي اخوان ثالث ،چ ،2تهران :مرواريد.
 .3افراشی ،آزيتا ( .)1322ساخت زبان فارسی ،چ ،4تهران :سمت.
 .4افشاري ،مهران ( .)1325تازه به تازه ،نو به نو (مجموعه مقالهها درباره اساطير ،فرهنهگ مهردا و ادبيهات عاميانهه ايهران)،
تهران :دشمه.
 .5انجوي شيرازي ،ابوالقاسم ( .)1322هل به صنوبر ده کرد ،چ ،3تهران :اميرکبير.
 .6انهابینژاد ،رضا و منصور ثروت ( .)1366فرهنگ معاصر ،تهران :اميرکبير.
 .7انوري ،حسن و حسن احمدي هيوي ( .)1377دستور زبان فارسی ،2چ ،2تهران :فاطمی.
 .2باقري ،مهري ( .)1322مقدمات زبانشناسی ،چ ،5تهران :دانشگاه پياا نور.
 .2پورنامداريان ،تقی ( .)1320سفر در مه (تأملی در شعر شاملو) ،چ ،3تهران :سخن.
 .10حافظ ( .)1376ديوان خواجه حافظ شيرازي به اهتماا ابوالقاسم انجوي شيرازي ،چ ،2تهران :جاويدان.
 .11حسنلی ،کاووس ( .)1326هونههاي نوآوري در شعر معاصر ايران ،چ ،2تهران :ثالث.
 .12حقشناس ،محمدعلی ( .)1320نظم و نثر و شعر سه هونه ادب ،پژوهشگران ،س .12ش22و52 ،23ه.57
 .13حقوقی ،محمد ( .)1371شعر نو از آباز تا امروز ،بیجا :روايت
 .)1377( ________ .14شعر زمان ما( )2مهدي اخوان ثالث شعر مهدي اخوان ثالث از آباز تا امروز ،چ ،5تهران :نگاه.
 .)1376( ________ .15شعر زمان ما( )1احمد شاملو ،چ ،4تهران :نگاه.

 .16خاتمی ،احمد ( .)1371پژوهشی در سبک هندي و دورن بازهشهت ادبهی يها نشهانهههايی از سهبک هنهدي در دوره اوم
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بازهشت ادبی ،تهران :بهارستان.
 .17خيااپور ،عبدالرسوم ( .)1322دستور زبان فارسی ،چ ،15تبريه :ستوده.
 .12داعی االس ا ،محمدعلی ( .)1362فرهنگ نظاا ،چ ،2تهران :دانش.
 .12درويشان ،علیاشرف و رضا خندان (مهابادي) ( .)1325فرهنهگ اسهاطير و داسهتانوارههها در ادبيهات فارسهی ج ،7چ،2
تهران ،کتاب و فرهنگ.
 .20رضايی ،والی ( .)1323زبان معيار ديست و ده ويژهيهايی دارد نامه فرهنگستان ،ش  6پياپی20 .23ه .35
 .21سميعی ،احمد (هي نی) ( .)1322نگارش و ويرايش ،چ ،11تهران :سمت.

 .22شاملو ،احمد و آيدا سرکيسيان ( .)1372کتاب کوده جامع لغات ،اصط حات تعبيرات ضهربالمثلههاي فارسهی (حهرف
پ) دفتر دوا ،تهران :مازيار.
 .23شفيعیکدکنی ،محمدرضا ( .)1370موسيقی شعر ،چ ،3تهران :آهاه.
 .24هههههههههههههههههههههههه ( .)1320ادبيات فارسی از عصر جامی تا روزهار ما ،چ ،3ترجمه حجتاهلل اصيل ،تهران :نشهر
نی.
 .25شميسا ،سيروس ( .)1372بيان و معانی ،چ ،6تهران :فردوس.
 .26هههههههههههههههههههه ( .)1371نگاهی تازه به بديع ،چ ،14تهران :فردوس.

 .27شهدادي ،احمد ( .)1324زبان معيار :تعري

و نشانه ،پژوهش و حوزه .ش  23و  52 .24ه .21

 .22صادقی ،علی اشرف و ديگران (نشست ماه) ( .)1325هونههاي زبانی ،کتاب ماه ادبيات و فلسفه ،مرداد و شهريور و مهر 4 .ه.17

 .22صفوي ،کورش ( .)1323از زبانشناسی به ادبيات (جلد دوا :شعر) ،چ ،2تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغهات
اس می).
 .30طسوجی ،عبداللطي

( .)1372ههار و يک شب ،تهران :جامی.

 .31علويمقدا ،مهيار ( .)1377نظريههاي نقد ادبی معاصر (صورتگرايی و ساختارهرايی) ،تهران :سمت.
 .32ب مرضايی ،محمد ( .)1377سبکشناسی شعر پارسی (از رودکی تا شاملو) ،تهران :نيلوفر.
 .33فرشيدورد ،خسرو ( .)1322درباره ادبيات و نقد ادبی ،چ ،4تهران :اميرکبير.
 .34قريب ،عبدالعظيم و ديگران ( .)1373متن کامل دو جلد در يک جلد دستور زبان فارسی (پنج استاد) ،چ ،11تهران :جهان
دانش.
 .35کوليوررايس ،ک را ( .)1366زنان ايرانی و راه و رسم زندهی آنان ،ترجمه اسداهلل آزاد ،بیجها :معاونهت فرهنگهی آسهتان
قدس رضوي.

 .36محجوب ،محمدجعفر ( .)1345سبک خراسانی در شعر فارسی بررسی مختصات سبلی شعر فارسهی از آبهاز ظههور تها
پايان قرن پنجم هجري ،تهران :سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی.12
 .37مصد  ،حميد ( .)1325تا رهايی (منظومهها و شعرها) ،چ ،12تهران :زرياب.
 .32هههههههههههههه ( .)1322شير سرخ (مجموعه شعر) ،تهران :زرياب.

 .32مولوي ،ج الدين محمد ( .)2335کليات شمس يا ديوان کبير مشتمل بر قصايد و مقطعات فارسی و عربی و ترجيعات و
ملمعات از هفتار موالنا ج مالدين محمد مشهور به مولوي ،ج  .5چ ،2تصحيح بديعالهمان فروزانفر ،تهران :اميرکبير.
 .40ناتل خانلري ،پرويه ( .)1374تاريخ زبان فارسی ج ،3چ ،5تهران :سيمرغ.
 .41نجفی ،ابوالحسن ( .)1372فرهنگ فارسی عاميانه ،تهران :نيلوفر.

 / 126فنون ادبی ،سام هفتم ،شماره( ،2پياپی )13پاييه و زمستان1324

 .42وحيديان کاميار ،تقی ،ب مرضا عمرانی ( .)1324دستور زبان فارسی ،1چ ،7تهران :سمت.
 .43ياحقی ،محمدجعفر ( .)1326فرهنگ اساطير و داستانها در ادبيات فارسی ،تهران :فرهنگ معاصر.
 .44يوشيج ،نيما ( .)1362دربارن شعر و شاعري (از مجموعه آثار نيما يوشيج) ،به اهتماا سهيروس طاهبهاز ،تههران :دفترههاي
زمانه.

