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 کورته  چكيده

های ارزشمند و بنیادین در ادبیات یکی از بخش
ملل مختلف، فرهنگ عام ه، دانش عوام یا هامن 

یدا های مختلف تبلور پفولکلور است که به شیوه
کند. بازتاب عنارص فرهنگ عام ه در شعر می

شاعران منایانگر پیوند ناگسستنی شعر با 
ی زندگی است. نیام و مسائل فرهنگی و روزمره

ژار از جمله شاعرانی هستند که از عنارص هه
عامیانه تأثیر پذیرفته و در اشعار خود از آن بهره 

 -یفیی توصاند. نوشتار حارض که به شیوهجسته
دادن و تطبیق عنارص در پی نشانتحلیلی 

فرهنگ عام ه در شعر دو شاعر مذکور است، 
تالش کرده است که به سؤاالت قابل طرح 

ی شیوه و نوع کاربرد عنارص مذکور در درباره
ها و شعر دو شاعر پاسخ دهد و و شباهت

های موجود را منایان کند. نتایج به دست تفاوت
ژار بسامد دهد که در شعر ههآمده نشان می

عنارص عامیانه به دلیل نوع زندگی وی بیشرت از 
شعر نیام است، فراوانی عبارات، اصطالحات و 

های عامیانه در اشعار این دو شاعر، نسبت واژه

 ی مورد نظر بیشرت است.به سایر عنارص عامیانه
 

 یکانی وێژهنرخهمایی و بهشه بنهله به کێیه   

زانستی فۆلکلۆره که به نگ و رهه، فهنەتەوەکان

ی وهنگدانهڕه .نوێنێشێوازی جۆراوجۆر خۆی ده

ی شاعێراندا له هۆنراوه فۆلکلۆرییانە هۆکارە

ڵ گهبڕی هۆنراوه لهندێکی چڕ و نهری پێوهیشاندهپ

 و ێه. نیامکان و ژیانی ڕوژانههیتیاڵیهکۆمه دیارده

 هۆکارەن که و تاقمه شاعێرانهژار لههه

ری هکاریگ هۆنراوەکانیانر له سه فۆلکلۆرییەکان

 وتاری .ر گرتووهڵکیان وهتانه کهو بابهبووه و له

کارانه شی-بەراوردکارانەبه شێوازی  بەردەست

ی له هۆنراوه فۆلکلۆرییەکان هۆکارە دەداتهەوڵ

و لەم بابەتە  بدات دا پیشانناوبراو یدوو شاعیر 

ان له ککۆشێ بۆ پرسیارهدهها تێروهههبکۆڵێتەوە. 

و  هۆکارانەو کارهێنانی ئهبهی تی شێواز بابه

کان له هین و جیاوازیو رچاوی لێکچو بهخستنه

 وەاڵم بداتەوە. داو دو شاعیرهکانی ئههۆنراوه

ن که به هۆی شێواز و دهیشان دهپ دوسکەوتووەکان

له  انفۆلکلۆرییەک هۆکارە هێنانیوتی ژیان، به کار ڕه

-هه .هیرفراوانرت له شێعری نیامبه هەژاردا شێعری

ی کان له شیعر یهفۆلکلۆریواژه ستهی دههها، ژمارروه

و بەرچاوترن لە دیکەی  دا زۆرترو دو شاعیرهئه

 .کانیههۆکارە فۆلکلۆری
 

ادبی ات تطبیقی، فولکلور، عنارص  واژگان کلیدی:

 ژارعامیانه، نیام، هه

، فۆلکلۆر، ئەدەبی بەراوردکارانە کان:کییهرهسه شهو 

 رژاهه ،، نیامفۆلکلۆرییەکان هۆکارە
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 مقدمه -1

ادب تطبیقی از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادب یات ملل و اقوام » با توج ه به این که

ادب یات » آورد و شیوه و روش کار( سخن به میان می121: 1631کوب، )زرین« مختلف جهان

البته در مکتب فرانسوی[ بررسی روابط تاریخی ادب یات مل ی ]یک کشور[ با ادب یات ] تطبیقی

)غنیمی هالل، « هایی است که به زبانی غیر از زبان آن کشور نوشته شده استدیگر مل ت

ها با تأثیر و تأثرهای ادبی ی آشنایی مل ت(. پژوهش در این زمینه موجب ایجاد زمینه7: 1636

شود. یکی از مباحث مهم در ادبیات ها با یکدیگر میهای آنها و تفاوتهتو فرهنگی و شبا

نخستین بار رشید یاسمی آن را در سخرنانی  ی فرهنگ عامه است کهتطبیقی، پژوهش در زمینه

(. 17: 1631دوست، )میهن« کار گرفت خورشیدی به جای اصطالح فولکلور به 1611اسفند 

ی ست که شناخت فرهنگ عامه به آشنایی با خ لق و خو و چهرهاهمیت این موضوع بدین دلیل ا

، ی گرانقدر فولکلور مل یی ایران، یا گنجینهفرهنگ عامیانه»کند و واقعی یک مل ت کمک می

 ترین افرادسوادی بیگونه افکار و آثار و الهامات روحی است که از ذوق و اندیشهنیز از همین

هایی را از اثرات فکری و اخالق مل ی و شاهکارهای هرنی و ادبی برسچشمه گرفته و ذخایر گران

ی عنارص و اجزایی (. فرهنگ عامه خود در برگیرنده3: 1673)میرنیا، « دهدمردم، تشکیل می

، کلامت عامیانه املثلها، خرافات، رضبهمچون آداب و رسوم، اعتقادها، باورهای عامیانه، بازی

 است. از دست مفاهیمو 

، ژارپژوهش حارض سعی دارد عنارص عامیانه را در شعر دو شاعر فارس و ک رد زبان، نیام و هه

مورد بحث و بررسی قرار دهد، انتخاب دو شاعر مذکور به دو دلیل صورت گرفته است: نخست 

ی خاص ی زماندو در یک برههیکسانی تقریبی رشایط زندگی سیاسی، اجتامعی و فرهنگی آن 

در شعر آنان از لحاظ محتوا و مضمون و وجود  ی عنارص عامیانهزتاب گسرتدهو دودیگر با

هایی در این زمینه. در این پژوهش انواع عنارص عامیانه در اشعار دو ها و یکسانیهامنندی

های عنارص عامیانه در شعر آنان، با ها و تفاوتبندی، شباهتشاعر، مشخص و پس از طبقه

ر زی دار رشح داده شده است. تالش اصلی نوشتار پاسخ به دو سؤالاستفاده از جدول و منو 

 است:

 ژار تا چه اندازه است؟میزان بازتاب عنارص عامیانه در اشعار نیام و هه -1

 های عنارص عامیانه در شعر دو شاعر کدامند؟ها و یکسانیشباهت -2
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 ی تحقیقپیشینهـ ٢

ی عنارص عامیانه در اشعار نیام صورت گرفته است از زمینههایی در اخیر پژوهشهای در سال

بازتاب فولکلور در شعر معارص نیامیوشیج، فروغ فرخزاد، اخوان » ای با عنواننامهجمله: پایان

ی آقای حسن معقول. نویسنده تالش کرده است که کل ی ات موضوع نوشته« ثالث و احمد شاملو

کند و در پژوهش خود چهار شاعر معارص را معر فی مناید و  را، هرچند به صورت گسرتده، تبیین

به بیان رسگذشت آنان و تبیین مأنوس بودنشان با فرهنگ عامه بپردازد و به بازتاب هریک از 

دیگری  ینامهیابد. در رابطه با همین موضوع پایان های فولکلور در شعر این شاعران دستگونه

 عامیانه و شعر معارص با محوریت نیام، شهریار، نرصت بل فرهنگبررسی تأثیر متقا» نیز با عنوان

نامه، لزوم فرهنگ عامه و  ی این پایانشده است. نیلوفر حدادزاده، نویسنده نوشته« رحامنی

بازتاب  یمیزان بازتاب آن را در شعر سه شاعر یادشده بررسی کرده است. وی در پایان به مقایسه

ه شاعر پرداخته است که مهم رتین نتایج این مقایسه به این رشح فرهنگ عامه در شعر این س

پردازد. ی شهری میگراست که عمدتا  به عنارص عامیانهاست: نرصت رحامنی شاعری واقع

برخالف نرصت، نیام با عنارص فرهنگ بومی روستایی رسوکار دارد و رویکرد شهریار ترکیبی از 

ی شهری و در اشعار ترکی خود اشعار فارسی فرهنگ عامهاست. شهریار در دو دیدگاه یاد شده 

 به فرهنگ بومی و ادبی ات شفاهی مردم آذربایجان توجه کرده است.

 «فرهنگ عامه در اشعار نیام یوشیج» ای نیز با عنوانی مذکور، مقالهنامهافزون بر دو پایان

عار نیام، رسآمد شاعران نوپرداز، عامیانه را در اش شده است. نویسنده در این مقاله عنارص نوشته

عامیانه را در اشعار او نشان داده  ها و باورهایوارهبررسی کرده و مواردی از امثال و حکم، مثل

هایی با نوشتار حارض دارد، اما از ی مذکور اگرچه از نظر عنارص مورد بحث شباهتاست. مقاله

ضیه دو دلیل وجود دارد: نخست عدم ی بررسی متفاوت از آن است. برای این قلحاظ شیوه

ری برای تپرداخنت به اشعار سنتی نیام که هم از لحاظ شیوه و هم از نظر فکری موقعیت مناسب

بازتاب عنارص عامیانه در خود دارد و حجم قابل توجهی از اشعار نیام را به خود اختصاص داده 

مقاله از آن بهره گرفته است، در  یاست؛ دودیگر محدودبودن نوع و تعداد عنارصی که نویسنده

جواد  شود.ی کاربرد عنارص عامیانه مشاهده میحالی که تنوع بیشرتی در شعر نیام در زمینه

 فرهنگ عامه )امثال( در اشعار نیام یوشیجکتابی با عنوان  1633در سال  ی همیعقوبی بریجان

نها امثال موجود در آثار نیام طور که از عنوان کتاب مشخص است نویسنده  تنوشته است. هامن

 را مورد بحث قرار داده است، نه متامی عنارص مربوط به فرهنگ عامه.

برای تبیین  ژار( نیز هامنند نیام یوشیج شاعری است کهعبدالرحمن رشفکندی )هه

مضامین مورد نظر خود از عنارص عامیانه به صورت گسرتده استفاده کرده و در اشعار ک ردی خود 
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نوعی با همین مضامین با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده است. با وجود این مسأله، بررسی به 

ار ژ ی موجود در شعر ههدهد تاکنون پژوهشی در خصوص عنارص عامیانهصورت گرفته نشان می

است؛ از این رو انجام این تحقیق که بیشرت در پی مشخص کردن عنارص عامیانه و انجام نشده 

ی ها در شیوههای مشرتک و یا تفاوتدر اشعار دو شاعر مورد نظر و دریافت زمینهتنوع آن 

 کارگیری این عنارص و زوایای دید دو شاعر است، رضورت دارد.به

 

 تعریف فولکلور )فرهنگ عامه( و دالیل اهمی ت آن -3

ها، عادت مجموع آداب و رسوم، عقاید، فرهنگ عامه به :ر تعریف فرهنگ عامه گفته شده استد

 آنچه (.116: 1631،ادفرر ) شودها و اشعار عامیانه اطالق میها، حکایات، امثال و ترانهافسانه

نظر  ها و ترکیبات متعدد موردو واژه« دانش عوام»یا « فرهنگ مردم»، «فرهنگ عامه»به عنوان 

 ذکر شده هاي ویلیام تامسدر نوشته 1313است که در سال « فولکلور»است، معادل اصطالح 

، پردازندزندگی علوم در کشورهاي متمدن می یهایی که به مطالعهترین واژهو به عنوان جامع

فرهنگ عامه » (. در تعریفی دیگر آمده است که:2: 1631 ،)پناهی سمنانی استپذیرفته شده 

دانش ام ی متشود و در برگیرندهیکی از عنارص اصلی و بسرت فرهنگی هر قوم و نژاد محسوب می

های عامیانه، آداب و رسوم مل ی، مذهبی، موسمی، عام از جمله ادبیات شفاهی، اخالق، پرسش

: 1633 دوستی،)« ی آشکار و پنهان استادواری، زندگی اجتامعی و معنوی و هزاران پدیده

21.) 

مهمی همچون ایجاب تحو ل دانسته شده است؛  افزون بر این قضایا، برای فولکلور نقش

دارد و را عرضه می« دیروز»ی فولکلور رفتار، اعامل و ادبیات شفاهی جامعه»ونه که بدین گ

(. 23: 1636 االمینی،روح)« ی رهنمودی رضوری و ارزنده برای شناخت این تحو ل استوسیله

از نظر جهانی فولکلور هر مل تی در حقیقت سفیر حسن نی ت و »توان گفت که به طور کل ی می

ا را هباشد. بهرتین عامل مؤثری است که مل تها میوداد آن ملت نزد سایر ملت مبّش  دوستی و

(. موارد مطرح 3: 1673 رشیفی گلپایگانی،)« سازدپیوندد و با هم آشنا و نزدیک میبه هم می

ت؛ از این بندی فولکلور اسشده در سطور پیشین بیانگر اختالف دیدگاه افراد در تعریف و طبقه

ها اتفاق نظر وجود دارد، ی آنمقاله هفت دسته از عنارص عامیانه که تقریبا  دربارهرو در این 

ها، لحاظ شده است. این هفت دسته عبارتند از: آداب و رسوم، اعتقاد و باورها، اعیاد و جشن

ها. شایان ذکر است که برای بررسی های عامیانه و کنایهها و واژهها، امثال و حکم، جملهافسانه

ی استقرای تام، مطالعه و عنارص عامیانه استخراج شده وارد مذکور دیوان دو شاعر به شیوهم
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-است که در قسمت جداول به تفکیک میزان بازتاب عنارص مذکور مشخص و براساس آن نتیجه

 گیری شده است.

 

 گیری از فرهنگ عامهژار در بهرهدالیل شباهت شعر نیام و هه -4

ی فراوانی به زندگی روستایی داشتند. دو شاعر طوری بوده است که عالقهی زندگی نوع و شیوه

ی زندگی خود را در پی تحصیل به عنوان طلبه در روستاها سپری کرده است ژار بخش عمدههه

ر کاش بودم باز دو » کند:رغم زندگی در شهر، همواره از زندگی روستایی یاد میو نیام نیز علی

ی مّشوطیت هستند که هر دو شاعر از شعرای دوره«. وسفندی و سگیاز هر کسی/ چادری و گ

ده ژار نیز از این قاعدر آن توجه به زندگی و ادبیات عام ه رونق قابل توجهی پیدا کرد و نیام و هه

ان، و به تناسب مک مستثنی نبوده و تحت تأثیر فضای به وجود آمده در این مسیر گام نهادند

رسودند که عنارص عامیانه در آن منود و بروزی چشمگیر دارد. از زمان و مخاطب اشعاری 

توان به این مورد اشاره کرد که هر دو شاعر برای ارتباط با مردم و القای های دو شاعر میدغدغه

گیری از عنارص زندگی و ادبیات عامه تالش های خود به آنان از طریق بهرهافکار و اندیشه

 اند.کرده

 

 بررسیبحث و  -5

 ژار در قالب بیانی به کار رفته در اشعار نیام و ههی این نوشتار انواع عنارص عامیانهدر ادامه

ی نوع نگاه دو دهندهکه نشان -هاهای کاربرد عنارص عامیانه در شعر آناشرتاکات و اختالف

د و ی شواهارائهبا  -باشددو با ادب شفاهی، آداب و رسوم می شاعر به زندگی، میزان آشنایی آن

دهد که هر دو شاعر مورد بحث قرار خواهد گرفت. بررسی اشعار دو شاعر نشان می هامصداق

هفت نوع از عنارص عامیانه از جمله آداب و رسوم، اعتقادها و باورها، اعیاد و  کارگیریدر به

شرتاک دارند که برای ها اهای عامیانه و کنایهها و واژهها، امثال و حکم، جملهها، افسانهجشن

شود و فقط به تناسب ی کالم از ذکر متامی موارد مشرتک خودداری میجلوگیری از اطاله

هایی ذکر خواهد شد. هدف اصلی نوشتار پرداخنت به مباحثی است که نشان موضوع منونه

ون ماختالف بین دو شاعر در به کار بردن عنارص عامیانه است که بیشرت مربوط به تعداد و مض

 ها اشاره خواهد شد.و محتوای عنارص عامیانه در شعر دو شاعر است که به آن
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 آداب و رسوم -5-1

شود که موجب متایز های خاص مردم یک مل ت گفته میی زندگی و عادتآداب و رسوم به شیوه

ها و رسمها، قاعده»شود؛ به عبارت دیگر آداب و رسوم هامن های دیگر مییک مل ت از مل ت

(. از نظر بسامد اشاره به آداب 13: 1631افشار،)صدری« است شده در جامعههای پذیرفته آیین

دهد که مورد( است، این تعداد نشان می 16) ژارمورد( و در شعر هه 7و رسوم، در شعر نیام )

به آداب او حتی در اشعار خود  آداب و رسوم زمان خود داشته است. ژار توجه بیشرتی بههه

ژار که با هم مربوط به مذهب نیز اشاره کرده است. مواردی از آداب و رسوم در شعر نیام و هه

 تفاوت دارند، عبارتند از:

بندان بندی، رس برج و باروی شهر و باالی رس دروازهاشان را آیینهآذین» بندان:آیینه .الف

 (.11: 1637)نجفی، « کرده بودند و قالی آویخته بودند

 زـــــه نغـــانــن فســـاید ـــبنآیینه

 

 زـــد مغــایــت گشـز پوســـاوست ک 

 (752: 3131، نیام یوشیج)                     

تکانی به معنی متیز کردن خانه و اثاثیه آن به صورت اساسی و عمیق خانه» تکانی:خانه .ب

 (.217: 1632)جاملزاده، « که معموال  هرسال یکبار نزدیک نوروز انجام گیرد

 خواند در در ه خموشجوی می

 بام آلوده، صبحی همرب، 

 نهان تکانیخانهگویا 

 ریخته بر رس او خاکسرت     

 (311: 1636، نیام یوشیج)

 برخوردی با مهامن:نوازی و خوشمهامن رویی با مهامن:گشاده .پ

 با چاکرانت؟روی ت رش داری 

یده،   هیچ کس از مهامن نورسیده دل مرب 

 گرچه از وی نابجایی دیده یا روزی جفایی یافته، زشتی شنیده

 (.671) گرامی داشت باید میهامن راگوید: هر که می 

 (131: 1631ژار، )هه« ریسی دوک»شی رسنت: ته .ت
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 تسڕکی شییهبه ناز ته شێرنێک لێره

 

 تـو خسرهــه بـــی لهــکهـنهـکۆ ـــکرنیــشی 

 (375: 3137ژار، )هه                             

 کرد و شیرین کوه کن ]فرهاد[ را از پا درآورد.ریسی میجا با ناز دوکترجمه: زن زیبایی این

 (132: 1631ژار، )هه« عیدی» :ژنانەـــێج .ث

ای که بزرگان به مناسبت عید به زیردستان و کوچکرتها هدیه» عیدی دادن از آداب و رسوم است.

 (313: 1631افشار، )صدری« دهندمی

 انەـژنــجێ ێــسێنهــی ئـــاوکـه بـــک لهــی

 

 ارانــر بهـبهـــه لــیهـش ههڕ سی هـــکۆر ز 

 (133: 1632ژار، )هه                             

 گیرد و تعداد دیگری تهیدست در زیر بارانند.ترجمه: فرزندی از پدرش عیدی می

ویژه )جشن و مهامنی( که به مناسبت ازدواج زن و مردی برپا مراسمی به» :عروسی .ج

شادی، » گویند:میماوند زه (. در زبان کردی بدان336: 1631افشار، )صدری« شودمی

 (261: 1633)خال، « عروسی

 ردنـــــک واـــــی خــــــگـنی ڕهڕازاوه

 

 نـتر ــگــ دـــاونــمزه هر هــــو سهــــل 

 (13: 3137ژار، )هه                               

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

 

 (1136: 1633)معین، « ی مراسم عزا، سوگواریاقامه» عزاداری،ت باری: ئازیه .چ

 شهۆ ــــماـا خـــو، دنیهـــشوه نیوههـــــش

 

 شهۆ ــــشپهڕ وی اران زهــتبهـــازیـــک ئوه 

 (55: 3137ژار، )هه                               

 پوش است.خاموش و ]جهان[ همچون عزاداران، سیاهشب است و دنیا ترجمه: نیمه 

ی رمضان ماه نهم سال هجری قمری، ماه روزه» :ماه مبارک، ماه رمضانک: همانگی مبار .ح

 (371: 1633)معین، « مسلامنان

 کدارههــرتی تــــر گهــفسه ۆــبان ــابــش

 

 کارهــــی مبـــوت مانگهـــژوور کوهم ـــلێ 

 (132: 3137ژار، )هه                             

 رمضان بر من وارد شد. ی سفر شد و ماهترجمه: ماه شعبان آماده
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 اعتقاد و باورها -5-2

د، گیرنپرستی رسچشمه میی دیرینه دارند و این باورها از خرافههای مردم ریشهعقاید و باور

 ها، ایامن به جادو وناشی از نادانی، ترس از ناشناختهعمل یا اعتقاد » خرافه به این معنا است:

تعداد اعتقادها و  (.123: 1631)صدری افشار، « هاها و معلولبخت، یا درک نادرست از علت

است. نیام توجه بیشرتی به اعتقادها ( مورد 66ژار )مورد( و در شعر هه 71) باورها در شعر نیام

رغم اشرتاکاتی چون اعتقاد به تقدیر، جادوجنبل، و علی است ی خود داشتهو باورهای زمانه

 ژار از نظر محتوا و مضمون متفاوت است:زخم و ... در موارد زیر با ههچشم

ی در گذشته اعتقاد بر این بوده است که تار عنکبوت بسنت نشانهتار عنکبوت:  .الف

 خوبی نیست.

 اری شکسته استــه بــذر کـــر گــدم بــدی

 

 ستا عنکبوت بر آن تار بستهه ـی کـطاق 

 (331: 3131، نیام یوشیج)                    

ند، زخم و بال کند؛ بازوبدعایی که نوشته به گردن یا بازو بندند تا دفع چشم» :تعویذ .ب

 (.133: 1633)معین، « بندچشم

 یتعویذ ود وـــن بــه با مـلیک از سحری ک

 

 ادرـــــــن مــــازوی مـــر بــــه بـــبست 

 (3131:  161، نیام یوشیج)                    

آسای آن از آور و شیونخراش و جیغی جغد و صوت دلپرواز ارسارآمیز شبانه» جغد: .پ

ی مفید را نامیمون و و این پرنده است ی مردم منشأ خرافات بودهاالیام بین همهقدیم

 (.711: 1631)مصاحب، » استساخته  انگیز و نامش را قرین ویرانهوحشت

 وســـوده و عبــد هرچه غم آلـــد دیــتا دی

 

 سفسو  ام و درــر بـــر زبــه بـنشست جغدی 

 (333: 3131، نیام یوشیج)                     

، چون آیدبه دست میخارد به این معنی است که پول دست می»دست:  خاریدن .ت

: 1677)دهخدا، « گیرند و به رسیدن به مالی دلیل کنندفال نیک میدست کسی خارد آن را به 

371.) 

 ت روزـــزحمی بیـــیعن اردــــخدست می

 

 ودـــــــــب ســـــدر درون ش 

 (627: 3131، نیام یوشیج)                     
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نگرانی از دور از جان عبارت دعایی دال بر »: به معنی دور باد از جان تو و دور باد .ث

 (.717: 1637)نجفی، « احتامل وقوع امری و آرزوی روی ندادن آن

 انـــم جهـــی چشــــم ای روشنـــگفت

 

 انـــــم زمـــــم زخـــــز چشادی ــــدور ب 

 (732: 3131، )نیام یوشیج                     

 داللت دارد.در فرهنگ عامه مژه جنبیدن بر رسیدن خرب خوش مژه جنبیدن:  .ج

 از جا رفته جنبدشمژه می 

 و جدای از هم آور نگهش، 

 (331سوی دنیا رفته ) 

 شویم:رو میهایی از این دسته روبهژار نیز با منونهدر شعر هه

 «:چشم زخم» زار:چاوه .چ

 دارهــــولینگـــر گهـــــی سکهیدوههــــس

 

 زاراوهــی چهــــــووشتــر ندهـــنهـــسپهـــئ 

 (13: 3137ژار، )هه                                

 رسنوشت و حکم خداوندی:ر: دهزا و قهقه .ح

 اوهــــر وای داندههـــــزا و قهــــــق

 

 راوهــــوســــان نـــــاوانتــــاو چــــه نــــــل 

                                                     (337) 

 رسنوشت:نووس: چاره .خ

 مارهـــــه چــــوه لــــوا وای نوسیـــــخ

 

 موارهــــاغا ســــو ئهـــــی ئادهــــن پیـــــم 

                                                     (701) 

)معین، « شودها، سیاهی که از دور دیده میها، سایهجمع شبح، تنها، کالبد» اشباح: .د

1633 :113.) 

 (111: 1636، نیام یوشیج) .اشباحپر از صفوف رسنگون  ها،در نشیب دره  

شود که غول اصال  از و پنهان می هاستای که در بیاباننوعی موجود افسانه»غول:  .ذ

« ودشعنوان لقب به پهلوانان و جاهالن تنومند داده میو نیز به ای اعراب استموجودات افسانه

 (.633: 1632)جاملزاده، 
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 یــایــــرزن روستـــــرا پیــــور م

 

 راریـــز آدم فـــد کــــخوان   ولــــغ 

 (52: 3131، نیام یوشیج)                        

گام آن هن کسی دعا یا نفرین کند و درگویند هرگاه ای که میمرغی افسانه»آمین: مرغ  .ر

: 1677)شاملو، « درنگ به اجابت خواهد پیوستآمین در پرواز باشد. آن دعا یا نفرین بیمرغ 

311.) 

 های روزانخیال استجابت در

 (716: 1636، نیام یوشیج) .خوانند مردمرا بدان نامی که او را هست می آمین مرغ 

در  (.1123: 1677)دهخدا، « وقت خوان را رس بربندبیمرغ »وقت خوان: مرغ بی .ز

 برند:وقت بخواند، نشان بدی دارد و آن را رس میفرهنگ عامه مرغی که بی

 ـادــدان افتــراغـــــدر چـــاد انـــبـ

 

 رغ اگر خوانـد، از زبان افتادــمـ 

 (737: 3131، نیام یوشیج)                     

گوید تا ها خود را از یک پای آویزد و حق، حق میچرک که شب»حق  مرغمرغ شباویز:  .ژ

 (.6236: 1611)نفیسی، « ی خون از گلوی وی بچکدقطره

 اویزـــشب رغـــم هـــه شب آویختـــب

 

 دنـــزاست، چرخیـــاف جـار رنـــمدامش ک 

 (213: 3131، نیام یوشیج)                     

: 1637)نجفی، « انگیز باشد: غولکه دارای هیکل بسیار بزرگ و رعبهیوال آن »هیوال:  .س

1111.) 

 ،والـــــهی ــر آنــودی مگـــنب ـوــت

 

 بـــار آن سـیــاه مـهــیــب شــر 

 (51: 3131، نیام یوشیج)                        

سب شود، ام ا به تنامیژار به نسبت شعر نیام بسیار کم دیده موجودات ماورایی گرچه در شعر هه

 کند:موضوع گاهی  به چنین مواردی اشاره می

پری در اعتقاد عوام موجودی است لطیف و بسیار نازک که اصلش از آتش »ری: په .ش

س فریبد، پری برعکالعاده، آدمی را میی زیبایی فوقشود و به واسطهاست، با چشم دیده منی

 (.112: 1633قی، )یاح« دیو، اغلب نیکوکار و جذاب است

پری به معنی مطلق جن و در عرف حال نوعی از زنان جن که نهایت خوبرو »به تعریفی دیگر: 

 (.112: 1633)محسنی، « باشند
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 اراـههــی بوزههـــو ســـێه نـــن لــێولی دـگ

 

 ه و الراـنجهــه لــری لهــک پمووی وههــه 

 (37: 3137ژار، )هه                                

رو[ در حال آیند که همگی همچون پریان ]زیباهای بهاری میترجمه: گروهی در میان سبزه

 خرامیدنند.

 (. 163: 1633)معین، « جن به معنای موجود متوهم و غیرمرئی»جن:  .ص

 ویــــێن و دـــی جڕ وــــــوتیان کـــگ

 

 ویێزـــــربهـــــی دزی سهـــــــتهــــــــچ 

 (333: 3137ژار، )هه                            

 ترجمه: گفتند فرزند جن و دیوی و راهزن و دزد و نافرمانی.

پتیاره در پهلوی پتیارک به معنی مخالفت و بغضاء و ستیز و خصوصا  مخلوقات »تیاره: په .ض

« یارتاوستایی آن پئیاند و اصل اهریمنی که برای تباه کردن آفریدگان اهورامزدا پدید آمده

 : ذیل پتیاره(.1677)دهخدا، 

 وێه کــاره لــــتیهـــت، پـــشه دهــــاواره لـئ

 

 وـــێو و دــن و خیــنیبووم جهـان تـــوریده 

 (111: 3137ژار، )هه                              

 :وێد .ط

 وــــــێه کــــووی لــــرده دابازه زهـــت

 

 وـێدی هڕ ا ـــــهک ات وهـــــهی دههڕ ا ـــــه 

                                                     (352) 

ی کوه طلوع کرده بود و صدای ] باد[ مثل صدای دیو به ترجمه: تازه خورشید باال آمده و در قله

 رسید.گوش می

در فرهنگ عامه مناد صلح کبوتر  .(321: 1631ژار، )هه« آشتی کبوتر»: ئاشتی یکۆتر  .ظ

 و آشتی است.

 دیمـن شاهیدهده ردلــشێ و نفۆنزههـگ

 

 اشتیمـتری ئۆ ـکو  ڕهـری شــشێه ـک 

 (16: 3137ژار، )هه                                

 و هم کبوتر آشتی. من هستند که هم جنگجوی میدانم ترجمه: گزنفون و شیردل )پردل( گواه
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 هاجشن اعیاد و -5-3

کنند؛ روز گیرند و شادی میروز مبارکی که در آن مردم جشن می»اعیاد جمع عید و به معنای 

 ژارمورد( و در شعر هه 6نیام ) ها در شعر(. تعداد اعیاد و جشن1111: 1633)معین، « جشن

ها توج ه کمرتی نشان داده است و چند نیام در اشعارش به اعیاد و جشن مورد( است. 13)

ژار بارها به عید نوروز و همچنین عید فطر اشاره کرده است، شاره کوتاه به عید نوروز دارد، اما هها

 مثال: عنوانبه

عید مسلامنان برابر با روز او ل ماه شوال به مناسبت پایان » عید فطر،عیده: عیده سه .الف

 (.313: 1631افشار، )صدری« یافنت ماه رمضان

 یههــه تدهـعیو هــم لـــریکـبرزی تههـــع

 

 یههــهت عیدهسه ڕۆژهو هـــم بــــاییـش 

 (133: 3137ژار، )هه                            

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

 

 هاافسانه -5-4

( است که تعداد آن %31/6 -23ژار )در شعر هه( و %11/1 – 1ها در شعر نیام )تعداد افسانه

ها و آداب گذشتگان است. از ژار بیشرت است. این امر  نشان از توجه او به افسانهدر شعر هه

 ی فردوسی است که بسامد فراوانی دارد:های شاهنامهشخصیت ی این موارد اشاره بهجمله

حامسی و مل ی ایران. او پهلوانی های ین پهلوان داستانتربزرگرستم » م:ستهۆر .الف

 (.1131: 1631)مصاحب، « است یاافسانه

 ووـــــان بــــمزه یــمهـــستەی ڕۆــــوێن

 

 ووـــان بـــریمهـــی نـــــوو، سامـــــب زاڵ 

 (116: 3137ژار، )هه                              

 نریامن بود.سام ترجمه: مانند رستم، رستم زمان بود، زال بود و 

زاده رستم. چون سپیدموی از مادر  و پدرهای مل ی ایران، پرس سام در داستان» :زاڵ .ب

 پرواز درآمده، ام ا سیمرغ که برای شکار به الربز افکند، سام او را ناخوش داشت و به کوه شد

 (.1131: 1631)مصاحب، « و رسانجام به سام بازگرداند و پرورد و برداشتبود، او را بدید 

 ـمــــانـی زوو منــــیهـاد و کــــم

 

 ــمــــرزوو منـــو بـ وــــێـگ و زاڵ 

 (131: 3137ژار، )هه                             
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 منم.[ منم و زال و گیو و برزو ]پهلوان[ قدیمی] ماد و کیانی پیشین ترجمه:

که هم خزنده و هم پرنده است و پیکری در اساطیر، جانور شگفت» اژدها،ژدیها: هه .پ

های غالب آتشین. چنین مخلوقی در افسانههای شیر، د م مار، د مهای عقاب، چنگالعموما  بال

 (.113: 1631)مصاحب، « شودی پادشاهی باستانی بابل دیده میها و اقوام جهان از دورهمل ت

 اوهـخشهـن ڵاــه خـه بـک« زارا یــۆشکـک»

 

 ماوه؟ نـداوێه ـــی ل« رـــمای نهـــژدیههه» 

 (111: 3137ژار، )هه                              

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

 مانده است.

 

 مثال و حکما -5-5

ی بار( آمده است که نشان دهنده 63ژار )بار( و در شعر هه 11تعداد امثال و حکم در شعر نیام )

ها نیز در شعر دو شاعر متفاوت است. و نوع مثل تعداد بیشرت این نوع در شعر نیامست. شیوه

 اعتامدی وتواند بیانگر بیژار برعکس و این امر میتر دارد، ام ا ههنیام لحنی به مراتب نرم

از امثال و حکم مورد استفاده در اشعار هایی نارضایتی از رشایط زمانه در اشعار باشد. منونه

 ها:آن

 (.21: 1677)شاملو، « گردیمآب در کوزه و ما تشنه لبان می» .الف

 هـان رفتـــه جـه آن بــــا خستـه پـن بـای

 

 هـــان رفتــــوی و بوستـــآب در ج 

 (732: 3131، نیام یوشیج)                     

پذیرد خود را فرسودن، بر رس کاری چیزی که اثر منیبر رس »آهن رسد کوبیدن:  .ب

 (.711: 1677)شاملو، « نتیجه رنج بیهوده کشیدنبی

 ـتـــچ نتفـــود هـیـــرد بـــم ســـآهن

 

 تـرفـت و بـرفـن گــــم ی زــت گرمـدوس 

 (106: 3131، نیام یوشیج)                    

آزاری و رنجانیدن دیگران خودداری از مردماشاره بر »باشد: دل شکسنت هرن منی .پ

 (.613: 1677)دهخدا، «. است

 اد شودــر شــها مگی دلـــبشکست

 

 دـاد نشــا شــست مــا دلت از شکــام  

 (333: 3131، )نیام یوشیج                    
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 (.161: 1672)شکورزاده،  «فکر نان کن خربزه آب است» .ت

 (.123: 1636،نیام یوشیجتا رهاند جان؟ ) کی شد نان /این همه حرف است. حرف  

)محمدی، « داردکسی که خود را از زحمتی دور نگه » ئاگره سووره له من دووره: .ث

1636 :161.) 

 دووره مۆــــــخـه ـــووره لـــــر ســـاگـئ

 

 وورهـــــنشهــــمی ــــکـیێهــلهـــسهــــم 

 (361: 3137ژار، هه)                            

 رنج و اندوه و حوادث[ از من دور است، یک مثل مشهور است.] ترجمه: آتش رسخ

، )محمدی« آمد کار را درست کند آن را بدتر کردنیا بانی: ی سمێلێشریش،  بۆچوو » .ج

1636 :113.) 

 ردـــتیم کوردایهـــورسی کـــوای کهــه هــب

 

 اــــــدان مــسمێلام ڕهــگهـــئ شـــۆ رێـــب 

 (323: 3137ژار، )هه                              

ه ب)گشتم، سبیلم را هم از دست دادم ترجمه: به هوای موقعی ت، تالش کردم، برای ریش می

 جای سود، رضر کردم(.

 (.                                        111: 1636)محمدی، « کنیخیال باطل میی: کهئهخام  ڵیاخه» .چ

 ێر ــــاگـــان نــــن یـــجێ ڵاــیهــخ

 

 ێور ـــــاخــــن ویـــــڕێ هــــب رـــــشێ 

 (716: 3137ژار، هه)

 رد.شیر را بخو تواند وقت منیگیرد )خیال باطل نکن(، روباه هیچترجمه: خیال جای نان را منی

« دآیآید، خربزه با خیار میب زک منیر بهار میما دیاره: ی کههاره، چوزهمره بهره مهکه» .ح

 (.123: 1631)پارسا، 

 ژهــۆ بێــن، تـــیڵێه دهــیهـه کــلێهـسمه

 

  ێژهر دگوێ رهــنێ یـــشتهـــههــب ارــتههــــب 

 (333: 3137ژار، )هه                              

 آید.آید خربزه با خیار میگوید: بزک منیر بهار میترجمه: مثلی هست که می

 

 های عامیانهها و واژهجمله -5-6

مورد( است  211) ژارمورد( و در شعر هه 117های عامیانه در شعر نیام )ها و واژهتعداد جمله

 یژار به سخنان و زندگی عامهو این نشان از توجه هه ژار بیشرت استکه تعداد آن در شعر هه
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هایی متفاوت در اشعار دو ها و واژهنظر از اشرتاکاتی که قبال  گفته شد جملهمردم است. رصف

 کنیم:ها اشاره میشاعر قابل رؤیت است که به چند مورد از آن

م ین سبب گاهی هوجوش و پرتحرک و ناآرام که بدجنب شخصی بسیار پر»آتشپاره:  .الف

 (.13: 1637)نجفی، « شودموجب آزار دیگران می

 کرد آتشپاره هرچه کرد این عشق

 

 در ـــرض کــوان فــــه نتــازیچــق را بـــعش 

 (333: 3137ژار، )هه                             

 (13: 1637)نجفی، « فرزندبی»کور: اجاق .ب

یام نروشن ) اجاق  تیرهنفس با مردمی دیگر شود/ آخر دیگرم از او نخواهد گشت او رشیک و هم

 (.671: 1636، یوشیج

 (.123: 1637)نجفی،  «گستاخ رشم، وقیح وحیا و بیبی»سفید: چشم .پ

 در ــن شاید کـی رویش چه سخدیگر از جلوه

 

 چشامن سفید لب بدگوی چه سان بسنت و 

 (332: 3131،  نیام یوشیج)                      

 (.111: 1631ژار، )هه« رو شدن، گرفتار شدنروبه»تووش هاتن:  .ت

 ترجمه:نابخردانه به دنبال آرزوهایم رفتم و دور از جان شام گرفتار بدبختی شدم.

 (.231: 1631ژار، )هه« دل سست شدن: »نێز تهڵد .ث

 دنــزاندا بههـــاڵـه نــم لــولـولبــن بــم

 

 دنــزانهـتیــڵدم، ــــی دڵـوڕیـــرم گهـــگ 

 (700: 3137ژار، )هه                              

 ترجمه: من بلبل را در نالیدن مقهور کردم و گرمای درونم، دل آنان را به لرزه انداخت.

 (.1123: 1631ژار، به خیر باشد )هه« ذکر و یاد کسی در غیابش: »بێ خێر یادی .ج

 ێـــر بـــخێی ـوانـــج ادیـــیم هــکاڵهـم

 

 ێوێر بــکرد ــک ۆـته ـی لـمنهـئ ێـسرکههه 

 (371: 3137ژار، )هه                              

هر کس [ و خدا کند]و با تو بودن[ به خیر، ] معشوق[ ای زندگی من، یاد جوانی]ترجمه: ای 

 که من را از تو جدا کرد، کور شود.

 مــــاواتـئ نــشوێومته هـک ۆــخبهرهــس

 

 مــاتــه یـاتــهنه ووشیــت ۆــته ــدوور ل 

 (316: 3137ژار، هه)                            
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 هاکنایه -5-7

تعداد آن در شعر مورد( است که  31ژار )مورد( و در شعر هه 17ها در شعر نیام )تعداد کنایه

ندتر ت هادر استفاده از کنایه -شد قبال  گفته طور کههامن -ژارژار بیشرت است. لحن شعر هههه

 شود:هایی از شعر دو شاعر اشاره میپرواتر است. در زیر به منونهو بی

 (.66: 1677)دهخدا، « کنایه از ثبات و آرامش باشد»خورد: آب تکان منی آب از .الف

ج، )نیام یوشیای به در ی پیر کرده رس از رخنه«مازو»و لیک  آبی از آبی تکان استنگرفته 

1636 :332). 

 (.331: 1636)انوری، « انگیز بودنبسیار حزن» کنایه ازدل سنگ آب شدن:  .ب

 ارــم او نثــچش ن ازـونیــرشک خـل ســسی

 

 رــــم اثـگ هــدرون دل سنرد در ــکمی 

  (153: 3131،  نیام یوشیج)                    

)دهخدا، « سخت ترسیدن کنایه از» موی بر اندام راست شدن یا سوزن شدن: .پ

1677 :1717.) 

 دـــــردیــر گـــراب او، بیشتـــاضط

 

 یشتـــر گــردیـــــدنوی، ــن او مــــر تـــب 

  (316: 3131، نیام یوشیج)                     

« رودکنایه از کسی است که روز روشن به دزدی می»: و به نیوهڕۆو دزه ئهبه شهدز  .ت

 (.111: 1631)پارسا، 

 تۆله من و  خێرکا؟ نهله خوا ئه فێڵ

 

 ڕۆنیوهم به و دزه، ئهدز به شه 

 (367: 3137ژار، هه)                       

 رود، اما اینهنگام به دزدی میدزد شبفریبد؛ دهد؟ خیر، ما را میترجمه: خدا را فریب می

 روشن[.]روز  در[ پروادزد گستاخ و بی]

 (.233: 1636)احمدی، « زده شدنکنایه از متعجب و شگفت»رم سووڕ ماوه: سه .ث

 ماوه ڕرم سووسهمه یانی چی؟ ئه

 

 خاوه؟ یاڵتخهی ت گیان تا کهۆ پیر  

 (332: 3137ژار، هه)                       

ام، پیروت جان تا کی خیالت خام است؟ یا زده شدهترجمه: این یعنی چی؟ متعجب و شگفت

 کنی؟خیال بیهوده می

 (.317: 1631ژار، )هه« کنایه از باعث قطع درآمد شدن» او بوون:نانبڕ  .ج
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 نـی بیـندهمه ۆنــچن هــکانـــفێرمن ــهات

 

 نــی بیــنی دهــستده اویڕـــنباــن ۆنـــچ 

 (332: 3137ژار، هه)                         

های پست از هستی  ساقط ترجمه: آمدند که به ما مدنی ت بیاموزند که چگونه به دست انسان

 شویم.

 با توجه به موارد فوق و بر مبنای جدولی که در سطور ذیل ترسیم شده است، تعداد کل عنارص

مورد معادل  167) ژارکه به ترتیب در شعر ههمورد است  761عامیانه در اشعار دو شاعر 

مورد استفاده قرار گرفته است. ( درصد %13/11معادل  237) درصد( و در شعر نیام 11/13%

ژار شاعری است که متایل بیشرتی به عنارص عامیانه داشته و در دهد ههاین فراوانی نشان می

 ست.ها بهره برده اراستای قابل فهم کردن شعر خود از آن

و  های به کار رفته در شعر دو شاعر، جملهدهد که در میان عنارص عامیانهجدول فوق نشان می

درصد( بیشرتین بسامد را دارند و در  %33/11 مورد معادل 613)واژگان عامیانه با فراوانی 

ی دوم، درصد( در رتبه %12/11مورد معادل  111) ها با فراوانیمراتب بعد به ترتیب کنایه

درصد( در جایگاه سوم، امثال و حکم با  %17/11مورد معادل  117)اعتقاد و باورها با بسامد 

ی چهارم، آداب و رسوم در شعر دو شاعر با درصد( در رتبه %31/12مورد معادل  31) فراوانی

مورد معادل  62ی )ها با فراواندر جایگاه پنجم، افسانه( درصد %17/3مورد معادل  31) بسامد

ا با هی ششم و در نهایت کمرتین بسامد نیز متعل ق به اعیاد و جشندرصد( در مرتبه 61/1%

توان دریافت اساس جدول فوق می درصد( است. همچنین بر %33/2مورد معادل  22) فراوانی

بارتند از: تیب عاند، به تر ژار بیشرت مورد استفاده قرار گرفتهای که در شعر ههکه عنارص عامیانه

ی نخست، در مرتبه( درصد %63/27مورد و معادل  211) ها و واژگان عامیانه با فراوانیجمله

 عنـــــــــــــــــارص عـــــــــــــامیانــــــــه

 شاعران
آداب و 

 رسوم

اعـتقاد و 

 باورها

 اعیـاد و

 هاجشن
 هاافسانه

 امثال و

 حکم

 وجمله 

های واژه

 عامیانه

 هاکنایه

 جمع           

 کل              

 درصد 

 نیام
2- 

35/0% 

21- 

02/30% 

1- 

13/0% 

1- 

55/0% 

55- 

13/2% 

302- 

53/31% 

12- 

13/6% 

732- 

16/10% 

 ژارهه
51- 

77/2% 

11- 

50/1  % 

33- 

53/7 % 

73- 

30/1 % 

13- 

13/5% 

703- 

13/72% 

61- 

23/3% 

112- 

51/53% 

 جمع کل/ درصد
60- 

32/3 % 

302- 

52/31% 

77- 

33/7 % 

17- 

15/1% 

31-

30/37% 

103- 

36/13% 

333- 

37/35% 
211- 300% 

 ژاراشعار نیام و ههدر  جدول عنارص عامیانه
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 16) درصد( در جایگاه دوم، آداب و رسوم با فراوانی %71/3مورد معادل  31) ها با تعدادکنایه

اد نیز مربوط به اعیاند و کمرتین بسامد ی سوم قرار گرفتهدرصد( در رتبه %7222مورد معادل 

درصد( است. در اشعار نیام نیز ترتیب قرارگرفنت  %13/2مورد معادل  13) ها با فراوانیو جشن

اژگان ها و و ی نخست متعل ق به جملهعنارص عامیانه بر مبنای فراوانی به رشح زیر است: رتبه

مورد معادل  71) فراوانی( است، اعتقاد و باورها با %13/11مورد معادل  117)عامیانه با بسامد 

ی سوم در رتبه (%13/7مورد معادل  11) ی دوم، امثال و حکم با تعداد( در مرتبه17/11%

( کمرتین بسامد را دارد؛ بنابراین %11/1مورد معادل  6) ها با فراوانیقرار دارد و اعیاد و جشن

 منودار جدول فوق به صورت زیر قابل ترسیم است:

 
 گیرینتیجه -6

نا ی یک رسزمین آشتوان با فرهنگ عامهها میآثار ادبی یکی از منابعی است که با مراجعه به آن

کنند که هر کدام دارای فرهنگ خاص خود و شد در رسزمین ایران اقوام گوناگونی زندگی می

ز هایی اها و تفاوتها در کنار یکدیگر، شباهتکه به دلیل زندگی آن آثار ادبی پ رباری هستند

وضوع ژار در ماند. با بررسی تطبیقی شعر نیام و ههنظر فرهنگی و دیگر موارد با هم پیدا کرده

چنین نتایجی به دست آمد که شعرای ک رد در شعر ک ردی همپای شعر فارسی از  عنارص عامیانه

ین بررسی ااند تا جایی که در ها نیز پیشی گرفتهعنارص عامیانه بهره گرفته و در برخی موارد از آن

درصد( نسبت به میزان  %11/13مورد معادل  167)گیری از ژار با بهرهمشخص شد که هه

درصد( در سطح باالتری  %13/11مورد معادل  237)کارگیری این عنارص در شعر نیام با به

ژار متایل بیشرتی به عنارص عامیانه داشته و در دهد ههقرار گرفته است. این فراوانی نشان می

ته ی به کار رفها بهره برده است. در میان عنارص عامیانهاستای قابل فهم کردن شعر خود از آنر 

درصد(  %33/11 مورد معادل 613)با فراوانی « ها و واژگان عامیانهجمله»در شعر دو شاعر، 
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ورد م 22) با فراوانی« هااعیاد و جشن»بیشرتین بسامد را دارد و کمرتین بسامد نیز متعل ق به 

درصد( است. عنرصی که در شعر هر دو شاعر بروز چشمگیری دارد و اشرتاک  %33/2معادل 

است که در « ها و واژگان عامیانهجمله»کند، و توافق دو شاعر در این موضوع را مشخص می

 117)درصد( و در شعر نیام نیز با بسامد  %63/27مورد معادل  211) ژار با فراوانیشعر هه

نیز در شعر « هااعیاد و جشن»و « هاافسانه»ی نخست قرار دارد. ( در مرتبه%13/11 مورد معادل

ژار در و در مراتب پایانی جای دارند. نیام و هه اندهر دو شاعر مورد کمرتین توج ه قرار گرفته

ین هاست و امواردی با هم اختالف دارند که بیشرت مربوط به اولویت عنارص عامیانه در شعر آن

نت که ترتیب قرار گرفضوع از فراوانی این عنارص در شعر آن دو قابل اثبات است؛ از جمله اینمو 

ی دوم تا ششم به این از مرتبه« ها و واژگان عامیانهجمله»ژار پس از عنارص عامیانه در شعر هه

که در ها، در حالی صورت است: کنایه، آداب و رسوم، امثال و حکم، اعتقاد و باورها و افسانه

شعر نیام اولویت دوم تا ششم این گونه است: اعتقاد و باورها، امثال و حکم، کنایه، آداب و رسوم 

های خود بیشرت از زبان کنایی بهره برده است، ژار برای بیان افکار و اندیشهها. ههو افسانه

رصد(، در د %71/3مورد معادل  31) فراوانی تعداد کنایات بیانگر و مؤی د این موضوع است

 حالی که نیام کمرت از این عنرص استفاده کرده و بیشرت به امثال و حکم روی آورده است.
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