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 میانه در اشعار محمد علی بهمنیبررسی زبان و فرهنگ عا
 دکتر آرش مشفقی 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد بناب 

 لیال میزاپور

 دانشجوی كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

 چکیده

قی از زبان دقی ه شده، به این نتیجه می رسیم كه تعریفهای مختلفی كه در زمینه زبان و فرهنگ عامیانه نوشتبا نگاهی به فرهنگ

های معاصر موجود نیز در فرهنگ. ارائه  نشده است ،داق های آن را در متنی باز شناختپایه آن بتوان مص فرهنگ عامیانه كه بر و

ستفاده  ا. ه دشوار می باشدهنوز مرزهای دقیق لغات عامیانه ورسمی در ادبیات ما روشن نیست وتعیین چارچوب درست لفظ عامیان

دارد ... اعتقادات وآداب ورسوم و ، به خاطرغنای ساده این ادبیات كه ریشه درباورها ومیانه و فولکلوریک دراشعار فارسیازادبیات عا

نمایند شاعرانی كه توانسته اند زبان شعر خویش را به  لحن وزبان عامیانه  نزدیک  دارد و داشته و ا به حال وجودتازگذشته 

 شیوه هم و لفظ و زبان نظر از هم كه هستند شاعرانی دردوره ادبیات معاصر، .ازجایگاه ویژه ای درشعر فارسی  برخوردار گردیده اند

 فکر و فرهنگ خلق در جدید هایشیوه خود پیرامون به تازه نگرش و با آوردند پدید خود شعر در هاییتازگی تصاویر نوع و بیان

بدون تردید محمدعلی بهمنی را می  .انددسته این از... و منزوی حسین بهمنی، علی محمد بهبهانی، سیمین. گرفتند پیش تازه

انه و فولکلور از شاعرانی دانست كه با نزدیک كردن زبان شعر خویش به لحن عامی( غزل سرای ایران)توان بعد از حسین منزوی 

اختصاص دهند كه با نزدیک كردن زبان غزل به زبان عامیانه با  شعر معاصر ایران به خودای در اند جایگاه ویژهمردم عادی توانسته

 .دست آورده توجه به محدودیتی كه به لحاظ موزون بودن كالم دارد، توانسته جایگاه ویژه ای ب

 برخی ،باتوجِه به موضوع ر،مجموعه آثار شاع براین اساس محقق باهدف تبیین  عناصر و مصادیق  و مفاهیم زبان و فرهنگ عامه در

مطالبی كه متناسب با موضوع بوده  ،با چندین بار خواندن آثار شاعرقرار داده و بررسی  مطالعه و اشعار عامیانه بهمنی را مورداز 

  قدرالفاظ وا شعارشاعر گرانو تحلیل  با موضوع به شرح منابع مرتبط با توّجه به سپس .است نمودهاستخراج و فیش برداری 

  هایهمچنین از فرهنگ وآورده شده است ( بهمنی)اشعارشاعرشاهد مثال از  بیشتر توضیح بیان مطلب و برای وپرداخته شد 

 .شفاهی وعامیانه نوشته شده استفاده شده است ادبیات   كه در زمینهد متعد

 محمدعلی بهمنی، فولکلور، شعر معاصر ،فرهنگ عامیانه، زبان عامیانه: هاکلیدواژه

  مقدمه

ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی بخش عظیمی از فرهنگ معنوی آن ملت می باشد كه سینه به سینه ازنسل های قدیم تابه امروز 

گرفته  سرچشمه وده تا فرهنگ ی ادبیّات عامیانه از فرهنگ عامه .نقل شده ودرگذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملت ها بوده است

در واقع زندگی نامه ی یک  لغت به معنی دانش مردم است و و فولکلور در .است(FOLKLOR) ادبیات عامه همان فولکلور.است

فرهنگی، شیوه كار و تولید، سیر  زندگی اجتماعی و زندگی مردم پیوند دارد و بازتاب بنابراین با واقعیات. ملّت محسوب می گردد

سیاری از آن جا كه كشور ما طی قرون گذرگاه قوم های ب و. اعتقادات یک جامعه است تحوالت فکری و رفتار و منش و مذهب و

 (41: 4914انجوی شیرازی، ) .ای غنی می باشدبوده صاحب ادبّیات عامیانه

ها،  حاوی افسانه و شوند می نسلی به نسل دیگرمنتقل به سینه از اشعاری است كه سینه ها و داستان منظور از ادبیات فولکلوریک،

مادر ادبّیات  منشأ و ادبّیات فولکلوریک، اف نیست كهگزسخنی به  .یک ناحیه یا كشور هستند رسوم مردم و آداب ها و باورها، آیین

  .نویسندگان در خلق آثار جدید است بخش شاعران و یک كشور و الهام 

 گران بها است، ای  ینهگنج های مختلف ادّبیات فولکلوریک خود را كه همچونتا به شکل كنند  می سعی ها ملّت روزها این   

 .ها گردیده استپیوند آن كه عامل  چون ادب عامه یا ادب شفاهی مجموعه ای از مشتركات فرهنگی یک ملّت است  .حفظ كنند
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اعتقادات وآداب  باورها و ، به خاطرغنای ساده این ادبیات كه ریشه دروفولکلوریک دراشعار فارسی ادبیات عامیانه استفاده  از 

اند زبان شعر خویش را به  لحن وزبان عامیانه  دارد وشاعرانی كه توانستهداشته و گذشته  وتابه حال وجود ، ازدارد... وورسوم 

 .جایگاه ویژه ای درشعر فارسی  برخوردار گردیده اند نزدیک نمایند از

 مسیر در مهم گامی سنّتی نیمه های غزل سرودن با كه است معاصر سرای غزل ناموران و برجستگان از یکی بهمنی علی محمد 

 تردید بی .است نگرفته صورت شعرش در دقیقی بررسی تاكنون كه معاصریست شاعران جمله از او. است برداشته معاصر شعر

با  ، با استفاده اززبان كوچه و بازار،محمدعلی بهمنی. حسوب می شودم نیز ادبیّات عامیانه معاصر ایران اناستاد محمدعلی بهمنی از

است كه به  مقاله  محقق  بدنبال  آندراین   .ه استساده ترین گفتار، شگفت انگیزترین معانی را در شعرهایش به تصویر كشید

 .بپردازددرمجموعه  اشعار ش این شاعر بزرگ اشعار عامیانه بررسی 

نست كه با نزدیک كردن زبان شعر از شاعرانی دا( غزل سرای ایران)بی شک محمدعلی بهمنی را می توان بعد از حسین منزوی 

خویش به لحن عامیانه و فولکلور مردم عادی توانسته اند جایگاه ویژه ای در شعر معاصر ایران به خود اختصاص دهند كه در 

اهمیت این امر وقتی بیشتر می شود كه این الفاظ در قالب غزل بیان می شود چرا كه . شعرای قبل از ایشان بی سابقه بوده است

عر گفتن در قالب سپید به زبان عامیانه كار چندان سختی نمی باشد اما نزدیک كردن زبان غزل به زبان عامیانه با توجه به ش

 .محدودیتی كه به لحاظ موزون بودن كالم دارد، كار شاعر را سخت تر می كند

ی  بازتابی از زبان وفرهنگ عامیانه دیده آیا درمجموعه اشعار محمدعلی بهمن:مسئله و سئوال اساسی در نوشتارحاضر آن است كه

 می شود؟

اشعار از  برخی ،باتوجِه به موضوع مجموعه آثار شاعر، فرهنگ عامه در براین اساس محقق باهدف تبیین مصادیق  ومفاهیم زبان و

عامیانه نوشته  شفاهی و ادبیات   متعددكه در زمینه همچنین از فرهنگ های قرار داده وبررسی  مطالعه و عامیانه بهمنی را مورد

 .شده استفاده شده است

با چندین .ای است كتابخانه آوری اطّالعات، جمع وروشتحلیلی و به لحاظ هدف كاربردی –توصیفیتحقیق، این  كار در  شیوه    

منابع مرتبط با  با توّجه به سپس .و فیش برداری شده است مطالبی كه متناسب با موضوع بوده استخراج ،بار خواندن آثار شاعر

از شعری برای بیان مطلب وتوضیح بیشتر شاهد  ضمناً و ظ و اشعارشاعر گرانقدر پرداخته شدالفا و تحلیل  موضوع  به شرح

 .آورده شده است ( بهمنی)اشعارشاعر

 زندگینامه  محمد علی بهمنی

دوران كودكی و نوجوانی را در تهران، كرج و بندرعباس  وی .در شهر دزفول متولد شد 4924حمدعلی بهمنی در فروردین م»

پدرش آدم خشن و متعصبی بود و .  تهران به كار پرداخت های ذراند  و پس از تحصیالت  مقدماتی از زمان كودكی در چاپخانهگ

آشنا به دو زبان عربی و  و حقوقی كه از آن می گرفت كفاف زندگی آنهارانمی داد و مادرش زن آگاه و كارش سوزنبانی راه آهن بود

فرانسه بود  مکتب خانه ای داشت  كه متعصب بودن  پدرش باعث تعطیلی آنجا شده بود به همین دلیل بهمنی بدلیل ظلمی كه 

 :بر استعداد مادرش رفته بود اولین شعر قابل چاپ او در ده سالگی برای مادرش بود

 های واژه بکر جاودانه            ای شعر موشح زمان

تار چنگ مجله روشنکفر بود، آشنا شد و  مسئول صفحه ادبی هفت ،كه آن روزها« فریدون مشیری»یاد  بهمنی در چاپخانه با زنده  

پس از  4931در سال «باغ الل »نخستین  اثر بهمنی به نام .  در  مجله  روشنفکر به  چاپ رسید 4991نخستین شعرش در سال 

 ( 24:4931بهمنی،)«.به چاپ رسید4933در سال  «هاعامیانه»و 4934ل در سا«وزنیدر بی»آن دفتر شعر 

« ملک بهمن »به دنیا آمد به گفته شاعر ما در افسانه هایمان شخصیتی داریم به نام « بهمن»اولین فرزندش به نام 4946در سال 

 «ملک بهمن»با « بهمن»است هم نامی ش او را نابود كرده دیو را بدست آورده است وبا شکستكه در خواب می بیند شیشه عمر 

 :باعث سرودن شعری شد به نام فتح طلسم ها 

 در قصه های عهد كهن خواندیم 

 «ملک بهمن »وقتی كه شاهزاده 

 در بند دیو بود 
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 یک شب به خواب دید 

 (43: 4913بهمنی ،)فتح طلسم ها همه با اوست 

نشست های ادبی عصرها واز  عالقه به حضور در شب شعر و به شعر و هاحادثه روی آوردن ایشان به ترانه سرایی گره خوردگی

، مشکالتی از جمله بیکاری را فراهم آورد پسرم بهمن  چشم وزبان باز پی مقوله هایی از این دست دویدن صبح تا نیمه شب در

او  چشمان به شوق سیب نخوابیده رابرشبی آن چنان در ب ،من بیکار وبی پول..... تی داشت وكرده بود واز پدر تقاضای سیب درخ

 :حاصل آن دقایق است« رتبه كوچکتر هزار م» شکستم كه شعر 

 با كوله بار خستگی ام بر دوش

 از رنج روز آمده بودم  

 به شوق میوه سالمم گفت « بهمن »

 (41:همان ) –دستم تهی ز مرحمت باغ -

 دومین مجموعه او با نام بی وزنی اشعار آزاد اوست  .غزلاو اشعار نیمایی بود با چهار به گفته شاعر اولین مجموعه 

 (23:همان .)بعد ها دلبسته غزل شدم 

 :عبارتند از بهمنی آثار 

 (4931مجموعه اوست،  نیكه اول)باغ الل  .4

 (4934 د،یسپ یاز شعرها یمجموعه ا) یوزن یدر ب. 2

 (4933)ها  انهیعام .9

 (4936)كودكان  یبرا یكاله كفتر، شعر سویگ. 4

 (4963)شود  یخودم تنگ م یدلم برا یگاه. 3

 (4911)است  یدنیشاعر شن. 6

 (4931)امانم بده  -كاسه آب دیوژن  .1

 (4932)دارد  ینسوز یخانه واژه ها نیا .3

 (4933)شود  ینم سیكه خ الیچه خ یچتر برا .3

 (4913)عشق است . 41

 (4933)من زنده ام هنوز و غزل فکر می كنم . 44

 (4913)نیستان . 42

 (4931)گزینه اشعار   .49

 پیشینه زبان و الفاظ عامیانه درشعر فارسی 

در  جز. نداشت چندانی كاربرد فارسی شعر در عامیانه زبان والفاظ صفویه، عصر مضمون آفرین و بزرگ غزلسرای صائب از پیش تا

 نمی خورد، موالنا چشم به چیزی دیگر شاعر چند و   اوست شعر اصلی بدیهه سرایی مشخصه كه  موالنا شعر در اندک مواردی

 :گویدمی

 فضول ای داند بی صبریت ز كو مول                       مول او میزند و است عاشق

 پرت راه از گفتنش نیارد كس                        4مرت و ترت بسازد زمانیشان در

 زار باش كم برو غابر اندر منگر آر                          یاد هم را خورده 2پوت و لوت

 :خوانیممی حافظ شعر در یا و

 خویش 9پخت و رخت همه به افکنم در آتش               اندرون سوز وز تو فراق كز است آن وقت

 :آورده است  «  كچل و كچول» : و اوحدی درجام جم كلمه

 همی خندند جهان ریش به كه چندند                سری كچل و كچول زین
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 شاعران گذشته زودیاب استعارات و تکراری مضامین از كه( ادبی بازگشت دوره تا یازدهم دوره اوایل از) هندی سبک شاعران   

بر  اینان عالوه . گرفتند پیش در نو طرزی ذهن از دور معانی آفریدن و بدیع هاییابیمضمون زمینه در بودند، شده خسته خود

 چرا. بهره گرفتند نیز عامه اعتقادات و خود روز زبان در رایج اصطالحات از بار  اولین برای بخشیدن  جان و معادله تمثیل، آوردن

 دوره این بسیاری در  شاعران كه جایی شد تا شهر عامه مردم و بازار و كوچه وارد و افتاد رونق از درباری شعر دوره این در كه

 روز زبان حداعتدال از در و آگاهانه استفاده   با شاعر كه گردید سبب مردم توده میان به شعر ورود همین. داشتند بازاری مشاغل 

 (4913:14 دلبری،) .بیافزاید شعری زبان غنای بر خود

 نشد، شاعران با یافت آن مثل دیگر آن از بعد و شد پیدا فارسی شعر در جدید سبکی و نو طرزی گفت توانمی كه دوره این از پس

 اصفهانی،نشاط، هاتف همچون شاعرانی. گردید آغاز ادبی  بازگشت دوره  و خود بازگشتند گذشته شاعران سبک به تمام وفاداری

 در دهلوی و خسرو امیر سعدی، حافظ، شیوه به غزل در و داده انصراف هندی  سبک از سرسختانه  ... بیگدلی، آذری مشتاق،

 به یعنی غزل. باشد قدیم زبان همان می بایست شعری زبان ناخواه خواه روش این با. رفتند پیش انوری و خاقانی طرز به قصیده

 شعر عامیانه از الفاظ و تعبیرات آوریشگفت طرز به نتیجه در. خود صالبت پر و فاخر زبان همان با قصیده و عاطفی و نرم زبان

 (همان.)شدمی محسوب شعر ساختمان به زدن ضربه و شکنی سنت نوعی آن كاربرد و گرفت كناره

 و اجتماع با بی پیوند كه شعر در بود، قاجار شاه فتحعلی عهد در و روس و ایران هایجنگ پیامد كه جدید دانش و فنون رواج با

 آمد رفت و همچون عواملی تحت بود، مردم از گروهی روز آن شعار كه تجددخواهی. گرفت شکل تحوالتی و تغیر نیست شاعر عصر

 آثار و نشر ترجمه نهضت ایجاد دیگر سوی از و نویسی روزنامه رواج كشور، از خارج به ایرانی محصالن اعزام اروپا، به ایرانیان

 .شد آغاز ایران در فرهنگی،

 .موسیقی و زبان یعنی فنی ساخت نظر از دیگر و محتوا و مضمون یکی. شد تغییرات دچار جهت دو از شعر روز، و حال این در

... بهارو تقی محمد فراهانی، الممالک ادیب مانند سنت گرا شاعران از گروهی. گذرانید سر از را متفاوت جریان دو بیداری عصر شعر

 گروهی دیگر و ماندند پایبند شعر فنی هایسنت و عروض به گذشته فاخر زبان همان از ادبی هایسنت به وفاداری و آگاهی با

به  نداشتند ادبی هایسنت به ایعالقه كه یزدی فرخی و قزوینی عارف عشقی، میرزاده گیالنی، اشرف الدین سید مانند

 بودكه این امر این اساسی علت. كردند نزدیک مردم و بازار و كوچه زبان به را شعر زبان و زده دست گذشته زبان از هنجارگریزی

 از دست را خود اصلی ساختار جامعه و مردم بدون سیاست و بودند سیاسی اندیش مردمی و روزنامه نگار حقیقت در شاعران این

. كنند عموما درباری بودند، تقلید كه  گذشته شاعران اشعار از توانستندنمی خود سیاسی عقاید كردن مطرح برای اینان. داد خواهد

 همچون درون مایه هایی وجود با. گرفتند قرار نیز مردم توجه مورد خود خاص صمیمت با و برگزیدند را مردم عامه زبان پس

 (33 :4911صفا،. )بود نیاز مردمی اعتقادات و عامیانه تعبیرات و الفاظ به شعر سرودن برای... و وطن قانون، آزادی،

گو  دارد، بر در را الفاظ این سرتاسر، اششعری دیوان كه است شاعرانی اصلی ترین از( شمال نسیم) گیالنی اشرف الدین سید

 :ندارد چندانی ارزش شعری جوهر و فنی لحاظ از و نداشته ادبی انسجام او شعری زبان اینکه

 قلم ای پاالن گردیده عوض و است همان خر        است 4خری تو خر جهان اوضاع كه نفهمیدی تو

 قلم ای ویران ایران در آزاد نیستی

 باش رمال شو حمال برو چه یعنی شعر           باش الل  گفتن  شعر  از   هم   تو الشاعر، ایها

 قلم ای ویران ایران در آزاد نیستی

 در دوره آن شعر خواهی وطن و سیاسی موضوعات تناسب به عامیانه الفاظ بیش و كم كه مشروطه دوره شاعران دیگر از

 در و شد نامیده شهید شاعر یک سالگی، و سی سن در دلخراشش مرگ خاطر به وی. شود میرزاده عشقی استاشعاراودیده می

  .ماند یادها

اقبال  بهار، همچون شاعرانی جریان این در. شودمی آغاز شعر سنت گرایی جریان هجری سیزدهم سده پایانی هایدر سال

 و پرداختند ایران  ادبیات رویه طرز در نظر تجدید به تهران در «دانشکده» درپی تشکیل انجمنی بنام...و سعید نفیسی، آشتیانی،

 (93: 4934شاملو،. )كردند تالش روز مسائل با همراه سنتی شعر نگهداشتن زنده برای
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 رفعت، تقی. كردند اعالم مردود را سنتی هایروش و اسلوب جمیع خواهی تجدد شعار با دیگری شاعران انجمن، این مقابل در

و  شالوده و گرفته  جبهه  گرایانسنت مقابل  در متعصبانه  كه بودند كسانی الهوتی، ابوالقاسم و كسمایی شمس ای،هخامن جعفر

نوگرایی  و خواهی تجدد زمینه در محتاطانه و آگاهانه یوشیج نیما همچون  اگر اینان  اگرچه  .پاشیدند هم  از را شعر اساس

  (96همان،. )می یافتند هایی دستموفقیت به شاید میکردند حركت

منجر به شکل گیری سه گروه از شاعران شد كه هركدام راه  جدیدی را درشعرمعاصر درپیش « دانشکده»انجمناما حركت 

 .گرفتند

  های پیشینقالب همان در را خود هایاندیشه و عواطف و نداده تغییر را شعر صوری ساختار و قالب كه بودند شاعرانی اول، گروه

 رهی همچون شاعرانی به توانمی دسته این از. كردندمی عرضه خود مخاطبان به بود آنها معتبرترین غزل قالب دوره، آن در كه

 .كرد اشاره فیروزكوهی امیری و شیرازی حمیدی شهریار، حسین محمد آذرخشی، رعدی صورتگر، لطفعلی معیری،

شاعران رمانتیکی  .كالسیک جدید می نامندشاعران  را اینان. گرفتند پیش را نو و كهنه میان راهی كه بودند شاعرانی دوم، گروه  

 از این. كرند ایجاد فارسی شعر در تازه ای مضامین چهارپاره، همچون جدید هایقالب ایجاد با كهن هایقالب به توجه بر عالوه كه

 .مشیری فریدون و نادرپور نادر توللی، فریدون معانی، گلچین خانلری، ناتل پرویز مانند شاعرانی دسته اند

 همچنین محتوا و ساختار و صورت در اساسی تغیرات خواهان كه شاعرانی. بودند نیمایی شعر پیشروان و تجددگرایان سوم اماگروه

 .جمله اند این از... خویی اسماعیل و فرخزاد فروغ ثالث، اخوان شاملو، احمد. بودند مضمون و

-دسته می این بررسی به می گنجد تقسیم بندی این اول گروه در اوست، با مقاله این در ما سخن روی كه بهمنی، كه آنجا از

 شعركهن فنی معیارهای و عروضی قواعد به پایبندی لحاظ از خود، بودند كهن هایقالب و سنتی شعر پیروان كه اول گروه. پردازیم

 :میشوند تقسیم دسته سه به

كسی  نادر مواردی در جز و بودند پیشینیان صرف مقلّد و پیرو مضمون و محتوا هم و شعر صورت و قالب در هم كه دسته ای -4 

 همچون كه بود اصیل غیر و تقلیدی اینان اشعار. دهد تحویل پیشین شعرای شأن هم و توجه خور در اشعار نتوانست آنها میان از

 مسرور، لطفعلی حسین توان،می دسته این از. كردند قناعت مجنون خون دل و ساقی قدح و یار زلف به بازگشت عصر شاعران

 .برد نام را همایی جالل الدین و یاسمی رشید صورتگر،

با  را اشعارشان و داشته شاعری استعداد و نبوغ نیز خود قدیم شاعران سبک از پیروی عین در كه بودند شاعرانی دسته دوم -2

 شعر در كه شاعرانی بودند میان این در. نباشد گذشتگان از صرف تقلید تا كرده اند ترغنی بدیع تعبیرات و تازه تصاویر ایجاد

 تبعیت را هندی سبک گاه و سعدی غزلسرایی رهی بود، حافظ پیرو اختصاصاً شهریار. بودند كهن عهد از شاعرانی پیروخاص

 سبک تابع و صائب دلبسته فیروزكوهی امیری و بود سعد مسعود و خسرو ناصر خراسانی سبک قصاید پیرو شیرازی میکرد،حمیدی

 .میکند جدا اول دسته از را وضوح به آنها شاعران این طبع بداعت و هندی تازگی

 و با آوردند پدید خود شعر در هاییتازگی تصاویر نوع و بیان شیوه هم و لفظ و زبان نظر از هم كه بودند شاعرانی سوم دسته -9  

 بهمنی، حسین علی محمد بهبهانی، سیمین. گرفتند پیش تازه فکر و فرهنگ خلق در جدید شیوهای خود پیرامون به تازه نگرش

 (4931:6اسدیان،. )انددسته این از... و منزوی

 با كه است معاصر سرای غزل ناموران و برجستگان از یکی دراین دسته محمدعلی بهمنی درغزل استیل وزبان خاص خودرا داردو

 بررسی تاكنون كه معاصریست شاعران جمله از او. است برداشته معاصر شعر مسیر در مهم گامی سنّتی نیمه های غزل سرودن

 .است نگرفته صورت شعرش در دقیقی

 واکاوی مفهوم زبان و فرهنگ عامیانه

 مفهوم زبان عامیانه -4

نیز دارد و در حقیقت یک نوع  دهد كه كاربردهای زبانی بسیاریتشکیل می "زبان عامیانه"یانه را سومین بخش از ادبیات عام

اشاره ها و تشبیهات  –ها مانند كنایه است بلکه مواردی مفاهیم لغوی  و نه تنها شامل استفاده ساختگی از زبان محسوب می شود 

 زبان عامیانه نیز با   ا داشته باشدرهای خاص خود را هم شامل می شود همان طور كه زبان مکتوب ممکن است قواعد و سبک
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جامعه و   متعلق بودن به و اصوال یکی از ویژگی های آن  خاص خود شکل می گیرد های بیانیكاربرد عبارات و اصطالحات و شیوه

 :اجزاء زبان عامیانه عبارتند از. یا گروه مشترک باشد  گروه خاصی است به نحوی كه بین تمام اعضای آن جامعه

 .شوندران و فرزندانشان به كار برده میو ماد پدران بوسیله كه آمیزیمحبت و عبارات اصطالحات( 4

اطالق  اصطالحاتی كه افراد به عنوان چاشنی كالم به كار می برند و گاه ممکن است قراردادی باشند و یا به اشیایی خاص( 2

 .شوند

  و. خودداری می كنند یا اشیایی كه به نظام عقیدتی آنها مربوط می شود  نام موجوداتی  به كار بردن  مردم از  گاه :زبان تابو( 9

 مردم برای نامیدن اشیاء بدون كاربرد اسم حقیقی آنها مورد استفاده قرار می دهند  شامل اصطالحاتی است كه لذا زبان تابو

 مثل و تمثیل -ضرب المثل( 4

 چیستان( 3

 ها گوییها و بذلهلطیفه( 6

، به این نتیجه می رسیم كه تعریف  دقیقی از زبان عامیانه در زمینه زبان عامیانه نوشته شدههای مختلفی كه بانگاهی به فرهنگ  

هنوز »: ده استآم« فرهنگ معاصر»در مقدمه . نشده استارائه  ،داق های آن را در متنی باز شناختكه بر پایه آن بتوان مص

و ما نیز نتوانستیم به نتیجه قطعی  روشن نیستانسه فر سمی در ادبیات ما همچون زبان انگلیسی ومرزهای دقیق لغات عامیانه ور

 (4911:6ثروت وانزابی نژاد،)« در تعیین چهارچوب درست لفظ عامیانه برسیم

كرده است  تا  عامیانه تالش ، رسمی وبا قائل شدن به سطح زبان ادبی« هفرهنگ فارسی عامیان»ابوالحسن نجفی نیز در مقدمه   

زبان عامیانه همراه  ،ه وی در این مورد ترتیب داده استدر جدولی ك. سبت به دو زبان دیگرمشخص كندمرزهای زبان عامیانه را ن

وی برای زبان عامیانه نیز دو زیرگروه قائل شده است زبان عامیانه  .رگروه زبان گفتار قرار گرفته استدر زی(محاوره)با زبان روزمره 

 (4931:6نجفی،.)عنای متداول آن وزبان جاهلی در م

تعیین مرز آنها اگر  .یار را نمی توان به دقت مشخص كردمع مرز میان زبان عامیانه وزبان روزمره و» :با این همه نجفی گفته است

پیوسته در معرض در عین حال مرز ناثابتی است كه  بسیار دشوار است و به هر حال امری نظری وذهنی است و ،محال نباشد

 (1: 4931همان،)« جابه جایی است تحول و تغییر و

فی را های فرهنگ نجه ای از منتقدان نیزبرخی از مدخلعد ،ن عامیانه وزبان رسمی وزبان ادبیبه دلیل فقدان مرز معین میان زبا

ن امروز وفردا كرد»اصطالحاتی چون  ات واز جمله آنها بهاءالدین خرمشاهی است كه به نظر او تركیب .مصداق عامیانه ندانسته اند

اگر هم محاوره ای « برگشتهبخت »و «بار وبنه » ،«به باد رفتن »، «اهل وعیال»، «انگار نه انگار»،« به امید خدا»،« امروزه پسند»،«

 (963 -961: 4913خرمشاهی ،)عامیانه نیستند  ،باشند

« آقازاده فالن »یا « آشوب » ،«آشنایی»تركیبات از نوع  كلمات و» نجفی الحسنعلی محمدحق شناس هم در فرهنگ ابو به نظر

به وفور به چشم می خورد كه همگی به مرتبه زبان گفتار معیاربا صبغه ادبی تعلق دارند وهم « آفتاب كسی برلب بام رسیدن »

حق )« .انه با رنگ ومایه جاهلی متعلق اند غالبا به مرتبه زبان عامی.... و«بد دک وپوز »  ،«آل وابزار »وتركیباتی از قبیل  كلمات

 (64: 4913شناس 

هم این مفهوم چندان مب .نه تا چه اندازه سیال ولغزان استازاین اظهار نظرها دست كم چنین بر می آید كه مفهوم اصطالح عامیا

 و عناصر زبان معیار از فرد دیگر درحوزه واژگانی یک فردآشکارا عامیانه و در حوزه واژگانی یک ،ومتغییر است كه مصادیقی از آن

 .شودحتی ادبی شمرده می

 عناصر زبان عامیانه  -1

تعیین مرزهای آن نسبت به زبان ادبی ورسمی اختالف نظر دارند ، در  گونه كه صاحب نظران در مورد تعریف زبان عامیانه وهمان

ساخت آنها را  ای تالش كرده است تركیبات روزمره و غالمعلی حداد عادل در مقاله .اختالف هستندزمینه عناصر آن نیزدچار 

 :وی الگوهای صرفی زیررا در تركیبات عامیانه تشخیص داده است . شناسایی كند

 ،چشمک ،موشک)«َک-»؛پسوند (تیغه ،لبه)؛ های غیرملفوظ آخر كلمه (جا كفشی گلدانی،)استفاده از معنای یای آخر كلمه  -

 (خرک
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چرخ : بدون نشانه اضافه ؛نجچرخ خیاطی، آرد بر:با نشانه اضافه )بدون آن  اضافی ووصفی با نشانه اضافه واستفاده از تركیبات  -

 .(ترمز دستی ،دنده
 .(، تو دل برومن در آوردی :با ادات ربط ؛چلوكباب ،شتر گاو پلنگ :بدون ادت ربط)هم بدون ادات ربط  آوردن چند كلمه به دنبال -

 .(پیچ گوشتیسینه پهلو، )آنها به دست نمی آید تركیباتی كه معنای آنها از معنای اجزای  -

 .(زیبا زشت وآفتاب مهتاب، )تركیبات شاعرانه  -

 .(درپوشدر باز كن، سرعت گیر، )ز اسم وبن مضارع فعل ساخت اسم ابزارا -

 ،حداد عادل. )(گوجه فرنگیتوت فرنگی، نخود فرنگی، )ند كلماتی كه از افزودن صفت فرنگی به مشابه بومی آن ساخته می شو -

4932 :4-1) 

هیچ كدام اختصاص به زبان عامیانه ندارد ایم، به نقل  از حداد عادل آوردهالگوهایی كه در این قسمت  ،به نظر نگارنده این مقاله -

گیرد بار دیگر این نکته رسمی جای میها در زبان میانه ندارد و چه بسا كه این ساختچه بسا كه این ساخت ها به زبان عا و

 .عناصر آن چقدر میان صاحب نظران متفاوت ومتغیر است  شود كه اصطالح عامیانه ومشخص می

 .عامیانه را مشخص وطبقه بندی كند علی محمد حق شناس نیز در مقاله ای تالش كرده است تا گونه هایی خاص از عناصر زبان -

مشد به )همگونی  و(نشت به جای نشد)، ابدال (قلف، به جای قفل)تركیبات عامیانه قلب سه فرایند  كلمات و وی در ساخت آوایی

بد دک )های دوگانه  سازی فرایند ،اخت صرفی كلمات و تركیبات عامیانههم چنین در س. را تشخیص داده است( جای مشهد

-از ویژگی های زبان عامیانه بهره به نظر حق شناس یکی دیگر. ترا بیان كرده اس (رخت وپخت)وتركیب كلمه با مهمل آن (وپوز

وی هم چنین صورت بندی معنی در قالب . (صد تا یک غاز ،تازه به دوران رسیده)ه سازی است های لغوی در واژگیری از تركیب

در قالب ساخت «م عقل بودنك»ساخت استعاری را یکی دیگر از ویژگی های زبان عامیانه دانسته است؛ مانند صورت بندی معنای 

 (62: 4913حق شناس ،)« عقل كسی پاره سنگ برداشتن »استعاری 

 فرهنگ عامیانه -9

 ساخته بر تدوین و آوری جمع بررسی، به كه است شناسی مردم علم از ای شاخه شناسی، توده یا عوام دانش عامه، فرهنگ    

 و آداب: از عبارتند و شودمی منتقل دیگر به نسلی شفاهی از نسلی  صورت به غالباً كه  پردازد می گمنام مردمانی  ذهنی های

  تجلیگاه توانندمی آثار گونه این...و عامیانه هایقصه ها،تصنیف ها،ترانه ها،المثل ضرب ها،وسرگرمی هابازی خرافات، رسوم،

بشر،  فکری دستاوردهای از جنبه این مطالعۀ اینرو از. باشند زمان درگسترة او گوناگون  فرودهای و فراز مبین و ملت یک آرزوهای
 (13: 4931كاردگر،. )پرداختند توده فرهنگ بررسی به  خاورشناسان بار نخستین نیز،  ایران در و شد آغاز درغرب نوزدهم قرن اوایل از

و به طور « توده مردم و عامه»معنای به « ( Folk)فولک »فولکلور از دو كلمه التینی  ،است( Folklor)فرهنگ عامه ترجمه واژه 

( Lore)لور »قرار می گیرد و ( نخبگان و فرهیختگان جامعه)« خواص»كه در معنای غیر تخفیف آمیز آن ، در برابر  -« عوام»كلی 

 (36: 4931خرمشاهی،) .، گرفته شده است«معارف و دانستنی های غیر تخصّصیدانش ، ادب و مجموعه ای از »به معنای « 

، بیش از یک قرن پیش، كلمه فولکلور را ( Ambroise Morton)، یک عتیقه شناس به نام امبروز مورتون برای اولین بار  

توان دقیقا با یک تركیب ا ادبیات عامیانه می نامیم را میآنچه ما در انگلستان ، رسوم باستانی عامیانه ب»: او می نویسد. ساخت

 .ترجمه شده است« فرهنگ عامه»این كلمه در ایران به . « بیان كرد "دانش عامیانه"یا  "لور -فولک "خوب ساكسونی یعنی 

 (419: 4916گولد،)

فولکلور را ، ابتدا محقّقان. ره دچار تغییر شده است، همواامی زبان های اروپایی پذیرفته شد، اما معنای آن، عمالً در تماین اصطالح

هایی كه به طور م كم سنّتك. می دانستند... ها، معمّاها وها، مثلها، آوازها، ترانهافسانهها، قصه: فقط شامل ادبیات توده، مانند

اوهام و ، چندی بعد، اعتقادات. رند نیز جزو آن گردیدشود و آنچه مردمان در زندگی خارج از دبستان فرا می گیشفاهی آموخته می

سپس آداب و . شد را نیز به این علم افزودندمیچه دانش توده نامیده ، طب و آنهای راجع به وقت، نجوم، تاریخ طبیعیپیشگویی

های ملی و ، جشنجوانی، زناشویی، پیری، سوگواری، تولد، كودكی: ، مانند اجع به هر یک از مراحل زندگی بودسنن و رسومی كه ر

، از جمله تمام پیشه ها و فنون توده را نیز جزو فولکلور به شمار آوردند؛ كه مربوط به زندگی عمومی می شود مذهبی و نیز عاداتی
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با پرورش غیر  ، دانشِ آشناییفولکلور»: یک جمله كوتاه و كامل تعریف كنیم، باید چنین بگوییم كهاما اگر بخواهیم فولکلور را در 

 (36: 4913هدایت،)« ن یک ملت متمدندر میا( در مقابل پرورش نهادهای رسمی آموزش و تربیت)رسمی اكثریت است 

  فرهنگ عامه از الهام با معاصر ازشاهکارهای برخی كه ایگونه به. دارد ایویژه جایگاه فرهنگ عامه، به توجه نیز معاصر شعر در

 یقیناً و میزند موج عوامانه روح نیز محمدعلی  بهمنی  شعر در. ی احمد شاملوست«پریا »شعر  آن بارز نمونۀ گرفته اند كه شکل

 .است ویژگی همین شعراو، از مردم استقبال عوامل از یکی

 بررسی عناصر زبان و فرهنگ عامه دراشعار بهمنی -1

 :كرد یبررس موارد زیرمی تواندر  یبهمن یمحمد عل زبان و واژگان فرهنگ عامه در شعر ریتأث

 مردمعامیانه بین اصطالحات و جمله ها  .4,4

 ها هیكنا .4,2

  مثل ها. 4,9           

مدی های ادبی خویش با بسااز زبان محاوره نیز در خالقیت ،رمحمد علی بهمنی از جمله شاعرانی است كه عالوه بر زبان معیا

-هبهمنی از همان آغاز شاعری خویش دلبستگی خاصی به استفاده از زبان محاوره داشته است ب .شایان توجه استفاده كرده است

منحصرا به زبان محاوره  (مجموعه اشعار 942تا 461از ص )صفحه  443را در «امانم بده » یک مجموعه شعر به نام طوری كه 

افزون بر این در همین مجموعه شعر  است و.....چهار پاره و اختصاص داده است كه شامل انواع قالب های شعری از قبیل غزل و

همچنین در همین مجموعه شعر ،یک  قرار گرفته است و( 231-231صص)« صبح زود یه قاصدک سوار باد خنک »بلند به نام 

» محمد علی بهمنی عالوه بر مجموعه  .نام دارد( 94-233صص)«مال همه س  پهلوان» نمایشنامه عروسکی نیز آمده است كه 

 .در زبان محاوره سروده است عه شعرقط 2نیز تعداد « باغ الل » كه تمامی آن به زبان محاوره است در مجموعه شعر «امانم بده 

ابل ردیابی است های زبان وفرهنگ عامه قهای شعری محمد علی بهمنی شاخصهآنچه گفته شد، در جای جای مجموعهافزون بر 

همچنین استعمال اصطالحات بکار  توان به استفاده او از خصایص زبان محاوره در ضمن زبان معیار اشاره كرد وكه از آن جمله می

 .گرددمحسوب میدر میان عامه مردم نیز از این قبیل رفته 

سپس  پردازیم وبه زبان محاوره سروده شده است میكه تماما « امانم بده »ما در طول این مقاله ابتدا به بررسی مجموعه شعر 

 .می دهیم مورد بررسی قرار  ،انداو كه زبان معیار سروده شده فرهنگ عامه را در دیگر اشعار های زبان وشاخصه

 :«پهلوون مال همه س» بررسی نمایشنامه 

ها در این طوری كه كلیه دیالوگهرا به زبان محاوره سروده است ب« پهلوون مال همه س» ی خود به نام بهمنی نمایشنامه شعر

كرده است زیرا با  بهمنی در انتخاب زبان محاوره برای نمایشنامه اش هوشمندانه عمل .ش عروسکی به زبان محاوره می باشدنمای

ترین زبان برای دیالوگ نیز گردد، مناسبهای مختلف نمایش تشکیل میامه از دیالوگ وگفتار شخصیتتوجه به اینکه نمایشن

خصوص در حالت هب گردد ومی« حقیقت مانندی»زبان محاوره باعث افزایش عنصر  همان زبان گفتار یا محاوره می باشد وانتخاب

 .ول قناعت تماشاگر شده است واو را در راستای هدفی كه مد نظر نویسنده است ،مجاب می كند اجرای آن موجب حص

بکارگیری درست زبان محاوره وفرهنگ عامه در شعر ، قبل از هر چیز مستلزم زندگی در اجتماع وافت وخیز هر روزه با مردم 

، مستقیما به میان او حتی به جای رفتن به مدرسه. تسجامعه است و سهم محمد علی بهمنی در این امر بیش از شاعران دیگر ا

او از  .م شده در جامعه به دست آورده استرفته وآنچه را كه از آموختن آن در مدرسه محرو -البته جهت كار وامرار معاش–مردم

ختیار او نهاده است بطوری های زیادی را در ال شده وزندگی در میان مردم تجربهدر چاپخانه های تهران به كار مشغو ایام كودكی

براین موضوع « ردم در میان م» كه حتی زبان شعرش را نیز از این طریق یاد گرفته است همچنان كه خودش در شعری به نام 

 : صحه نهاده است

 من با زبان خانه » 

 من با زبان كوچه وبازار 

 من با زبان همشهری هایم مثل همیشه 

 (941:4932،بهمنی )ساده ورک حرف می زنم 
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محمد علی بهمنی رااز جمله شاعرانی باید دانست كه به دلیل نزدیک كردن اشعار خود به فرهنگ عامیانه و فولکلور شفاهی در 

میان شاعران معاصر جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده به خصوص كه اشعار او در قالب غزل بوده و نزدیک كردن آن به قالب 

با اینکه اشعار او در قالب غزل است . بیان غزل در زبان عامیانه وجود دارد باعث تشخص شعر او شده استسپید و دشواری كه در 

توجه او به غزل در  «غزل است ولی روحم همه نیمایی استجسمم » :به شعر نیمایی است به گفته شاعر ولی توجه او بیشتر

 .اشعارش از پرداختن او به شعر نو نکاسته است

های شعری  درمیان اشعار ترانه می باشد وبقیه قالب ،غزل بهمنی شاعری است كه شعرهای او بیشتر در زمینه شعر نو،محمدعلی 

ایشان دیده می شود با اینکه اكثر شعرهای او در زمینه غزل است ولی سبک نیمایی سر لوحه كارهایش است زبان ساده وقابل فهم 

او شده وچون او در غزل وترانه دستی توانا دارد وتاثیر گذاری اشعاراو باعث زمزمه اشعار او  او باعث استقبال اكثر مخاطبان از اشعار

میان مردم شده وبه صورت فایل های صوتی در آمده شاید مردم ومخاطبان اشعار او را زمزمه كنند ولی اطالع دقیقی از شاعر آن 

 .نداشته باشند 

حالت نوشتاری اشعار بهمنی    

خصوص غزلهای او دارای عالئم نوشتاری است كه بودن این عالئم باعث ارتباط بیشتر او با مخاطب وشنونده او شده اشعار بهمنی ب

ونقطه چین ( -)بر این اساس باید عالوه بر شنیدن اشعار بهمنی به نحوه نوشتاری اشعار او نیز پرداخت مانند استفاده از خط فاصله 

 :ها  كه در شعر زیر نمونه آورده شده استشانهو نمونه هایی نظیر این ن)!(تعجب  عالمت( ؟)عالمت سوال )...........( 

 !جان پناهم .........ها! یخ كرده ام ! ام یخ كرده

 (34:همان )مگذار فریادت كنم در كوهساران 

 كسی پاسخ نداد وآسمان یک سر]خداحافظ :[گفتم 

 (34:همان )پوشیده از ابری شبیه آرزوهای سترون بود 

 عشق به غزل 

غزل را روح وجان خود می پندارد وزمانی كه با غزلهایش سرگرم است واژه « م غزل فکر می ك من زنده ام وهنوز»شاعر دركتاب 

 تنهایی برای او معنی ندارد ودر شعرهایش به این مسئله اشاره دارد 

 تا تو هستی وغزل هست دلم تنها نیست »

 (12: 4931بهمنی ،)«نیست محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا 

 من با غزلی قانع ام وبا غزلی شاد »

 تا باد زدنیای شما قسمتم این باد 

 ویرانه نشینم من وبیت غزلم را

 (36:همان )«آباد  هرگز نفروشم به دو صد خانه 

 توصیف عشق در اشعار بهمنی

وابی از ای خاص بدون اینکه جدن معشوقهواقعیت عشق بدون تصور كر مشخصه دیگر اشعار محمد علی بهمنی توصیف عشق و

جوابی در مقابل اظهار  ها در اشعار او خاموش وساكت هستند فقط بهمنی با آنها سخن می گوید ومعشوق دریافت كند معشوقه

 عشق او از طرف معشوق وجود ندارد 

 دلخوش گرمای كسی نیستم » 

 (29:همان )«آمده ام تا تو بسوزانی ام 

 خواستی آیا به دست تو دیوانه ام می » 

 (443:همان )دیوانه ای با این جنون زنجیر خواهد شد 

 بگیر دست مرا تا تب تو را بسرایم » 

 (43:همان )« تو را تپنده تر از نبض واژه ها بسرایم

 گردی كجا دنبال مفهومی برای عشق می»
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 ( 33:همان )«كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب 

 اشاره به دریا 

   .كنداند واو را به شعر خوانی دعوت میاشاره شاعر به دریا كه او را هم بغض خویش می د

 دریا كه صدا می زندم وقت كار نیست  »

 دیگر مرا به مشغله ای اختیار نیست

 پرمی كشم به جانب هم بغض هر شبم 

 آیینه ای كه هیچ زمان اش غبار نیست  -

 یم گر چه باز دریا ومن چقدر شبیه ا

 (431-436:همان )«من سخت بیقرارم واو بی قرار نیست

اصطالحات و امثال و رمزهای لغات رابطه مفهومی با روحیه عوام دارد به نظر می آید كه عوام برای مشاهدات و احساسات »

می كنند با اولین تشبیهی كه  خودشان احتیاجی به اشتقاق لغات و تتبع منطقی آن ندارند و آن چه كه در نتیجه مشاهده احساس

تر با روحیه عامه است قوی تر و زنده تر می باشد و پیدایش زبان این لغات هرچه نزدیک. می نمایند به نظرشان می رسد بیان

وابستگی مستقیمی با این لغات و اصطالحات را نشان می دهد از جمله لغاتی كه از تقلید آواز جانوران و صدای اشیاپیدا شده 

بعد همین لغات در زبان معنی خاص به  و... به به ، جوجو و : چنان كه كلمات و لغات ابتدایی غیر از همین تقلید ناشی شده مانند

هم چنین اصطالحات و كنایات كه در زبان ... . عطسه، قهقهه، میومیو، شلپ شلپ، گوگو، تپ تپ، شوشو و : خودش گرفته مانند

. ودشزیركاه برای آدم دورو استفاده میآب : تصویرمجازی به خود گرفته و به طور استعاره استعمال می شود مانند اصطالح های

 (34: 4939جهانگیرهدایت ،)« ... .نانش توی روغن است برای دولتمند و  

از این قبیل اصطالحات در اشعار شاعر بی شمار است در این جا فقط به اصطالحاتی اشاره می شود كه مربوط به اعتقادات عوام 

كه اگر بخواهیم همه آنها را برجسته و بیان هایی كه معروض گردیده پر است از الفاظ و گفتگوهای عامیانه بوده ولحاظ ویژگی
 .نماییم به اطاله كالم خواهد انجامید بدین سبب صرفاً به بیان نمونه هایی از آن خواهیم پرداخت تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

 (34: 4931بهمنی،)بركت از حركت می آید

 (21:  4931بهمنی، )قدمت روی چشام 

 (29: همان )یکی بود یکی نبود

 (93:همان)هرچی دارم به پای مهمون میریزم 

 (41:همان )بتركه چشم حسود یاله

 (21:همان)خودشون یه جوری گول می زنن

 (93: همان )پاشُ رو چشمام بذاره 

 (41:همان)بی وفاس هركی كه زیباس؟

 (613:همان)اسفند دود می كند

 (23:همان)دلم براش شور می زنه 

 (232:مان ه)نکنه دلش یه وقتی بشکنه؟ 

 (293:همان)هرچی كه هس فردا یه روز دیگه س

 (264:همان)حرف حسودا رُ تو باور نکن 

 (232:همان)كی می گه عاشقی كاره دله 

 (41:همان)در میاد از چاله می افته تو چاه 

 ( 246:همان)كسی داره پشت سرت غیبت می كنه 

 (43:همان)دروغگو دشمن خداس 

 (246:همان) همچی پوس كنده بذار بهت بگم
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 ( 33: 4932بهمنی ،)صدقه رفع بالست 

 (632: 4933همان ،)گل كرده باز شیطنتم بعد سالها 

 (91:  4931همان، )دلت گرفته 

 هاخواب

خواب دیدن، و حوادثی كه در رویا به نظر انسان می رسد، از گذشته های بسیار دور توجه آدمیان را به خود جلب كرده است 

تاثیر آن در زندگی آدمی اعتقاد داشتند خوابها حتی در حل و فصل حوادث زندگی واقعی نیز تاثیر داشته و بسیار  تقریبا تمام اقوام

 .داستانها كه در باب آن در كتاب ها وتاریخ آمده است

 (13: 4931بهمنی ،)دیشب توی خواب می دیدم كه آسمونا آبی شده 

 (33:ان هم)خواب دیدم كلید داریم تو قفل زندون می كنیم 

 (همان)خواب دیدم بازم داریم شهرو چراغون می كنیم 

 اساطیر

كهن دارند وبا اینکه  های شاهنامه كه ریشه در اشعارا پرداختن به اساطیر بخصوص شخصیتعلی بهمنی در اشعار خود ب محمد

-ها وافسانهخوردن اشعار او با داستانها با غزلیات او همگون نیستند  ولی استفاده شاعر از این شخصیت ها باعث گره این اسطوره

 های قدیمی شده واشعارش نیز در این زمینه قابل توجه است 

 (33: 4934بهمنی ،! )هفت خوان چیزی كه نیس

 (همان. )می كنیم« رستم دستون»ما همون كاری كه كرد، 

 (همان. )می شیم، قلعه رُ داغون می كنیم« امیر ارسالن»

 (492: 4931همان ،)قلعه گیر« ابسهر»اما چه ها كه رفت به 

 (499:همان)تو فقط از اسبش اوفتاد « گرد آفرید»

 ( 441: همان )وار بیرون آمدم از امتحان گرچه « سیاوش»

 (همان)سان است هرچه آتش بود « سودابه»دل 

 (933: 4931همان ،  )زد «شُغاد»،«رستم»زخم آن چنان بزن كه به 

 ، نوروزاعیاد

 (13: 4931بهمنی ،)بغل جوونه عیدُ آورد از تو كوچه تو خونه بهار اومد با یه 

 (31:همان)بهار اومد پنجره ها رُ وا كرد 

 (34 :همان )بهار بهار گلخونه های بی گل

 ( همان)بهار اومد برفارُ نقطه چین كرد 

 لغاتی که از تقلید آواز جانوران و صدای اشیاء پیدا شده 

 (31: 4934بهمنی ،)ام  از های و هوی كوچه و بازاز خسته

 ( 91 :همان )از دنگ دنگ ساعت دیوارخسته ام 

 (43 :همان )شیوع پچ پچی ها و تماس های همیشه 

 (433:همان)رُپ رُپ نبضم منتشر می شود 

 ( 233  :همان )بارون شُرشُر می شم 

 (49:همان)از جیک جیک صبح الی قار قار عصر 

 اشاره به رقص های محلی زادگاه خود

 (4932:612بهمنی ،  )ه سركنگی یعنی تو نیز شانه بلرزان كه بلرزد زوال لرز

 (  همان)زلزله سركنگی آوارهاست 
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 اشاره به منطقه زندگی شاعر

 (433: 4931بهمنی ،)سفر كنم به جانب هوای شرجی جنوب 

 ( 66  :همان )دریا با من حرف بزن

 (91:همان )به شب نشینی خرچنگ های مردابی، چگونه رقص كند ماهی ی زالل پرست 

 ( 44:همان)لحظه ای كه در فلق گم شد با شفق باز می شود پیدا

 (هرمزگانی)اشاره به گویش محل زندگی 

 (333:  4932بهمنی ،)یاروک آطرف ته بنین 

 (336:همان)راحت بنین مترس 

 (همان)هوشت كجان 

 ر محمد علی بهمنی بررسی اشعا

 (32 : 4931بهمنی، )دلمُ چوبِ حراج زدم فروختم /واسه اینه كه دیگه لبامُ دوختم 

 (431 :4913نجفی، )كنایه از اقدام نابودی چیزی كردن، بسیار ارزان فروختن یا به تاراج دادن : چوب حراج به چیزی زدن

  بتركه چشم حسود یاله

 (4931:41، یبهمن)شور دل من  یچشما ی كشته

مترادف تا كور شود هر آن كه نتوان دید :رود یدفع چشم زخم به كار م یعبارث در باورعامه برا نیا :بتركه چشم حسود یاله

 (141: 4913شاملو، )

 (12 : 4931بهمنی ،)خنده روی لبم شکوفا میشه /وقتی می بینمت دلم وامیشه 

 (611:نجفی )از افسردگی به در آمدن  ،نبساط كردنایه از احساس فرح و اكن( واشدن: یا)دل كسی باز شدن

 (43: 4931بهمنی ،. )چراغ خونمونُ، نذرِ خیابون می كنیم/ خواب دیدم بازم داریم شهرُ چراغون می كنیم

 (446: نجفی). این عبارت برای ابراز شادی بکار میرود: چراغان : چراغانی كردن

 « گاهی دلم برای خودم تنگ میشود»

 (433 : 4933بهمنی ،)دایم برای تو، كه جز اینم عزیز نیست 

در فراق كسی دل تنگ  ،تابی كردنبرای دیدار او بی و تنحسرت دیدار كسی را داش: دل تنگی كردن برای كسی

 (619:نجفی)بودن

 . بس كه بر خاک نشستید زمین گیر شدید/ ز ما سیر شدید :ها گله دارند آسمان

 (322:نجفی. )حركت ،مفلوجعاجز از : زمین گیر

 كاری از پیش نبردم همه عمر

 (4933:411بهمنی، . )ولی شاید این لحظه نایافته كاری باشم

 (4443:نجفی )كاری را به نتیجه مطلوب نرساندن: كاری از پیش نبردن

 بخوان به خاطر ما ! فدای درد تو گردم

 (4933:431بهمنی ،)كه دردمند تو را صدا شفاست هنوز

 (4132:نجفی. )عبارتی متعارفی كه در آغاز نامه می آورند عمدتاً در نامه های دوستانه: شوم فدایت

 «كسی هنوز عیار تو را نفهمیده ست»

 (436: 4933بهمنی ،)هر آ نچه آینه شعرگفت باور كن

 ارزش كسی را فهمیدن: عیار كسی را فهمیدن

 (4931:43بهمنی ،! )آخ چقد خوابا خوبن،كاشکی بازم خواب می دیدم

 (366:نجفی)عبارتی برای بیان آرزوها وتصورات غیر واقعی وتحقق ناپذیر:خواب دیدن 
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 آفتاب مهتاب چه رنگه؟

 یادم نیس  

 (4931:46بهمنی ،)اما اگه بپرسی 

همدیگر را از  ها را از آرنج در هم اندازند و به نوبت خم شوند ودست دهند ووعی بازی كودكان كه پشت به هم مین: آفتاب مهتاب

 (99:نجفی )باز بر زمین نهند وترانه ای خوانند  زمین بلند كنند و

 (46: 4931بهمنی،)خیلی وقته شیکستن/اون بلورای آبی 

 (412:نجفی )عبارتی برای بیان صاف وشفاف بودن  :بلورای آبی

 (229: 4933بهمنی ،)دوباره روزَنم را گِل بگیری/مبادا خوب من بر دل بگیری 

 (4243:نجفی)با گل پوشاندن و مسدود كردن جایی را: رفتنگِل گ

 من چه خواهم كرد ینباش یاگر روز !الل زبانم

 (33 : 4932 ی،بهمن)؟ نمیرنگ یایبرمن و دن ایخواهد رفت آ چه

 (313 :نجفی ( )هنگام ادای كالم كفر كه خیر یا تصور واقعه ای ناگوار)عبارتی دال بر استعاره یا برای دفع نحوست : زبان الل

توان یم ایرود  یبه كار م افتد،یاتفاق ب دیكه شا یااظهار ترس از حادثه یبرا ایشود یناگوار صحبت م حادثه کیكه از  یمواقع

 (434:یانور. )شود یم انیاز سخن نا به جا ب یمانیاست كه به منظور اظهار پش یاگفت شبه جمله

 (33:4932بهمنی،)كوچه مثل بچه ای تازه زبان باز وا كرده

 (313 :نجفی )شروع به حرف زدن كردن كودک  :(وا كردن:یا )زبان باز كردن 

 (21 : 4931بهمنی ،)و صبح با شنیدن یک عطسه می ایستم كه حادثه از خانه بگذرد

 .كنیم تا پیشامدی رخ ندهدآید تامل میكه عطسه میعبارتی است درعرف مردم تحت عنوان صبر آمدن زمانی

 الل زبان باز كند كو شَنَود زمزمه را 

 ( 431 : 4933بهمنی ،. )ها چشم چرانی بکندر در این منظرهكو

 (411:4932بهمنی ،)نه كه تا چشم مرا هست بر او خیره بمانم / رفته بودم كه در آن منظره چشمی بچرانم

 (421 :نجفی )(چشم پاكی:متضاد )خصوصیت یا كار  شخص چشم چران  : چشم چرانی

 (94 : 4933بهمنی، )چه توانم گفتن؟  –چه بگویم  –بنشین گپ بزنیم 

 (341 :نجفی )(اختالط كردن:مترادف)گفتگو كردن  ،نگفتن، حرف زدسخن : گپ زدن

 (4931:66بهمنی، )« از من سیر خواهی شد»: می گوید

 (341:نجفی. )كنایه از بیزار شدن. از چیزی یا كسی بیزار شدن: سیر شدن

 دل خورشید هم به حالم سوخت 

 (4933:632بهمنی ،)«بیا»: سرخ تر از همیشه گفت

 (616:نجفی()مترادف دل سوزی كردن)غمخواری كردن  ،احساس ترحم كردن ،به رقت آمدن.4.دل سوزاندن 

 (31: 4931بهمنی ،( )پاسخی پژواک سان از سنگ ها آمد)نباشی 

( خداقوت:مترادف .)عبارت تعارف آمیز خطاب به كسی كه مشغول كاری باشد برای تشویق او به كار می رود: خسته نباشید

 (331:نجفی)

 ولی زخمت نزنمتو منو تنها گذاشتی 

 (4931:21 یبهمن) اگه برگردی هنوزم قدمت روی چشام 

 (611:شاملو)شود یمهمان گفته م به عنوان یزیعزیی آمد گو خوش یاست كه برا یكالم هیتک :قدمت روی چشام

 (66 :4931بهمنی  ، )او غمی دارد كه غیر از خنده درمانی ندارد 

 .برای از بین بردن غم  میباشدرود كه اصطالح عامیانه برای كسی بکار می
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 تبی كه  -یخ كردنی در تب-یخ كرده ام 

 (4931:13بهمنی ،)جسمم نه ،دارد باورم می سوزد ازآن 

مانند چایت را بخور یخ نکند دست و پایم یخ می -(در مورد شخص)احساس سرما كردن ( در مورد شیء)سرد شدن : یخ كردن

 (4311:نجفی . )كرد

 (34: 4931بهمنی ،)دگر به چشم تو بی رنگ وبی بها شده ام / ده نخ نما شده امبه رنگ قالی پا خور

 (4419:نجفی )كهنه و ساییده به حدی كه تاروپودش آشکار شود : نخ نما شدن

 دلت می آید آیا از زبانی این همه شیرین 

 (4933:13بهمنی )تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری؟ 

 (616:نجفی)را انصاف ندیدن و لذا رغبت به آن نداشتن انجام كاری : دل نیامدن

 مرا كه چله نشین همیشه ات شده ام

 (419: 4931،بهمنی)وسه بیرون كشیده از پرهیز مگو كه وس

برای ارتباط با موجودات فوق طبیعی دفع نحوست چله یا برآورده شدن حاجات به گوشه انزوا رفتن ومدت چهل روز : چله نشینی

 (443:نجفی) ریاضت كشیدن

 (41: 4931، یبهمن) پاش لب گور دل من هیپوس كنده بذار بهت بگم عمر یهمچ

 (163:نجفی ))با صراحت تمام و بدون پرده پوشی) : حیصر رُک،: كنده پوست

 حاال كه این كلکا، خنجرو از پشت میزنن 

 (31 : 4931بهمنی  ،)، به تیغ بیرون میکنیم ما چرا پشتمونو

 (46:نژاد  یثروت و انزاب)در آوردن یاز پا یرا به نامرد یكس یعنی، پشت خنجر زدن از

 از هر طرف نرفته به بن بست می رسیم 

 (444: 4931بهمنی ،)نفرین به روزگار من و روزگار تو 

 (4443:نجفی)پیاپی نفرین كردن به كسی( جای كسی)نفرین را كشیدن به 

 (31: 4931بهمنی ،. )وشتخواستی مرا نفرین به سرنمیخواستم ترا و تو می

 اصطالح عامیانه برای شکایت از روزگار :نفرین

 نگذارید از این خواب صدایم بزند 

 (493:بهمنی)باز هم بختک پیچیده به عریانی من 

 (493 :نجفی . )كابوس به صورت جسم سنگین كه خود را روی سینه شخص خفته افکند و او را دچار وحشت كند: بختک

 (442:بهمنی)راستش عقل زمانی ست چادر زده بر جنونم: شدیكمی دیر پیدا 

 دیر كردن، دیرتر از وقت مقرر یا معمول آمدن، تاخیر كردن: دیر پیدا شدن

 (446:بهمنی )دلی خوش كردیم « با بوسه ای از دور»گرچه 

 (614:نجفی . )آنچه مایه شادی و خشنودی باشد: دل خوشی

 (431 :بهمنی )باز جوانی بکند ،با من پیر گشته ام/ کنده تکانی بمژده كه عشق آمده تا خان

 (343 :نجفی. )ث خانه برای شستن و پاكیزه كردن آنها با آب و جارو كردنبه هم ریختن اسباب و اثا: تکانی خانه

 (633:بهمنی )دلواپس چه هستی

 (633:نجفی )برای كسی یا چیزی نکران شدن : دلواپس كسی یا چیزی بودن

 (192:بهمنی )شود دارد دیر می

 (192:نجفی )(رفتن به جایی یا انجام دادن كاری)دچار تاخیر شدن  از وقت مقرر عقب افتادن،: دیر شدن

 كن را بردارم پاک توانم؛ یسرم زده كه م به

 را میازغزل ها یکی فیرد... و
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 (49: 4934 یبهمن. )كنمیم پاک

نجفی ) گرفتم میتصم یعنی«سرم زده به»، عزم كاری به ذهن رسیدن به فکر كسی رسیدن. به سر كسی زدن/ به سرش رسیدن  

:334)  

 نمی تونس اما –خواس بخونه می

 انگاری بغضی تو صداش می افتاد 

 (464:نجفی )حالت گرفتگی وفشردگی گلواز آغاز گریه : بغض

 بدا كه از غزل من لبی نمی نوشی

 (216 :بهمنی)مرا ببوس برایم بخوان و نو بر كن

 (4493:نجفی )مصرف كردن چیزی كه تازه به بازار آمده : نو بر كردن

 چگونه دلت آمد :نفرین نه، سوال است

 (616:نجفی )انجام دادن كاری را انصاف ندیدن ورغبت نداشتن: دلش نیامدن

 (244:بهمنی )

 خوریباران گفت نمی بوسمت سرما می

 (312:نجفی )اییدن دچار عارضه سرماخوردگی شدن، مترادف چ: سرما خوردن

 (243:بهمنی )

 (44:بهمنی )مدتهاست كسی به سراغم نیامده

جویای حال كسی شدن یا به .2نشانی كسی یا چیزی را جستجو كردن واز این وآن پرسیدن .4.  را گرفتن(چیزی: یا)سراغ كسی

 (333:نجفی )دیدار او رفتن  

 خورد شهیت شهیتو بود كه از ر هیسا آن

 (32: 4932 یبهمن)مثال تو امتیاست اگرنه تا به ق سرو

 (246 :یشمیابر. )خود را فراهم كردن یبا دست خود موجبات نابود یعنی :ریشه تیشه خوردن

 (31: 4931بهمنی )نفرین به سرنوست كه نقش بر آب شد/ خواستم ترا وتو میخواستی مرا می

 (942:ثروت )و بی فایده كردن كنایه از محو كردن ،كاری بی ثبات : نقش بر آب شدن

 (434: 4931بهمنی )شصت سالگی –خودت را گول مزن 

 (4261:نجفی )ساده لوحانه به چیزی امید بستن و زیان دیدن : گول چیزی را خوردن

 !نکنه دلش یه وقتی بشکنه ؟/ دلم براش شور می زنه 

 (23: 4931بهمنی )

 (632:نجفی ()دلواپس بودن: مترادف)آرام نداشتن .نگران بودن: را زدن( یا چیزی)دل كسی شور كسی 

 بركت از حركت میاید

 من بفکر صدها رود خشکم

 (34: 4931بهمنی )از تو حركت از خدا بركت 

شاملو )یا یاس معتقدان به سرنوشت می آورند –نظیر روزی را خدامی رساند –سخنی حکمت آمیز است كه در نفی توكل مطلق  

:4114) 

 حاال-،حاشا بود  وارید وار،ید نیروز بُلن تر هی

 (43: 4931 ی،بهمن)شه یحاشا نم واریكوتاه تر از د یوارید چیه

اگر خود شخصی به آنچه كرده است اقرار نکند اثبات گناه او به گردن مدعی می افتد وامری مشکل می شود :دیوار حاشا بلند است 

 (4431:شاملو )

 تو جان من شده بودی و من جوان شده بودم
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 (439: یبهمن)و اعتراف كنم شوق نهان شده بودم

 (963:نجفی )فالن كس را از جان خود عزیزتر داشتن : فالن كس( جانِ)جان كسی بودن و 

 چیکار كنم  –بدجوری دل واپس حال خودمم 

 (43:بهمنی )مداوا نمی باشد –واال  –دردی دارم كه با دوا 

 (633:نجفی )سی یا چیزی نگران شدنبرای ك( شدن: یا)بودن ( یا چیزی)دلواپس كسی 

 (24:بهمنی )یه جوری آفتابی بشیم/ حتا اگه ابرا نخوان / بیا كه ما آبی بشیم 

 (99:نجفی)در مالء عام ظاهر شدن، خود را نشان دادن: آفتابی شدن

 منتظرم یه شب كه خواب شیطون

 (43:بهمنی )خدا مارُ آشتی بده دوباره

 (369:نجفی )كنایه از خواب بسیار سنگین: خواب شیطون

 گره ی بین منُ توگره ای كور شده

 (33:بهمنی )تونیم این گره  رُ وا كنیممنُ تو نمی 

 (4293:نجفی )گره ای كه به آسانی باز نشود: گره كور

 (33 :بهمنی)ماهُ خورشید خورشید توی دستم تیله ی یه قُل دو قُل بود

 (4132:نجفی )نوعی بازی كودكان با سنگهای مدور كوچک : یه قل دو قل

 چی بگم؟/ منِ بی حوصله بیهوده كه بی حوصله نیستم 

 (36:بهمنی )هیچی نگم بهتره اهل گله نیستم

 (4234:نجفی ( )از كسی)دلگیر بودن گله گزاری كردن(. از كسی)گله داشتن 

 «بلور بار فتن »اگر چه نیستم آری 

 (423: بهمنی)« سفا ل »یمتی ست مرا ولی مشکن گاه ق
 (231:شاملو )آورند افت وسپیدی پوست زنان وكودكان میهر چیزكه بسیار سفید وظریف باشد وبخصوص در تعریف از لط .بلور بارفتن

 گیرینتیجه

ادبیات غیررسمی از آنجا كه ریشه در پنهانی ترین الیه های زندگی مردم اجتماع دارد می تواند آینه ای  ادبیات عامیانه  به عنوان 

با شناخت و تأمل و تعمق در آن می توان ، هوش، . باشد برای بازتاب و انعکاس وقایع ناگفته و كژ گفتۀ تاریخ و فرهنگ یک ملت

 .زندگی مردم آن را پیش چشم آوردبینش، روش و منش یک قوم را بررسی كرد و داستان 

، قابلیت و شیرینی فوق العادة خود را ویش در طّی قرون، با بهره گیری از این عامل زیباشعر فارسی با استعداد شایسته و درخور خ

گ عامه از البته باید توجه داشت كه رابطۀ ادب رسمی با ادبیات غیررسمی دو طرفه بوده است، گاه بخشی از فرهن. باز نموده است

اهمیت این نوع . ، ترانه یا چیستانی قرار گرفته استاس ضرب المثل، باورزبان مردم به شعر و نثر راه یافته و گاه شعر یا داستانی اس

 .ادبیات در زبان و فرهنگ فارسی با قدمت و گذشتۀ فاخر خویش همواره قابل توجه است

ایران به علت سلطۀ استبداد، بیان آزاد و صریح اندیشه ، غالباً بسیار دشوار بوده  خصوصاً اگر به این نکته توجه كنیم كه در تاریخ» 

، اهمیت این گونۀ ادبی بیشتر آشکار می ستعاره و تمثیل روی می آورده انداست و از این رو شاعران و نویسندگان، پیوسته به ا

 .«گردد

 خاطرغنای ساده این ادبیات كه ریشه درباورها واعتقادات وآداب ورسوم، به امیانه وفولکلوریک دراشعار فارسیاستفاده  ازادبیات ع

دارد وشاعرانی كه توانسته اند زبان شعر خویش را به  لحن وزبان عامیانه  نزدیک  داشته و به حال وجود تا و دارد، ازگذشته... و

 .نمایند ازجایگاه ویژه ای درشعر فارسی  برخوردار گردیده اند

 قالب در تازه هایاندیشه بیان پی در همواره آنان اینکه بر مبنی نو، شعر پیشگامان ادعای به توجه با هم، فارسی صرمعا شعر در ،اما

دارد،  ادبیات و زبان سنتی بخش در ریشه آنچه هر از ایشان رود می گمان نظر این از و هستند، تازه نگاهی و روش با و نو های

 معیری، رهی در اشعار،شاعران معاصری، همچونعامه یا بخش هایی از آن را وزبان  فرهنگ كاربرد عناصر توان می. گریزانند
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 معانی، گلچین خانلری، ناتل فیروزكوهی پرویز امیری و شیرازی حمیدی شهریار، حسین محمد آذرخشی، رعدی صورتگر، لطفعلی

 رشید مسرور، خویی حسین اسماعیل و فرخزاد فروغ ثالث، اخوان شاملو، احمد. مشیری فریدون و نادرپور نادر توللی، فریدون

 .پیدا كرد... منزوی و بهمنی،حسین علی محمد بهبهانی، همایی سیمین جالل الدین و یاسمی

فرهنگ وزبان عامه، یکی از منابع الهام بهمنی، به شمار می رود از این رو  :توان گفتو مباحث ارائه شده، می باتوجه به مطالب

دهد كه محمدعلی بهمنی دلبستگی خاصی به این خورد ونشان میعناصر فرهنگ وزبان عامیانه درجای جای اشعار او به چشم می 

 .این نکته درآثارش به وضوح قابل شناسایی است .گونه مضامین دارد

موضوع ومحیط شکل گیری (شهروزادگاهش ب(پذیری اشعار بهمنی از فرهنگ وزبان عامیانه به دوعامل الفطوركلی تاثیر ه ب

  .اشعارش، بستگی دارد

 .باشد اما وجه قالب شعرهای او، غزل می. نیمایی و سپید  به سرودن پرداخته است ای  مختلف  از كالسیک،ه بهمنی در  قالب

اشعار عامیانه از  برخیباتوجِه به موضوع ، مجموعه آثار شاعر، فرهنگ عامه  در زبان و مفاهیم محقق باهدف تبیین مصادیق  و

شفاهی وعامیانه نوشته شده  ادبیات   های متعددكه در زمینهفرهنگهمچنین از  قرار دادوبررسی  مطالعه و بهمنی را مورد

 های غزل سرودن با كه است معاصر سرای غزل ناموران و برجستگان از یکی ومشخص شد كه بهمنی از جمله  استنموده استفاده 

از شاعرانی ( غزل سرای ایران)بهمنی را باید بعد از حسین منزوی   است برداشته معاصر شعر مسیر در مهم گامی سنّتی نیمه

دانست كه با نزدیک كردن زبان شعر خویش به لحن عامیانه و فولکلور مردم عادی توانسته اند جایگاه ویژه ای در شعر معاصر ایران 

وقتی بیشتر می شود كه این الفاظ در  اهمیت این امر. به خود اختصاص دهند كه در شعرای قبل از ایشان بی سابقه بوده است

قالب غزل بیان می شود چرا كه شعر گفتن در قالب سپید به زبان عامیانه كار چندان سختی نمی باشد اما نزدیک كردن زبان غزل 

با وی  طوری كهه ب .به زبان عامیانه با توجه به محدودیتی كه به لحاظ موزون بودن كالم دارد، كار شاعر را سخت تر می كند

 .ه استبا ساده ترین گفتار، شگفت انگیزترین معانی را در شعرهایش به تصویر كشید زبان كوچه و بازار، استفاده از

 :پی نوشت
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