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 چکیده 

زباا  ماادری باا زباا  معیاارن زباا   وی در آمیختن تواناییدر شعر معاصر با ظهور نیما و 

ی به درو  ادبیات راه یابد و به عنوا  یک عنصر زبانین علااوه نشینمحلی توانست از حاشیه

زبانی گاردد  نیماا در کناار  وحدت ملی در حوزۀسازین باعث ایجاد بر تشخص و برجسته

خاود را در  آ  واژگاا  باومی منۀقا  شعر فارسی به زبا  محلی خود شعر سرودن علاوه بر

ادامه دادناد و اماروزه ادبیاات باومی  شعرش وارد کرد  بعد از وین شاعرا  دیگر راهش را

در ایان   در شعر فارسی حضاور فعااد دارد  مجزا استن عناصر آ یکه ادبیات علاوه بر این

بیاانگر ایان نتیجاه  ومقاله سیر تۀور زبا  محلی از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی شده 

ورود زباا   بارای است که شعر مشروطه به دلیل گسست زبانی از شعر کلاسایکن آااازی

تفننای در این دوره سبک شعر کلاسایک باه صاورت همچنا  اگرچه  محلی به شعر است؛

جازو سانت ادبای گردیادن  رشاد کارد وبعد در شعر نیماایی  شدن اما در دورۀاستفاده می

های زبا  محلی باه دو صاورت نظااب زباانی مساتقل و عناصار محلای باه صاورت جلوه

آمیخته شد که این آمیختگی بار فرهنگی آ  منۀقاه را هنجارگریزی گویشی با زبا  فارسی 

 نمود داد و با هدف مشترکی که شاعرا  داشتند همبستگی ملی را رقم زد  

 تۀور  زبا  محلین شعر معاصرن مشروطهن نیمان ها:کلیدواژه
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 مقدمه  -1

پایاا باوده که زبا  محلی از هما  آااز یک عنصار  دهدی مختلف ادب فارسی نشا  میهابررسی دوره

باه زباا  طباری تاوا  ماااد زدن مالاا  های مختلفای از وجاود آ  در ادبیاات مایکه نمونه چنا  ؛است

آ  کتااب  نمونا  ؛(98: 1351نوشاتند )دبیرمقادبن گفتند و کتاب مایتا قر  پنجم شعر می (مازندرانی)

اعرانی باه زباا  محلای یاا شانی آ  را از طبری به فارسی ترجمه کرده است راویکه واست نامه مرزبا 

و مولاوی باه  شیرازین خاقانی به گویش لرین سعدی و حافظ به لهج شعر سرودندن از جمله باباطاهر 

شناسی از ادبیات باومی اراهاه داد و شاید بشود با وجود این اشعارن نوعی جریا  زبا  ترکی شعر دارند 

از آنجاا کاه   مار طبیعای اساتن بیاا  کارده یاک ااین مسأله را بنا به هما  امر اجتماعی بود  زبا  کا

جاا بار شعرشاا  تأگیرگا ار شک زبا  رایج آنموقعیت و اجتماع زندگی حافظ و سعدین شیراز بودن بی

طور در شعر مولوی و شاعرا  دیگارن اماا قراردادهاا و ملزومااتی کاه شاعر فارسای  همین بوده است 

در شاعر  ادبیاات باومیبه هماین دلیال فاده کنندن داد به راحتی از این زبا  استداشتن هرگز اجازه نمی

با آ  بیاامیزد  یاا در حاشایه باوده و یاا باه  وادب فارسی حضور فعاد یابد  کلاسیک نتوانست در بدن 

باه طاور کلای زباا  محلای در ادبیاات   عنوا  ادب مستقل نگریسته شده که البته توانی نداشته اسات

شدن از آنجاا کاه های ادبی جدی گرفته نمیسبکی دورههای کلاسیک ما رسمیت نداشت و در شاخصه

هاای دیگار اگرچاه باه یافته بودن ماردب شهرساتا  را مقاب زبا  ادبی و رسمی کشورن زبا  فارسی دری

هاای خاود بیاا  اندیشاه  لآموختند و آ  را وسین همه فارسی میکردندمیتکلم  های دیگر ایرانیلهجه

ا  کاه از نقاد ادبای شاعر آنچنادر زباا  فارسای نیاز   (141-148: 1343خانلرین ناتل ) دادندقرار می

هاا از آ  آیدن گرایش شاعرا  به زبانی دور از سۀح جامعه و مردمی بوده استن در کتاابمیکلاسیک بر

 اند  با عنوا  زبا  فاخر و ادبی یاد شده است و زبا  مردمی را زبا  عامیانه نامیده

در  رفات و یکناارباه قراردادهاای شاعر کلاسایک انقلاب مشروطهن  همزما  بان ادبیات معاصردر 

 ی ایار شااعرانههاهواژ ورود جواز نتحوددر این رخ داد   تحودزبا  چندین  معنایی صوری وساختار 

در شاعر هار چناد  گشت در شعر زبا  محلی ساز حضور همین مسأله زمینهو  صادر شد یزبانتغییر و 

 بینایمنچندین شاعر مایزبا  محلی را در حد شعر جوششی در دیوا   نیکشعر کلاسهمانند  ناین دوره

در کناار آ ن به زبا  محلی شعر مجزا بگویاد و  نیما پهلوی در دورۀسازی در این دوره باعث شد زمینه

باعاث ناوعی  زباا  محلای حضاور باا زباا  معیاار بیاامیزد و بادین صاورتعناصر زبا  محلای را 
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زباا  محلای در شاعر معاصار ایجااد بنابراین دو نوع رویکرد به   ی گشتسازهنجارگریزی و برجسته

و در رویکارد  توجه شدزبا  محلی به عنوا  نظاب زبانی مستقل از زبا  فارسی به در رویکرد اودن  شد:

ایان   به عنوا  یکی از عناصر زبانی دخیل در زبا  فارسی ماورد اساتفاده قارار گرفاتزبا  محلی دوب 

شاد کاه  هاا در شاعر معاصارما باعاث حضاور قومیات شناسانهن به عقیدۀجنب  زیباییبر علاوه کاربرد 

که باا اناای زباانی  هنگامی حاصل تلاش نیما بود این موفقیت ترین ارمغا  آ  وحدت ملی است  مهم

این تلااش ناامورا  در حفاظ سانت و هویات  بریم شویم به این نکته پی میااد او مواجه مینیما و ام

اسات و  ت گرفتاهها نشئو تازگی زبا  و تعالی اندیشه است که از جوشش و کوشش شاعری آ بومی 

  (11: 1393گرماارودین  )موساوی «داشات خاواهیم کامل باشدن شاعری برابر کوشش و جوشش اگر»

شاعری کاه در آ   بسراید و تماب مفاهیم و اندیشا  را به زبا  فارسی« حیدربابا»توانست شهریار نمیآیا 

اش را باا هماا  زباا  های شعریتوانست اندیشهبه فارسی بگویدن یا منوچهر آتشی آیا نمی ا  نمودهنبی

نیماا چارا ؟ و وارد کندشعرش  بهی بود که عناصر جنوب را روو آیا ضر بیا  کندمعیارِ گویش تهرانی 

 اشعاری به زبا  طبری دارد؟ در کنار اشعار فارسین مجموعه

در  نادب معاصاردر  زباا  محلایشناختی روشان از دست یافتن به  برایو  هامبنای این پرسش بر

 مۀالعا اسات  بررسای شاده چگونگی گستردگی زبا  محلی در اشعار شاعرا  سیر تۀور و این مقاله 

و ای کتابخاناه روشبررسی باه این  ؛صورت گرفته استگرا بومی برجست  ا شاعر موردی ما بر اشعار

توجاه باه زباا  محلای و لزوب و هدف اصلی از پژوهشن  استتحلیلی ا فی توصی نگارش آ  به شیوۀ

    آ  در ادبیات است اهمیت

 پژوهش  پیشینۀ -2

 ادوار شاعر فارسایدکنی در کا ن شفیعیطلا در مسن براهنی در اهل خراسا  نام الامحسین یوسفی در 

باه صاورت ضامنی از وجاود شادهن  هایی که در مورد شعر معاصر نوشتهکتاب در نویسندگا دیگر  و

اندن اماا کتااب مشاخص و مجزایای کاه باه طاور زبا  محلی و ادب بومی در شعر معاصر سخن گفته

اساتانی ادبیاات د در زمینا هاا در مقالات بیشاتر تحقیاق در این زمینه باشدن چاپ نشده است مبسوط 

هویات باومی در » قالا ( در م1394)روحانی و عنایتی قادیکلاایی شعرن  صورت گرفته است  در حوزۀ

( در 1394) ماددیعلایخاانی و امانناد  اهبررسی کرد شعر آتشی را از این منظر ن«چهر آتشیوشعر من
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ای های عاماه و محلای باه شاخصاه)نگاهی به چگونگی تبدیل واژه واژگا  عامه در شعر معاصر» مقال 

برآمدنادن البتاه ر شعر معاصر حضور واژگا  عامه د علت بررسیدر پی (« شناختی در شعر معاصرسبک

یسات و تنهاا در اند و هیچ اسمی نیز از واژگا  محلی در طود مقاله نبه سیر تحود و تۀور آ  نپرداخته

ساازی زباا  شاعری ویژه مقالاتی که هنجارگریزی و برجستههای دیگر بهدر مقاله عنوا  آ  آمده است 

در کناار تحقیقاات  مقاله در اینها اشاره شده است   واژگا  محلی شعر آند به اهشاعرا  را بررسی کرد

و تعاداد شااعرا  و سایر تااریخی آ  و اوج این زباا ن تناوع آ   که آااز بر این استسعی  شدهنانجاب

 ی تۀور و تحود زبا  محلی شعر معاصر باشد ر شناساید دستاوردی تابررسی شود 

 تحلیل -3

 سیر تطور زبان محلی بررسی  -3-1

پهلاوی باا ظهاور نیماا در شاعر  ساز آااز زبا  محلی باود و دورۀزمینهمشروطهن  منظر که دورۀاز این 

 :در نظر گرفت دو دوره توا میبرای سیر تۀور آ  ن تابیت شد

   ینآغاز دورۀ -3-1-1

 تحود زبانی و مضمونی شعر معاصرن حضور مدرنیته در شعر بود که با نااب مشاروطه و ترین علتمهم

طلبای از اییناخودآگاه شااعرا  را باه جاد به صورت خودآگاه و و آ  رسمیت یافت انب جتحود همه

آ ن  اساا  کاه باربود  تر شد  زبا  شعرین سادهاولین تغییر در ساختار زبانی داد شعر کلاسیک سوق 

در  حضاور ی اجاازۀاریخات و هار واژهن فروشدمیواژگا  به شعر برخی ورود مانع گی که شاعرانآ  

اساا  آ ن  وجود داشت کاه بارزبانی مراتب  هلسلس ندر ساختار شعرمشروطهن  دورۀتا   یافترا  شعر

 ندر ایان سلساله مراتاب شاعر بگویناد با واژگا  و زبا  شااعرانه دانستند که شاعرا  خود را ملزب می

ماردب ا  میامشروطه چاو  االاب شااعرا  از  دورۀ دراما  ؛شدندواژگا  عامیانه و مردمی راه داده نمی

را رهاا کارده ساخنوری شتند و برخی نیز در هیجا  مشاروطهن برخی سواد شعری ندا نبرخاسته بودند

 -جاز در شاعر چناد شااعر -ل ا زبا  فاخر ادبای کلاسایک  ؛اندیشیدندخواهی میبودند و به مشروطه

 نتغییار باودطبیعی در حااد  بازگشت به طور دورۀدر اواخر زبا  شعر چند هر رفت  خود به خود کنار

 کلماات مراتبیسلسله نظاب اشنبرابری فرضپیش با مدرنیته»به طور کلی  به سرعت آ  افزود مشروطه 
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گ شاته  در ایر ادبی و ادبی کلمات میا  که تفاوتی و تمایز  داد پایا  آ  مشروعیت به و کوبید هم را در

 و فرهنا  در حضاور دلیل به واژگانی که  رفت میا  از مدرنیته آمد  با بودن مرسوب زما  آ  ادبای نزد

حالاا  بودنادن نیافته را ادبی آگار در حضور اجتماعین مجاد مراتب سلسله سۀوح ترینپایین گفتاری زبا 

 نباودن مۀارح نباود  یاا باود  ادبای شارطپیش هانواژه در گزینش دیگر  شوند شعر وارد توانستندمی

 خاانی و)امان «داشاتند اعتباار و ارزش یاک همه و کردندنمی عبور و سانسور ممیزی از دیگر کلمات

 ( 149: 1394مددین علی

 شااعرا  میاا  گی درن چنددساتگشاتکاار رایاج ویژه در میا  شاعرا  تازهبا این تحود تازه که به

حاضار نشادند باه  کلاسیک سخن گفتند و به هایچ وجاه هما  سبک زبانی شعرای به عده ایجاد شد 

ه باه رسام اگا هایچبا آگاهی و خودخواسته ادیب پیشاوری است که آ   نمون ؛ یابندزبا  تازه گرایش 

زباا   در کااربرددهد چگوناه متعصابانه نقل است که نشا  می اویک داستا  از زندگی   ندادتن زمانه 

هاا ها نگر باا آهناین چنگاادینه شاهینروی»قصیدۀ  زمانی که وی اوگفته شده شاگرد  ی اصرار دارد سنت

نخواهاد فهمیادن ادیاب در  رگفت در این زمانه این شعر را از هزارا  نفر یاک تان بیشاترا سرودن   «  

ای عاده  (12مقدماه: ن 1312)پیشااورین  «ابشعر را برای هما  یک نفار گفتاهمن این  گفت جواب او

ای اماا عاده نبهارتقی محمدمال  ؛سعی کردند با حفظ اعتداد میا  زبا  کهن و تحود تازهن شعر بگویند

 انادازی کارد و در مقابالکه جریاا  تجاددخواها  را راهرفعت تقی مانند  ؛واستار تغییر زبانی شدندخ

ر و بهاا  ایجااد شاد مجادلاهمیا  این دو گروه در تغییر شعر فارسی  گرا ایستاد شاعرا  معتدد مشروطه

تواناد نمی گ شته شاعرا  واژگا ِ که داشت اما رفعت اعتقاد نبودند پیروانش معتقد به اصالت زبا  کهن

 خواساتار نهاساتآ  زمانا  از متفااوت بسایار کاه ایزماناه  ساازد بیاا  را زما  موجود هایواقعیت

تجاددخواها  باه بنابراین (  1311 لنگرودین )شمس دهد پاسخ نیازش به که است واژگانی کارگیریبه

 با  محلی موفقیت خاصی کساب نکردناد ولی در ورود ز وازین زبانی و عروضی پرداختندنشکستن م

حاصال  به شاعر آذری او گرچه توجه  گفتشعر می آذریریز بود و به زبا  محلی اهل تب رفعتخود 

در اشعار فارساین زباا   اما او نتوانست نای بود که وی در شاعری پیش گرفته بودبلکه شیوه نتفنن نبود

ار تنای اشاع در های باومیرف زبا  محلی نرفتند  واژهبه ط نیزشاعرا  دیگر بومی  و کندمحلی را وارد 

این شاعرا  بعدها نیاز کاه نیماا زباا  محلای را تابیات   باقی ماندچند چو  ایرج میرزان بهار و دهخدا 

تاوانیم اولاین گااب در ورود اما گسست زبانی از شعر کلاسیک را می ؛در صدد رشد آ  بر نیامدند نکرد
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صاورت گرفات باه ویاژه باا زیرا با تحولاتی که  بشماریمندر شعر معاصر واژگا  و تابیت زبا  محلی 

ا برای شاعر ناو هماوار راه رکه     لاهوتی و ی رفعتن میرزاده عشقینهای تجددخواهانی چو  تقتلاش

 برای شکستن این موازین نکرد   ایدیگر تلاش دوبارهنیما  نندبودکرده 

 رشد و تثبیت دورۀ -3-1-2

توانسات اهل تبریز بودن ماین جریا  تجددخواهی به افود گراییدن حضور رفعت که با مرگ تقی رفعت

نیماا در   کناار رفاتادبای  از صاحن خیلای زود با مرگ زودهنگامش او اما  نمحلی را رشد بدهدزبا  

ا با 1311در او   را آااز کرده باودتغییر شعر  در مۀالعهبود و سنتی همین دورا  سرگرب سرایش اشعار 

خبری از حضور زباا  محلای در شاعر او کرد  تا این زما   یاین تغییر را اجرای« ققنو »شعر  سرایش

در وی ای وارد شاعر کارد  ا در ساۀح گساتردهر انیرواژگا  مازناد نی با گرایش به شعر نوول ننیست

 کاههنگاامی   متولد شده بود مازندرا  رودن بخش نورِ شهرستا  آمل استا از دهستا  اوزیوش  دهکدۀ

نیاز از هماا  آاااز  و او تأگیرگا ار باود اندیش بر  بومی هایشک صبغهنو را مۀرح کرد بیشعر  نظری 

ای در شاعر شاود از هار واژهکه مای نموداش مۀرح در نظریه  اش را داشتاحیای زبا  مادری دادا 

 :ه اساتگفتا در ایان بااره  رسمی اکتفا کارد و تنها به زبا  ترسید هااستفاده کرد و نباید از استعماد آ 

نترساید   ها( هرکداب نعمتای اساتهان حیوا هان گیاه)درخت هان اسم چیزهاجستجو در کلمات دهاتی»

زور اساتعمادن ایان   هان خیاد نکنید قواعد مسلم زباا  در زباا  رسامی پایتخات اساتاز استعماد آ 

یاز همچاو  او معتقاد باه حضاور ن پیاروانش(  169: 1315 )یوشایجن «قواعد را به وجود آورده است

 باه مان»گفات: ایر ادبی کاربرد واژگا   مورد فرخزاد دربه طوری که  ؛واژگا  مختلف در شعر شدند

 کشف کاردب را آ  کردبن نگاه این دنیا اصلی خۀوط و اطرافم هایآدب و اطرافم اشیای به اطرافمن دنیای

 اگار شاود مای دنیاا هما  به مربوط که تازه ایهکلمه داربن کلمه لازب دیدب بگویمشن خواستم وقتی و

 نشاده شااعرانه کلماه هناوز ایان که چه من به کردبن وارد را هاکلمه نترسیدبن اما مردبنمی نترسیدبمی

باا  بعاد از نیماا باا پیاروی از او شاعرا  ( 155: 1318 )جلالین «کنیممی اششاعرانه دارد که جا  استن

که ما از شاعر  ایبه گونهمحلی را در اشکاد متعددی وارد شعر کردند   ا زببومی خودن  توجه به منۀق 

از شاعر فارو   مالا   هستند اصالتا  اهل کجا و دریابیم توانیم حد  بزنیمسهولت میشاعرا  این دوره به

ی شامالی ویااگ ولی شاعر نیماا کاملاا  هستندشاعر تهرانی  هاآ شود دانسته می یا احمد شاملو فرخزاد
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 و اهمیات دادناد محلیصر نیز به زبا  معا گراین شاعرا  سنتنو د  اوست  همزما  با شاعرا  شعربو

بیسات و سای  دها و در  و همگاب با زبا  رسمی ادامه یافتزبا  محلی به صورت مستقل  گونه بدین

 جامعا باه  را به زبا  محلی تبریاز  «حیدربابا»حسین شهریار محمد نسی ده در   در شعر نیما درخشید

زبا  محلای خراساانی را هماراه زباا  فااخر  نچهل و ده  اخوا  گالث در این دهه شعری عرضه کرد 

هاور کارد و توانسات همانناد نیماا ظمنوچهر آتشای  نچهل در ده کلاسیک با زبا  رسمی به کار برد  

  گارددمحلای و بعد از نیمان دومین شاعر شاخص زباا   بیامیزدواژگا  محلی جنوب را با زبا  فارسی 

از  خسارو گلسارخی و دیگارا  در ایان دهاهن هوشان  ابتهااجن ساپهری و کدکنیمحمدرضا شفیعی

در ایان زمیناه شاعرا  بعد از انقلاب نیاز  از برخی زبا  محلی استفاده کردند از شاعرا  فعالی بودند که 

  پیوستندها به آ نیز پور امینکاری مال قیصرشاعرا  تازهفعاد بودند و 

   ی معاصرگراشاعران بومی -3-2

در ادبیات معاصرن مرکزیت با شهر تهرا  است و زبا  معیار باا گاویش تهراناین برتارین زباا  شاعری 

سابک » برای شعر معاصار باشایم بایاد آ  راشاعرا  است؛ چنانچه اگر به دنباد نامگ اری مکا  سبکی 

 انتخاب کنیمن گویش تهرانی اولین است   باشد زبا  محلی برتری را نیز اگر قرارو  بنامیم «تهرانی

شاعرا  االب به دلیل تحصیل یا کار به تهرا  آمدند  بعد از ورود به تهارا  و زنادگی در آنجاا باه 

رشد شعری رسیدند و شهرت خود را کسب کردند  برخی شاعرا  نیز شاعری را در شاهر خاود آاااز 

شااعرانی کاه در تعاداد   البته باعث شدها های آ نمودند؛ اما حضور در تهرا ن تحود عمیقی در اندیشه

کلی تمامی شاعرا  از اصاود ادبای به طور  داردبسامد بالایی ها ند نسبت به شهرستانیاهتهرا  متولد شد

گارا رش معیار جامعه بودن استفاده کردناد و شااعری کاه تماماا  باومیامتداود شهر تهرا  که زبا  و نگ

شااعر از زباا  محلای اساتفاده  پاانزدهترین شاعرا  معاصرن حادود   برجستهاز میاوجود ندارد  باشدن 

 از:عبارت است ها آ  اسامیکه ندن ه اکرد

ش قازوینن وفااتن 1251ی معاروف باه نسایم شاماد: تولاد الادین حساینی گیلااناشرفسیدا 1

 زن وفااتتبریا ش1283 تولاد «:افخرالشاعر»و« الممالاکجلاد» باهایرج میارزا ملقاب ا 2تهرا ن 1313

اکبار دهخادان علایاا 4ن تهارا  1336شن وفات1218 مشهد تولد: نمحمدتقی بهارا 3 تهرا نش 1364

اهل قزوین بود و پیش از تولد وی به تهرا  آمده و در این شاهر سااکن البته پدرش ) تهرا  1218ولد ت
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تقای اا 8 تهارا ن1334 توفا نند(اهقزوین معرفی کرد رو در بسیاری منابع او را زادۀ از همین  شده بود

 شن تبریاازن وفااات1258محمدحسااین شااهریار:  -1 نشن تبریااز1299وفااات  ش تبریااز1215 رفعاات

زنجاا ن وفاات: 1328 حسین منازوی: تولاد - 5 ندزفود1321تولد : ا محمدعلی بهمنی1تهرا ن 1311

 یاوش نش1258نیماا یوشایج: تولاد  -16ن رشات1365 : تولادامیار هوشان  ابتهااجا 9 تهرا  1353

 -12تهارا ن 1319مشاهدن وفاات  1361: مهادی اخاوا  گالاث -11همانجاان  1335وفاات  مازندرا ن

دشتساتا   1316 مناوچهر آتشای: تولاد -13ن تهارا  1389کاشا ن وفات  1361سهراب سپهری: تولد 

 خسارو -18ن کادکن نیشاابور 1315 تولدرضا شفیعی کدکنی: محمد -14ن تهرا  1354بوشهرن وفات 

  تهرا  1382 رشتن وفات 1322 دگلسرخی: تول

به زبا  محلین باه ساه  در گرایش است ومتغیر  این شاعرا در شعر محلی بسامد کاربردی واژگا  

 :هستندتقسیم قابل دسته 

 زبا  محلی خود را فراموش نکردند و آ  را به کار بردند   نبا سکونت در تهرا  که  شاعرانیا 1

    نداهغرافیایی ایر از تهرا  بزرگ شدج در حالی که در منۀق  نندارند شعر محلیکه  شاعرانیا 2

 زباا  محلای آنجاا را اساتفاده نخاود ایر از محال تولاد ایبا سکونت در منۀقهکه  شاعرانیا  3

 کردند  

ادبیاات معاصار معرفای کارد کاه  محلای درزباا  نوع شش توا  میگستردگی مناطقن به با توجه 

 از:  نداعبارت

 و شااعرانی کاه از گاویش فرو  فرخزادن سیمین بهبهانی مانند شاعرا  تهرانی نی:تهرا گویش ا1

    حمید مصدقن فریدو  مشیری و  انند: م محلی خود استفاده نکردند؛

هوشان  ابتهااجن خسارو نسایم شامادن ن )مازنادرا ( نیما یوشیج شمال کشور: هایگویش ا2

    )گیلا ( گلسرخی

 علی بهمنی محمد نمنوچهر آتشی :یجنوبگویش ا  3

 کدکنی  گالثن محمدرضا شفیعی محمدتقی بهارن مهدی اخوا  :خراسانیگویش ا  4

 اکبر دهخدان محمدحسین شهریارن حسین منزوی  علی ایرج میرزان تقی رفعتن :ترکی زبانا  8

 سهراب سپهری  :یکاشان گویشا 1



  18                            معاصر شعر در محلی زبا  هایجلوه و تۀور سیر بررسیساد پنجاهم                 

 های زبان محلی جلوه -3-3

   مستقل کاربرد زبان محلی به صورت -3-3-1

زباا   و گویش جنوبی مۀرح است گویش مشهدی گویش طبرین  نترکیزبا  ن مستقل سۀح زبانیدر 

 اکبار دهخادا در دورۀتقای رفعات و علای  اساتاود  د شاعر در مقاابترکی با بیشترین شاعر و تعاد

 هاانکاه از میاا  آ  کردنادتوجه  بدا پهلوی  ین شهریار و حسین منزوی در دورۀمشروطهن محمدحس

ن باه دنیاا آمدنادنشاین آذریدر مناطق ا  است  این شاعر و مشهور زبانزد «حیدربابا»شهریار با سرایش 

ن حاد زباا  آذریبا این  نزبا  آذری را گویا از کسی آموخت ودر تهرا  به دنیا آمد ست که دهخداتنها 

 بومی قزوین آ  روزگار بود  زبا 

ن هیچ گویش و زباانی کساب نکارده کسب کرد« درباباحی» منظوم  شهرتی کهدر میا  اشعار ترکین 

چاپ آ  با اساتقبالی کاه از ساوی ن سرود شمسی در تبریز 1332ساد شهریار این منظومه را در   است

در ایان میاا    را در ادبیات معاصار رقام زد ترکیمخاطبا  صورت گرفتن یک شاهکار هنری به زبا  

گاویش طباری نیز اشعاری باه نیما یوشیج بوری دارد و نیز چندین شعر به گویش نیشاتقی بهار محمد

 چاپ شده است « روجا» ری او با نابمجموعه اشعار طب سروده که

شااعرا  جناوبی  در دیاوا  در دست نیست اما در حد چند جملهشعری مستقل  جنوبی ویشدر گ

رش از شاهر دزفاود اسات و در شاع زادۀ وی  علی بهمنای اساتنمون  آ  اشعار محماداست؛  آمده

گاویش محلای در شاعر  با سکونت در هرمزگا  چند نموناهاما استن  کردهگویش محلی آنجا استفاده 

بنادری هرمزگاانی  چند جمله با لهجا « هوشت کُجا » با عنوا  یشعردر است   سروده نیز هرمزگانی

 با لهج  هرمزگانی است:نیز عنوا  شعر حتی  آورده است؛

از من مرا گرفت/ نه / از من تو را ربود/ راحات بناین متار / خیاره یاروک آطرف ته بنین/ آه   / »

زده/ هم سرخ هم کبود/ هوشت کجا / هایچ نگفاتم/ ای از شکاف دود/ شکل ذااد پکشدب به ساحره

  (851-858: 1392)بهمنین «سروددوباره گفت/ در من همیشه تو را داشت می

برتری زبا  محلی بار زباا  فارسای  گاه اندیش  چاین شاعرا  اولویت را به زبا  فارسی دادند و هی

هاا مادری هرکسی برای خاودش بایش از ساایر زباا زبا  » :شهریار گفته است برای نمونه  را نداشتند

در جواب ایان پرساش   (191: 1319)شهریارن  «شیرین است اما مهم این است که نباید تعصب داشت

یاک را نجاات خواهیاد  فارسی شما نابود شودن شما کادابکه اگر قرار باشد یکی از دو دیوا  ترکی یا 
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اولا  چو  بیشتر آگارب فارسی اساتن مسالما  آ  را و در گاانی گفاتم کاه زباا  مۀارح » دادن گفته است:

    )هما ( «مۀرح استنیستن هدف 

 زبان محلی در زبان فارسی یواژگان عناصرکاربرد  -3-3-2

 سااختار اجتمااعیتغییار باودن  واژگانی فارسای دریر تغییر ای دتازه مرحل انقلاب مشروطه گفته شد 

 زبا  یک امار اجتمااعی اساتزیرا  ؛متحود کردبه هما  دلیل اجتماعی بود   سیاسی کشورن زبا  را بنا

ارتبااطی  ت که از آ  زبا  باه عناوا  وسایل ای اسهن  با تحولات جامعهدگرگونی و تحود آ ن هما و

رماق بودناد و واژگاا  کلاسایک بای دیگار با تحولات زبانین  (26: 1353 کند )باقرینخود استفاده می

ساانی و عراقای از واژگا  سابک خرابازگشت  دورۀوی نیاز و ناز مخاطب شعری نشدند  شعر گپاسخ

ماناده نباقی ن دیگر چیزی برای تقلید بود حاصل نشدهخاصی که موفقیت  علاوه بر این تقلید کرده بودن

واژگا  اروپایی و انبوه واژگا  سیاسای و اجتمااعی  رو از همین طلبید؛جدید می ۀبود  شعر جدیدن واژ

زباا  شاعری نیاز از  نوارد شاعر شادند نساختار سیاسای صاورت گرفتاه باودبا تحولی که در اربی 

ایان سساتی از یاک  زبا  به سستی گرایش یافاتن ندر این رهاشدگی  گشتقبل رها  شاعرانگی دورۀ

 راه را بارایمنفی بود ولی از یک وجاه کاه کردن خامت و استواری گ شته دور میفوجه که شعر را از 

 و ایان طبیعایمشروطه آااز تحاود باود از طرفی   شد واقع مفیدحضور و آزمایش زبا  تازه باز کردن 

ن شاودزبا  شعری انی آنچنا  که بعد از نیما دیاده مایبنابراین  هر آاازی باشدن که سستی لازم  است

اما همین گسست زبانی از شعر کلاسیک است که راه را برای نیما بااز کارد  ر این دوره کم استنشع در

و  طلبادای انی کرد  زبا ن زماا  مایتلاش بر  در عمل نشا  دهد نتا بتواند آنچه را که در ذهن داشت

در رساید  با حضور نیما باه شاکوفایی از مشروطه تا ظهور نیما توسط شاعرا  آزموده شد و این زما  

باا نیماا  حااکم شاده باود بات سیاسی اجتمااعی یک گ فرو ریخته وخواهی مشروطه نیما هیجا  دورۀ

شااعرا   ردنکاشعر نمیاگر نیما زبا  محلی را وارد  مسلما  پردازی کردنافی و دقت لازب نظریهفرصت ک

 نتوانسات آ  را مشخصا  قبال از نیماا شااعری چناا  کاه یافتندکار را نمی شاید جرأت اینبعد از او 

ایان تحاود را  کرد جلوه نمیحضور زبا  محلی در کنار زبا  معیار ایر ادبی بعد از وی اما  سبکی کندن

   توا  بیا  کرد:در موارد زیر می
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 سبکی شدن آن و شاخصۀهای محلی واژهسازی برجسته -3-3-2-1

 ساازیبرجسته ساازی اسات رجساتهب را انای کاردن معاصارزبا  محلی که زبا  شعر  ترین نمودمهم

Foregrounding  واقااع  شااود  درتااه میدر اصااۀلاح بااه عاادود از هنجااار متعااارف زبااا  گف

جلاب نظار کنادن ایرمتعاارف  نبیا  ۀای که شیوگونه گیری عناصر زبا  است بهکار به» سازینبرجسته

ساازین در فرآیند برجسته  (234: 1396 )صفوین «باشد و در مقابل خودکاری زبانین ایر خودکار باشد

تاازه وقتای در  واژۀساازی در فرآیند برجستهن گیردقرار میزبا  محلی جزهی از هنجارگریزی گویشی 

 ساازد مای ترمستحکم را زبا  و اگر بافت ها هماهنگی باشدناگر میا  آ  ند قرار بگیردکنار واژگا  متداو

خاواهی توجاه باه مشاروطه و مشاروطهدر هیجا  شاعرا  ن وجود نداشتاین عمل در شعر مشروطه 

زباا  کااربرد در  بناابراین  به نظااب زباانی بیندیشاند اصود زبانی را فراموش کردند و یا فرصت نیافتند

شاود واژگا  ترکی در شعر ایرج میارزا دیاده مای نبه عنوا  نمونه؛ دشودیده نمیسازی برجسته نمحلی

هاا را اساتفاده ص شاعری آ خود شاعر نیز با هدف تشخّ ردنسبکی ندا ک است و بسامدکه آ  هم اند

اما نیما باا کااربرد واژگاا    است صرفا  حاصل تداخل زبانیحضور این واژگا  تفننی یا  و نکرده است

سابک  شاخصا  و از دگردیاص زباانی محلی کاری کرد که زبا  محلی در کنار زبا  معیار باعث تشخّ

 فکر تازه داردن تلفیقاات تاازه هام که شاعری» گوید:می   نیمادرسیای سبک دوره به شاخص  شخصی

باومی  بسته به منۀقا شدندن همچو  نیما  اوکه پیرو  یدیگربومی شاعرا    (169: 1315 )یوشیجن «دارد

   به صورت هنجارگریزی گویشی استفاده کردند   شا خود از زبا  محلی

شاعر را از  نند کلماات باومی و عناصار زباانی آ و پیوبه زبا  معیار وارد شد  عناصر زبا  محلی 

 ناوعیماا باا هاا در شاعر آ   ها شدآ رشد زبانی باعث بلکه این هنجارگریزی  نمنۀق زبانی دور نکرد

ایجاد نکارده بلکاه ذهان  که کلمات محلی در کنار کلمات دیگر ناهنجاری شویمرو میروبه نظاب زبانی

ها در نظااب زباانی آشاکار گردیاده  تشخص زبانی آ است و مخاطب را به فراسوی ذهنیت شاعر برده

 منۀاق از یکادیگر باا کلماات پیوناد و کلمه هر تهوی که معناست بدا  نیز زبا  بود  دارنظاب»  است

 ( 38: 1391)زرقانین  «استشده  پ یرفته زبا  اهل نظر در که کندمی پیروی یخاص زبانی

شود کاه واژگاا  ن دیده میکنیمارتباط با زبا  معیار بررسی واژگا  اروپایی شعر مشروطه را در اگر 

ها ناوعی خدشاه ایجااد  نی آدر نظاب زبا را  از حد منۀق زبانی فراتر رفتهنبرخی شاعشعر اروپایی در 

جاان هبا کاربردبا  نا در شعر نیما و دیگر شاعرا  برجستهام باعث انتقاد ادیبا  شده است که  کردهن چنا 
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کاه ناوعی زیباشاناختی هنجاارگریزی سازی و آ  هم به صورت برجستهزبا  محلی یعی طب موقع وبه

قادر زیااد  تعداد این واژگا  نه آ  ه است افزودها آ که بر انای زبا  شعری  هستیممواجه شعر استن 

ایان  که به چشم نیایاد قدر کم است  است که فهم شعر را برای مخاطب ایر بومی مشکل کند و نه آ 

از ایان واژگاا   فحاوای کلااببا ضرورتا  و متناسب اند که را داشتهقدرت شاعرانگی مهارت و  ن شاعرا

ص زبانی باعث حضور هویت باومی در ادب معاصار شاده اسات؛ بر تشخّعلاوه  این امر استفاده کنند 

هاای رفیاتکند و امکاناات و ظها را حفظ و احیا میکه آ  جا از واژگا  محلی گ شته از آ هب استفادۀ»

شاعر در حفظ روانی جریا  خلاقیات و حفاظ  کنندۀدن خود یکی از عوامل یاریدهزبا  را افزایش می

که سااختار کلااب در کشامکش میاا  وز  و معنای از ریخات  آ تدواب حالت عاطفی شاعر استن بی

    (126: 1315)عباسین  «بیفتد

حیواناات  و عناصر فرهنگاین صر طبیعتعناهان ناب مکا از جمله  صورتدر چندین محلی واژگا  

 واژۀماال  ناماه دریافات؛واژگا  را باید با مراجعه به لغاتبرخی   شوند    دیده میو اشخاص محلین  

د اودر زباا  معیاار متاد ونی به معنای سوسک سیاه است رادر گویش مازند کهدر شعر نیما « سیولیشه»

 ودر کاشاا  اسات  تلفاظ محلای اساتخر که استَلخ مترادف« سلخ» واژۀ (ن119: 1391)یوشیجن  نیست

در « ناامزد»کاه تلفاظ محلای « زادنایم» ن واژۀ(384: 1358 سپهرین) سپهری آ  را در شعر آورده  است

 ن و یاا واژۀ(193: 1358کادکنین )شفیعی شودکدکنی دیده میگویش خراسانی است و در شعر شفیعی

کاه پوشاند( نشینا  شماد میکه جنگلپشمین  ی جام )نوع )نوعی کفش محلی گیلا ( و توسکا چوخا

اماا برخای واژگاا    (115: 1391گلسارخین ) استفاده کرده است ها در شعرشاز آ  خسرو گلسرخی

دریا کاه  ؛ مال واژۀآشنای همگا  استعاب و  ن یک واژۀخود واژه که گرایی هستند در حالیینمود بوم

در شاعر فرخازادن  یاا مالاا  ستنلی که مالا  در شعر اخوا  کم ادر حاد؛ آتشی بسامد دارشعر نیما و در 

نمود یافتاه و  ناست یشهر یک زندگی دهندۀنشا و آنچه کارخانه  نبیمارستا راهن رن چهاخیابا  واژگا 

ناده ساهولت خوانکه به نمود دارد چنا  دریان کشتی و لوازب آ  در شعر آتشیاما  خبری از دریا نیست 

 ست که در کنار دریا بزرگ شده است رواعری روبهکند با شحس می

ای در محاور جانشاینی باه گوناهاناد  آمدههماهنگی در محور همنشینی و جانشینی با این واژگا  

بیشاترین تناساب  نکه در ترکیب باا دیگار اجازای شاعر در محاور همنشاینی نداهانتخاب شدسنجیده 

 کناار در وقاایع و داساتا  در عوامل دخیلآیند همنشینین در نظاب زبانی در فر  دارندمعنایی و لفظی را 
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 در زباانی عوامال هم  حضور و نیست جانشینی دیگری و یکی ح ف امکا  و گیرندمی قرار یکدیگر

تنهاایی خاود باهاین شااعرا  واژگا  محلی مسلما    (169: 1391)شعیرین  است ضروری یکدیگر کنار

 در کناار عوامال گاا واژایان ر شعر نیما و دیگر شاعرا  برجساتهن بینیم داما می نارزش شاعرانه ندارند

  اندهزش شاعرانه یافتند و اراهی در محور همنشینی خوش نشستفرازبان

محلای  در این شعرن نیماا فقاط واژۀ؛ کنیمبررسی می را« تو را من چشم در راهم» شعر برای نمونه

تلااجن یاک ناوع   از عناصر بومی اساتفاده کارده اساتاش را به کار برده و برای بیا  اندیشه «تلاجن»

   زندگی نیما وجود دارد  ق روید و در منۀدر نواحی شمالی می درخت کوهی است که

به لحاظ لفظی اگر نااب درخات دیگاری باه  واژه با دیگر واژگا  تناسب دارد  در فرآیند زبانین این

ن ایان واژه باا به لحاظ معناییاما ن و یا نشود سازی کلاب شاید ضعیف شودجای آ  بگ اریمن آ  برجسته

از عناصار طبیعات  شهاایتوصایفبارای  نیماا  اساتبا کل شاعر  ارتباط منسجم دربومی  بار معنایی

اندن سرو کوهی دست نیلوفر را بسته اساتن او ها خفتهی که درهبش است در چشم در راه ؛استفاده کرده

 کاه و در حاالی وجاود دارد اشزنادگی کاه در ناحیا  هرا با عناصری باازگو کارد اشچشم در راهی

 کند دیگر بیا  میشاعری دیگر آ  را با بافت دیگر و نمود 

وزا  / هاا رنا  سایاهیساایه/ گیرند در شاخ تلااجن که می /  شباهنگاب تو را من چشم در راهم»

هاا کاه بار جاا دره ن در آ  دبشاباهنگاب/ تو را من چشم در راهم/  هی فراهمودلخستگانت راست اند

گارب یاادآوری / در آ  نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی داب/  نداچو  مرده مارا  خفتگا 

  (151: 1391)یوشیجن  «تو را من چشم در راهم/ کاهممن از یادت نمی /یا نه 

 توانساتگز نمایآشکار است که نیما هرکاملا   نکنیم گرایی نیما را با شاعرا  دیگر بررسیاگر بومی

اصالا  کدکنی نگااه کنایمن به شعر شفیعی ها شعر بگوید و برعکس  به عنوا  نمونه اگربه زبا  محلی آ 

گَاوَ   نیسات ده کرده است که در شعر نیما را بسیار استفا« گَوَ » واژۀاو اما  ندر آ  نیست «تلاجن» واژۀ

کادکنی زنادگی شافیعی  د و در منۀقارویاخشک و بیابانی مایای است که االب در مناطق درختچه

    ن عناصر محلی سروده استبا همی را «چنین شتابا  به کجا»   وی شعر مشهورشوددیده می فراوا 
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 و وحدت مضمونیزبان محلی  -3-3-2-2

بدین صاورت هام همگااب و  بیا  کردند  زبا  محلی بارا های مشترک بسیاری از اندیشهشاعرا  بومی 

حضور زبا  محلای  ترعرا  شدند و هم اصالت بومی خود را حفظ کردند و از همه مهمهمراه دیگر شا

نباودن  تمرکز بر گویش تهرانایدیگر  را به بار آورد ملی همبستگی  وحدتی شد که در شعر باعث ایجاد

زبا  استن نیما یک شاعر شمالی اساتن آتشای یاک شااعر دانستند شهریار یک شاعر ترک  میهمگا

ضاروری زباا  مشاترک باود  کنار هام باود ن تنهاا این پ یرفته شده بود که برای       و استجنوبی 

شاعرا  باومی نیاز از حاد طبیعای فراتار نرفتناد و باا آمیختگای   مشترک لازب است عقیدۀ نیست بلکه

نماود  نیازدر عاین حااد  زبا  محلی و معیار را حفظ کردناد و با زبا  معیارن فاصل  زبا  بومی متعادد

 کاه طاور هماا  کنیاد ساعی»   نیما خودش در اهمیت زبا  محلای گفات:شدمی بودنشا  آشکار بو

شااعرا    (51: 1315)یوشایجن  «بدهاد از شاما واضاحتر نشانی شما شعر کنید سعی و بنویسید بینیدمی

اماا رنا   نتعالی که وی رسایدن نرسایدند تگی زبا  محلی و معیار به آ  درج بعد از او گرچه در آمیخ

خصوصایات » گفته است: آتشیشعر  دربارۀفرخزاد به عنوا  نمونه  ست ومی بود  در شعرشا  هویداب

   ( 191: 1311)جلالین  «کلی با ما فرق داشتن ماد خودش و آب و خاک خودش بودشعری او به

ی کاه مشاترک اندیشا  فرهن  باومی باا  توجه به زبا  محلین فرهن  بومی را نیز به شعر وارد کرد

نیماا رشاد کاردن کشاور باا کاه  ایتااریخی در برها   را باه باار آوردملی  همبستگین ا  داشتندشاعر

گرایای و اتحاادی کاه میاا  ایان باومی گیر باود دراستعمار  اجتماعی و مسأل  -سیاسی  هایآشفتگی

-مای کاه باود روشانفکرانی واکانش گرایایباومی» اندگفته  وحدت ملی را بالا برد نشاعرا  ایجاد شد

 در کاه فراوانای کشاورهای بنابرایندهند   توجه هایشا ریشه و هابه اصالت را خود مخاطبا  خواستند

 در گوناگو  روشانفکری هایجریا  طبیعتا  و کردند توجه موضوع این به داشتندن قرار معرض استعمار

      (98: 1355)صدیقین  «نماندند توجهبی آ  به نیز ایرا 

محلای و فرهنا  باومی باازگو را شاهد هستیم که باا زباا   یهای مشترکاندیشه ندر شعر معاصر

شافیعی  نیما و آتشی دو شاعر متضاد بومی یکی در شماد کشاور و یکای در جناوب کشاورن اند شده

باومی کاه  ارب کشور و دیگرا  در هر منۀقا  کدکنی در شماد شرق کشورن حسین منزوی در شماد

باا زباا  باومی  هااتوا  گفت آ می امین اجتماعی و انایی دارندنمضدر را مشترک  هما  عقیدۀ بودند



  11                            معاصر شعر در محلی زبا  هایجلوه و تۀور سیر بررسیساد پنجاهم                 

 باه کاه داد اختصااص آ   یدرونما به توا می را شعر در تذهنیبحث »  لی ذهنیت ملی شعر سرودندو

 ( 811: 1358)سلاجقهن  «اندیشه است و خدمت پیاب در عمده طور

« داروگ»تاوا  شاعر مای تصادفی آ  نمون برای و  های فراوانی در این مورد قابل بیا  هستندنمونه

ت بخواناد نویادگر آماد  درختی شماد است که در اعتقاد محلین هار وقا قورباا داروگ  را مااد زد 

گفتاه اسات  اد ساخته است و خۀااب باه آ از آ  نم ندر امید بهبودی اوضاع جامعهشاعر بارا  است  

اهد بارید کاه کشاورش از ایان خشاکی کی بارا  خو)نماد کشور( خشک شده استن  تگاهشکه کش

   نجات پیدا کند 

گریناد روی سااحل گویناد: مایگرچاه مای/  در جوار کشت همساایه/  شک آمد کشتگاه منخ»

بار بسااطی /  رساد باارا ؟کی مین قاصد روزا  ابرین داروگ/  سوگوارا  در میا  سوگوارا /  نزدیک

های نای باه و جدار دنده/  ی با آ  نشاطی نیستاکه ذره تاریک من  در درو  کوم/  بساطی نیست که

 نقاصاد روزا  اباری/  - چو  دد یارا  کاه در هجارا  یاارا  - دترکدارد از خشکیش می دیوار اتاقم

    (116: 1391 )یوشیجن «رسد بارا داروگ کی می

ر باا مبناا قارار داد  زنادگی عشاایری جناوبن اساتبداد موجاود د «ظهور»منوچهر آتشی در شعر 

 عبادو شاتربانی از اسات « ی جطعبدو»شعر روایت زندگی مردی به ناب  اش را نشا  داده است امعهج

های محل باا خا سرانجاب اما  نشناسندبه عنوا  یک فرد شجاع میرا نواحی دشتستا  است که مردب او 

ر دی اسات کاه دعبدو نمااد مباارز راه آزا ندر نگاه شاعر  کشندنمایی او را میحیله و نیرن  و دوستی

 در توصیف مرگ او گفته است: شود  شاعرراه رسید  به هدفش کشته می

های آ  سوی گزدا  خواهاد ز تپه/  اش هنوز مداد عقیق زخمبا سینه/  یدآعبدوی جط دوباره می»

 بادوساتبر ع  بر ساین/  شقایق سرخ و ده/  ده تیر نارفیقا  گل کرد/  های ماسه که آنجا ناگاهاز تپه/  آمد

خیر أاحسا  درد را به تا / دا زسوی گ های آ در تپه/  هنوز هم/  هت نگاه دیر باور عبدوبُ/  گل داد/ 

پس خاواهرب ساتاره چارا در رکاابم /  کندباور نمی/  هنوز عبدو از تنگچین شاد /  خو  را/  سپاردمی

  (231: 1351 )آتشین «بود؟از هوش تیز ابلق من  /  ترتازنده/  خیانت آیا عقاب پیر/  عۀسه نکرد؟

در کاه شاعر  آشکار اساتنمود بومی آ  چنا    چنین است نیز «هاها و پیما خنجرهان بوسه» عرش

آتشای الگاوی شاعر را از زنادگی ماردا   معروف شاده اسات  «اسب سفید وحشی»میا  مخاطبا  به 

 اجتمااعین واقعا  نمادهاای سیاسای واش گرفته اسات و باا عناصار محلای در قالاب سوارکار منۀقه



 ادبی )ادبیات و علوب انسانی سابق(                             شمارۀ دوب نوین  جستارهای                                       12

 

 خواهاانیگر آزادیتوصایفبازگو کرده اسات  او  1332مرداد  25 یخواها  را در کودتاشکست آزادی

اناد  شااعر از صااحب اساب سافید و بسات رسایدهند و در مبارزه به بناهاست که شکست را پ یرفت

نشساته  ایهگوشاه و افسارده در که در مبارزه باا دشامن شکسات را پ یرفتا گویدسرکشی سخن می

م خاود کند اما صاحبش دیگری دعوت می او را به مبارزۀ شناسب است  ناامید استن وقتی که اسب ساُ

 گوید:کندن سوار به او میزند و از راکب خود طلب مبارزه میرا به خاک می

رد / مان اسب سفید وحشی / من با چگونه عزمی پرخاشگر شوب/ من با کداب مرد درآیم میاا  گُا»

را / اسب سفید وحشی شمشیر مارده و اب تیغ سپر سایبا   کنم /  من در کداب میدا  جولا  دهم تبر کد

های آهنین / هر دوست کو فشارد دست مرا باه مهار / ماار فریاب است / خالی شده است سنگر زین

     (29-25)هما :  «   دارد پنها  در آستین

در ایان شاعر    ویرا ساروده اسات« ابورنیشاز  » شاعر نی برای ستایش زنا  جامعهکدکنشفیعی

ز  ایرانای و عشاق قدرت  اما در تصویرهایش رنجن دردن نر کشیدهیزندگی بومی ز  نیشابور را به تصو

ای توانایی همگاامی باا مسااهل را دورهو در هر  پاینده استدر اعصار تاریخ ایرا  ز  منظور است  این 

شابور بدا  داده در حالی کاه مۀلاق زناا  ایارا  منظاورش گری عنوا  ز  نیاما شاعر برای بومی ندارد

    (18-13: 1358کدکنین )شفیعی است

« کااروا »شعر در انایی به شعر اجتماعی روی آوردن  خواست از شعرهوشن  ابتهاج زمانی که می

را باا نااب  ر خۀااب باه معشاوقن اود ندر این شعر گفت  کند که شعر اجتماعی خواهدرسما  اعلاب می

اش جامعاهگی نیست و بایاد باه فکار ماردب ددلدا دیگر زمان  گفته استخۀاب کرده و « گالیا»ی کگیل

 :باشد

هاا و رهاایی لاب  هنگاما/  ایان زماا       دلادادگی مخاوا  در گوش من فسان/ گالیادیر است »

    (161-99: 1358)ابتهاجن  «ست/ عصیا  زندگیهاستدست

سارکنگی هماا  »  استفاده کرده است «سرکنگی» اصۀلاح برای توصیف رقص معشوقش از بهمنی

داد   باا مقابال هام قارار در شعر زیار  (891: 1392 )بهمنین «لرزانی در رقص مردب جنوب استنهشا

تاو )رقصات(  زلزلا  هار دو زلزلاه اسات اماا کند کهنچنین بیا  می نمعشوقزلزله و رقص سرکنگی 

 هایی دارد:ماجرایی



  13                            معاصر شعر در محلی زبا  هایجلوه و تۀور سیر بررسیساد پنجاهم                 

هاسات/ زهگی است / بین دو همزاد هماهنگی است/ های خۀا فرق در ایان لارسرکن زلزله یا لرزۀ»

  (162: )هما  «سرکنگی آوارهاست/ حاصل دلتنگی دیوارهاست لرزۀ سرکنگی تو ماجراست/ زلزل 

 گیرینتیجه -4

البتاه کاه  شعر معاصار بررسای گردیاد وزبا  محلی در تۀور و تحود ای از گوشهحاضر پژوهش  در

است کاه زباا  محلای ن این قابل بیا  استپژوهش  آنچه به عنوا  نتیج  ی بررسی دارد جای بس هنوز

تاه الب یت شد و جزو سنت شاعری گردیاد در شعر معاصر با حضور نیما یوشیج در کنار زبا  معیار تاب

تلااش ن آااز گشته باود و از شعر کلاسیک با گسست زبانیمشروطهن  زمین  آ  قبل از وی در دورۀپیش

نیماا  برای نظریا را راه  نگسست زبانیبرای این ن رفعت و دیگرا  عشقین لاهوتیچو   ددخواهانیتج

 موجابشاعر فارسای  تواناد در بدنا کاه زباا  ماادری مای با آگاهی کامل از ایننیز نیما هموار کرد؛ 

از  نترساند وها واژه ن آ  را به کار برد و به پیروانش توصیه کرد ازگرددسازی زبانی و برجستهص تشخّ

ور پرگمار زباا  حضای بیستن سین چهل و پنجاه هادههبدین ترتیب بعد از نیما در   استفاده کنند هاآ 

کاه در اسات  مساتقل یزبانبه صورت اود  در وجه ؛استنمود آ  به دو صورت بینیم که محلی را می

ایان ماورد  کاه اساتمعیار و در وجه دوب آمیختگی زبا  محلی با زبا   شعر کلاسیک نیز نمونه داشت

ولی در شعر معاصر به صورت هنجاارگریزی واژگاانی مۀارح  شعر کلاسیک بسامد سبکی نداشتدر 

  ترکای در نین گیلگاین جناوبین نیشاابوری و زباامازندرا هایگویش نزبا  محلی به لحاظ انواع شدن

ناد کاه اها  اساتفاده کاردشاعر برجسته از این زبا  در شعرش پانزدهحدود شود و شعر معاصر دیده می

  هستندیوشیج و منوچهر آتشی  ها نیماترین آ برجسته

 کتابنامه

 تهرا : کارنامه   تاسیا   (1358)  ابتهاجن هوشن 

  1ش  فرهن  و ادبیات عامه  «واژگا  عامه در شعر معاصر»  (1394)  منا مددینعلی ؛خانین عیسیامن

  183-131صص

  تهرا : نگاه   2  جلد راشعا مجموعه  (1351)  آتشین منوچهر

 تهرا : قۀره   تاریخ زبا  فارسی  (1353)  باقرین مهری

 تهرا : نگاه   مجموعه اشعار  (1392)  بهمنین محمدعلی
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  تهرا : ما  تعلیقات علی عبدالرسولی  قصاهد و ازلیات فارسی و عربیدیوا    (1312)  ادیبپیشاورین 

  مروارید: تهرا   ماند  جاودانه و زیستن جاودانه  (1318)  جلالین بهروز

 تهرا : مروارید   در اروبی ابدی  (1311) __________ .

   8ش  پژوهیادب  «زبا ن گونهن گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی»  (1351)  دبیر مقدبن محمد

  125-91صص 

 گالث را : ته  معاصر ایرا  انداز شعرچشم  (1391)  مهدی زرقانین

 تهرا : طهوری   کتابهشت  (1358)  سپهرین سهراب

 و کودکا  فکری پرورش کانو  :تهرا چاپ نهم    شرقی با  این از  (1358)  پروین سلاجقهن

  نوجوانا 

 .سمت تهرا :  نوین معناشناسی مبانی  (1391)  رضا حمید شعیرین

  تهرا : سخن  یآهوی کوهدوب  هزارۀ  (1358)  کدکنین محمدرضاشفیعی 

 تهرا : نگاه   به اهتماب جمشید علیزاده  گفتگو با شهریار  (1319)  شهریارن محمدحسین

  «(1381-1326) ایرا  معاصر داستانی ادبیات بر آ  تأگیر و گراییبومی»  (1355)  صدیقین علیرضا

  111-98   صص18ش .فارسی ادبیات و زبا  پژوهش

  مهر ۀسور :تهرا   شناسی به ادبیات از زبا  (1396)  صفوین کوروش

  تهرا : روزگار  یارا  م سفرنا  (1315 )  الله حبیب عباسین

 تهرا : مرکز جلد  4  تاریخ تحلیلی شعر نو  (1311)  لنگردوین شمس

 تهرا : هرمس   جوشش و کوشش در شعر  (1393)  موسوی گرمارودین سید علی

  تهرا : بنیاد فرهن  ایرا   ناسی و زبا  فارسیش زبا  (1343)  ناتل خانلرین پرویز

 دفترهای زمانه  تهرا : طاهباز تدوین سیرو   شعر و شاعری دربارۀ  (1315)  یوشیجن نیما

  تهرا : نگاه   تدوین سیرو  طاهباز  کامل اشعار مجموع   (1391) ________ .
 


