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(ص اي ،)420 :1391 ،باید به اامر این هنجارگریختگی که به آشناییزدایای در زباان
میانجامد ،لاجه کنیم؛ ااملی کارآمد و لأثیرگذار ،نظیر ا دهکاهی و ا ادهافصایای ،در
حازهي زبان اثر ادبی.
انااع ا دهکاهی و ا دهافصایی از اصلیلرین شگردهایی است که به «آشناییزدایای»
در زبان منجر میشاد .این آشناییزدایی ،جانمایهي ل ری ی است کاه فرمالیساتهاا از
ش ر ارائه دادهاند« .از دیدگاه صارتگرایان و ساختگرایان ،ش ر ،دول از زبان م یاار
و ایجاد مرابت و ناآشنایی در آن ،به همراه خلق زیبایی و شگ تانگیصي است( ».خلیلی
جهانلیغ)9 :1380،
زبانشناسان از « ا دهکاهی گانهاي» به ناان یکی از انااع ا دهکاهی یااد کاردهاناد
که منجربه هنجارگریصي در زبان میشاد .هر زبان طبی ی از گاناههااي زباانی متناا ی
مانند گانهي زماانی ،گاناهي جغرافیاایی ،گاناهي حرفاهاي ،گاناهي جنسای ،گاناهي
لیصیلی ،گانهي سنی و ...برخاردار است( .رک.ص اي )60-58 :1391،کاربران اادي
آن زبان بدون اینکه ل مّدي در کاربست مصادیق اینگانهها داشته باشند ،بهطار طبی ای
از آن است اده میکنند« .این گانهها در زبان خادکار درهم آمیخته نمایشااند ،یاا بهتار
است بگائیم ،رار نیست درهم آمیخته شاند .امّا خالق ماتن ادبای مایلااناد ،از هماین
آمیختن گانهها بهره بگیرد و سخنش را به زبان ادب نصدیک کند( ».همان )470 :درست
از همینجاسات کاه ل ااوت زباان خادکاار باا زباانی مشاخص مایشااد کاه در آن،
شاخصههاي مبتنیبر هنجارگریصي در شکلی سازمانیافته و برنامهریصيشده ،ادبیّت ماتن
را به لصّرف خاد درمیآورند.
ص اي در جلد اوّل از زبانشناسی به ادبیات از ا دهکاهی گاناهاي باا نااانهااي
جداگانهي هنجارگریصي گایشی ،هنجارگریصي سبکی و هنجارگریصي زمانی یاد میکند.
او است اده از ساختهاي میر از گایش هنجار را هنجارگریصي گایشی میداند.
همچنین جایی را که شا ر از الیهي اصلی ش ر ،که گانهي ناشاتاري م یاار اسات،
گریص بصند و از واژگان یا ساختهاي نیاي گ تار اسات اده کناد ،هنجاارگریصي سابکی
میداند( .رک.ص اي)57-56 :1394،
در مصل امروز ،گاه شا ر با درآمیختن گانهي گایشی باا گاناهي رسامی زباان باه
حسای را در
آشناییزدایی رسیده است؛ یا اینکه یا با گریاص باه لهجاهاي خاا چناین ّ
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مخاطب ایجاد کرده است که با زبانی میار از زباان م یاار ساروکار دارد .بهارهگیاري از
گایشها و نیص لهجهها به م نی لل ّظهاي یک زبان به شیاههایی خا که « مدلاً ریشه
در لغییرالی دارند که در لل ظ برخی از واژهها در برخی مناطق باه وجااد آماده اسات»
(لراسک ،)48 :1382 ،دستمایهي مصلسُرایان م اصر براي ایجاد ناا ی آشاناییزدایای
شده است .در این مقاله به بررسی این ماضاع مایپاردازیم .هرگاناه آشاناییزدایای از
نا ی که در این مقاله منظار است ،با لکیه بر شگردي زبانی شکر میگیرد که به ل بیار
ش ی یکدکنی می لاان از آن با اصطالح «هنرسازه» یاد کرد .هنرسازه« ،هرنااع وسایلهاي
]است[ که بر ساحتِ جمالشناسیک «متن» بی صاید» (ش ی یکدکنی)15 :1391،؛ بناابراین
در سرلاسر مقاله از کاربرد گانهي جغرافیایی (لهجه) در زبان مصل م یار امروز به نااان
یک «هنرسازه» یاد میشاد.
با لاجه به آنچه گ ته شد ،مسئلهي پژوهش حاضر این است که مصلسرایان م اصار
چگانه و با چه هدفی از ا دهکاهی جغرافیاایی و ناصار باامی زباان باه نااان یاک
هنرسازه بهره گرفتهاند .همچنین هدف این است که چگانگی کاربرد ایان هنرساازه در
مصل م اصر و لأثیر این شگرد بر مخاطب ،بررسی شاد .روش بهکارگرفتهشاده در ایان
پژوهش ،کتابخانهاي است و به شیاهي لاصی ی -لیلیلی انجام میگیرد .باازهي زماانی
که در جام هي آماري ایان مقالاه در نظار گرفتاهشادهاسات ،دورهي ماساام باه ماصل
ناکالسیک است که از ابتداي دههي پنجاه لا کنان را دربرمیگیرد .نمانهها باه صاارت
لصادفی از این جام هي آماري انتخاب شدهاند.
 .1.1پيشينهی پژوهش
در مبانی ماضاع مقالهي حاضر ،رستاخیص کلمات ش ی یکدکنی کاه باه لبیاین نظریاهي
فرمالیسم روسی پرداخته است و از زبانشناسی باه ادبیاات کاارش صا اي کاه اناااع
ا دهکاهی و ا دهافصایی را از دیدگاه ارلباط زبانشناسی با ادبیات بررسی کرده اسات،
مارد استناد رارمیگیرد؛ ولی در ماضاع مقالهي حاضر با وجاد کاوش منااب مربااط،
هیچ پژوهشی مشاهده نشد.
احمدپناهی ( )1383به بررسی لرانههاي میلی ایران پرداخته و به لراناهسارایی کاه
بیشتر م طاف به الب دوبیتی باده ،لاجّه کرده است و جاایی هام کاه باه اختصاار از
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«مصلگانه» یاد میکند ارلباطی به مصل ندارد و کالً بیثی در مصل م اصر نکارده اسات.
لیپار و آزادي ( )1396نیص اشارهاي گذرا به ا دهکاهی گانهاي جغرافیاایی و ناصار
بامی زبان در لرانهي م اصر کردهاند؛ امّا به این مقاله ،به گانهاي که در مقالاهي حاضار
ال اق افتاده است ،لاجه نکردهاند .همچنین حسنلای ( )1396در آخارین بخاش کتااب
خاد به شیاهي بیان میاوره در ش ر امروز پرداخته است و لا حدودي این مقالاه را در
ش ر نیمایی و آزاد واکاویده است .وي در گانههاي ناآوري در ش ر م اصار ایاران باه
ویژه در فصر ناآوري در حازهي زباان ،اشاارهاي باه بهارهگیاري شاا ران نااپرداز از
واژههاي بامی و میلی دارد .مرادي ( )1389بخشی از کتاب خاد را به بررسای و ککار
نمانههاي بهرهگیري مصلسرایان استان فارس از لین گایشی اختصا دادهاست.
بهمناایمطلااق و رهااایی در «رویکااردي صااارتگرایانااه بااه ش ا ر یصاار از منظاار
هنجارگریصي» ( ،)1390انااع هنجارگریصي را در ش ر یصر بررسی کردهاند و اشاارهاي
گذرا به هنجارگریصي گایشی در ش ر او داشتهاند .اسداللهی و لیاصاده در «فراهنجااري
گایشاای و ساابکی در  250مااصل از دیاااان شاام » ( ،)1396بهاارهگیااري از ایاان ناااع
فراهنجاريها را در ل دادي از مصلهاي مالاي بررسی کردهاند .لیپار نیاص در بخشای
از کتاب ساختار زبان ش ر امروز رویکرد به شیاههاي بیان میاوره در زبان شا ر اماروز
را در بیشتر در البهاي میرکالسیک بررسی کردهاست( .رک .لیپاار )1387،بناابراین
لا آنجا که نگارندگان جساتهاناد ،ماضااع ایان مقالاه ساابقهاي نادارد و مایلااناد در
پژوهشهاي مرباط به این ماضاع راهگشا باشد.
 .2سابقهی قاعدهکاهی گونهای جغرافيایی در شعر فارسی
اگرچه زمان د یقی از کاربرد این شگرد زبانی براي اولینبار در ش ر فارسای نمایلااان
مشخص کرد ،میلاان ادّ ا کرد که «انتخاب لهجههاي میلی باراي بیاان موامانهااي
شااا رانه ،از ساادهي چهااارم مامیّاات بیشااتري یافاات» (احماادپناهی )46 :1383،و در
رنهاي ب د ،شا ران ،بهطار گستردهلري از آن است اده کردند .شا رانی مانناد باباطااهر
همدانی و فایص دشتستانی با سارایش شا ر باه گاایش میلای ،شاهرلی فراگیار کساب
کردهاند .بهرهگیري از این ابلیّت زباانی ی نای گاایش ماردم کاچاهوباازار در ادبیاات
مشروطه به بارزلرین جلاهگاه خاد رسید.
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کاربرد واژگان و ل بیرات میلی از زبان مردم کاچهوبازار به ناان یاک هنرساازه در
ش ر رسمی شا ران بصرگ ادب فارسی هم سابقه داشته است؛ ازجملاه «لاجّاه جیاب
ماالنا به گ تار اام و زبان لادهي مردم ماجاب لشاخّص زباان شا ري و گساتردگی
بیشتر واژگان او شده است» (ش ی یکدکنی :1367،بیستودو؛ براي دیدن نمانههاا :رک.
مالاي 266 :1390 ،و .)968 :1371
مؤلّف ل نّن ادبی در ش ر فارسی از مثلثات س دي در جایگاه یک ل نّن ادبی یاد مایکناد
و میگاید]« :س دي[ مل ّم را که ش ر دوزبانی است با افصودن یک زبان دیگر (زبان میلای)
به صارت ش ر سهزبانی درآورده است که زبان سام ،لهجهي میلّی شیرازي (البتاه لهجاهي
صر س دي نه لهجهي کنانی شیراز) است( ».دانشپژوه)213 :1380،
در ش ر حافظ هم نمانهاي از کاربرد لهجهي شایرازي هسات کاه با اخ لشاخّص
زبانی در مصل او شده است:
وت رُوحااای کُااارُّ یتاَمٍ لِی یُنادي...
ِصااادَمتیَها فُاااؤادي
تسااابتتَ تسااالَمی ب ُ
مااارت یاااک وي روشتی از اما دي
بااه پاایماچااان مراماات بسااپر یماان
و مرنااااه اوبناااای آنچاات نشادي
ماام ایاان دل باالاات خااارد ناچااار
(حافظ)596 :1369،
(به پايماچان مرامت خااهیم سپرد ،اگر لا یک گناه یا لقصیري از ما دیدي).
(لا را ناچار مم این دل بباید خارد وگرنه خااهی دید آنچه لا را نشاید).
در دورهي مشروطه طنص اجتما ی ،براي گسترش در جام ه ،میملی مناسبلر از
گانهي میاورهي مردم کاچهوبازار نیافت .اش ار شا ران برلر دورهي بیداري به زبان
امیانه و گایش میلی ،ص یات روزنامههاي پرفروش آن صر را پر کرده باد.
شیاه اي نا که مؤلف از صبا لا نیما از آن به «فرم اش ار مطبا الی» ل بیر میکند( .رک.
آرینپار)29 :1372،
از وطااان یاااااد مکاااان الالا مییاد
بچّه جان داد مکان اُلالاا ماییااد...
(گیالنی)202 :1371،
البته در ش ر سنتی م اصر هم ،گاه شا ران سخناري چان ملکالشا رايبهاار حتای
بهطار ل نّنی به لهجهي مردم دیار خاد به سرایش پرداختهاند:
ماااهِر ااروس مِاانتن شُ ااِ آرایتااه پِناادري
اِمشااا دترِ بهش اتِ خاادا وایااه پِناادري
(بهار)1338 :1368،
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(امشب گایا درِ بهشت خدا باز است ماه را روس میکنناد گایاا شابآراساتن باراي
روس است)
الوهبراین ،شاا ران نیماایی و ساپیدگا هام از ایان هنرساازه در جایگااه یکای از
شگردهاي هنري بهره گرفتهاناد( .رک.شااملا )517 :1394،حسانلای درباارهي کااربرد
واژههاي میلی در ش ر نیما مینایسد« :جسارت ستادنی نیما در بهارهگیاري از واژهاي
بامی ،الوهبر اینکه دایرهي واژگانی اش ار نیما را گسترش میدهد ،فواي سرودههااي
او را نیص لازه میکند( ».حسنلی)128 :1396،
آنچه لا اینجا یاد شد ،به نا ی صبغهاي از ل نّن بار آن مترلّاب بااد ،ولای در شا ر
امروز بهطار ام و در مصل بهطار خا  ،مامیّت و لاالري پیدا کرده است کاه دیگار
نمیلاان لنها به ناان یک ل نّن از آن یاد کرد؛ بلکه باید آن را شگردي پذیرفتاهشاده در
جریانشناسی زبانی مصل امروز دانست.
در ادامه به کاربرد گانهي جغرافیایی (لهجه) در مصل رسمی امروز میپاردازیم و آن
را در سطحِ واژهها ،مصراعها و ابیات ،مصل کامالً میاورهاي ،بررسی میکنیم .البتاه ککار
این نکته مهم است که در دهههاي اخیر ،لهجهي لهرانی به لتهاي گانااگان ازجملاه
کاربرد فراوان آن در رسانههاي مامی (صداوسایما ،ساینما ،شابکههااي مجاازي و)...
مامیّتی میان همهي مردم ایران پیدا کرده و به بارلی «لهجهي مالب» شده اسات .ایان
مسئله با خ شده که گریص شا ران از زبان م یار به گاایش ،م ماا ًال گریاص باه گاایش
لهرانی باشد و شاید بیلناسب نباشد اگر بگائیم همان جایگاهی که زبان فارسای م یاار
در میان گانههاي مختلف زبانی دارد ،لهجهي لهرانی به ناان «لهجاهي م یاار» در میاان
دیگر لهجههاي فارسی پیدا کرده است.
 .3کاربرد واژهها با گونه جغرافيایی (لهجه) در غزل معاصر
آنچه از آن به ناان درج واژه ،بارت یا گاصارهاي میلای در زباان م یاار یااد شاد ،در
سطحهاي مختلف زبانی ال اق میافتد .گاهی شا ر مصلسراي م اصر از واژهاي گایشای
در بیتی که به زبان م یار سروده شده است ،بهره میگیرد و ممکن است این واژه ف ار،
اسم ،حرف ،ید و ...باشد که هرکدام به لناسب مجال این پژوهش با یاادکرد نماناه یاا
نمانههایی بررسی میشاد.
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 .1.3حوزهی فعل و عناصر مرتبط با آن
ف ر در جایگاه اصلیلرین جصء گصاره ،ابلیّت فراوانی در بازنمایی ساطح زباانی گاصاره
دارد و ال ا اً سمت مدهي ل اوت لهجه با زبان م یار ،در ف ر یک جمله نماد مییابد.
در نمانههاي زیر شا ر فقط ف ر را در یک مصراع یاا یاک بیات از مصلای رسامی باه
گانهي میاورهاي (لهجه) بهکاربرده است؛ به بارتدیگار ف لای کاه فقاط در گایشای
خا کاربرد دارد ،در مصلی با زبان م یار بهکارمیرود لا ایجاد نا ی آشناییزدایی کند.
ا ّل ا ی که در نمانههاي زیر به روشنی دیده میشاد:
 .1.1.3میشينم به جای مینشينم
خاشیالم از اینکه نمیخندي نمیخندم

خاشیالم از اینکه کنارت درد مایشاینم
(حسینی)44 :1394،

 .2.1.3نمياری به جای نمیآوری
هموطن اهر همین ایر و لبااري برگارد

لااابِ ساانگینی مرباات نمیاااري ،برگاارد
(مهدينژاد)44 :1387،

کاربرد شکستهي ف رهاي «ماینشاینم» و «نمایآوري» در دو بیات بااال کاه مطاابق
لهجهي لهرانی صارت گرفته است ،دول از زبان رسمی مصل را به گایش میلی نشان
میدهد.
 .3.1.3کِلکشيدن

چگانه ما ر صایدن لاا کِار نکشاد

زنی که لشنهي ایان شاار بنادري باشاد
(ص ایی)109 :1388،

شا ر با کاربرد «کرکشیدن» در مصلی به زبان م یار ،زیست بامِ خاد را پررنگ کرده
است و رنگی از جغرافیاي خا جناب کشار به ش ر خااد زده اسات کاه لشاخصّ
زبان او را در پی دارد.
 .4.1.3هاکردن
چنان دستم لهی گردیده از گرماي دست لا

کهاین یخکرده را از بیکسی هامیکنم هاارشااب

(بهمنی)48 :1392،
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نامآواي «ها» که شا ر ،در ساخت ف لی «هامیکنم» بهکار برده است ،در زبان م یاار،
مست مر نباده است و شا ر ،از آن به شکرِ گریصي از هنجار و با رویکردي به صاارت
امیانهي زبان ،درمصل خاد ،بهره جسته است.
« .5.1.3لِخِنبخشی» :بزن ،زخمه بزن در گویش کرمانجی.
«لِخِنبخشی»کهازسازدولارتسینه«دامان»است
نمکپاشیدنت روح مرا دیاانه میسازد
(کلیدري)93 :1390،
به استادان بصرگ ماسیقی مقامی شمال خراسان «بخشی» مایگایناد .باارت «لخِانِ
بخشی» ی نی «اي استاد زخمه بصن» .شا ر با کاربرد این بارت و نیص واژهي «دامان» در
انتهاي بیت که در گایش منطقهي شمال خراسان به م نی خراب و مشاّش است ،رنگی
میلّی به مصل رسمی خاد زده است.
 .2 .3حوزهی اسم
گاهی شا ر امروز در مصلی به زبان م یار ،اسمی بهکاارمیبارد کاه در گایشای خاا ،
کاربرد دارد و مرباط به لهجهاي میلّی است .کاربرد چناین اسامهاایی در ماصل م یاار
میلااند به ایجاد نا ی رابطهي صمیمی با مخاطب کمک کند .این همان لاصیهي نیماا
باد که میگ ت« :جستجا در کلمات دهالیها ،اسم چیصها (درختها ،گیاهها ،حیاانها)
هرکدام ن متی است .نترساید از اسات مال آنهاا» (یاشای  .)73 :1363،االوهبار ایان،
بهرهگیري واژههاي میلّی در مصل رسمی به اثر شاا ر ،هایّات منطقاهاي و جغرافیاایی
میبخشد:
 .1.2.3اِشکِنه :نوعی غذای محلی خراسان
با ناان خشاک و اشاکنه خرساند اسات
همساااایهاي کاااه از سااار ناچااااري
(سپاهیالیین)87 :1394،
«اشکنه» نام مذایی است که به همراه ریصکاردن ناان خشاک (کااک) در آن خاارده
میشاد .اگرچه امروزه ا بال مردم به است اده از مذاهایی از این دست کمتر شاده اسات،
کاربرد این واژه در مصلی رسمی هایّتی اصیر و منطقهاي به ش ر شا ر بخشیده اسات و
ح ّ ناستالژي خاصی را در مخاطب برمیانگیصد.
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 .2.2.3مِينا
اسب س یدي آمد و مِیناي سرخی رفات

جادهبهخادازخشم میپیچیدوپر میساخت

(ص ایی)91 :1388،
واژهي «مِینا» به کسر میم ،نا ی روسري حریري بصرگای اسات کاه زناان بختیااري
بهسر میکنند .این واژه که از ناصر بامی زبان است در مجاورت دیگر واژههاي بیات،
فوایی ایلیالی را به کهن متبادر میکند.
 .3.2.3کفتر :کبوتر
کلّاات ببااین کااص بااین صاادها بااام ک تاار

ک تارهااااا ،ماااااا را پسندیدناااد ما را
(بیابانکی)52 :1392،

 .4.2.3گشنگی :گرسنگی
زوال قر م اشام باه گشانگیم کشااند

که سالهاست به رونق رسیده است رکاد

(ج ريآکرمانی)56 :1389،
واژههاي «ک تر» و «گشنگی» شکر میاورهاي و گایشی لهرانای از واژههااي «کباالر» و
«گرسنگی» است .در ابیات باال با کاربرد این واژهها ،شا ر از زبان م یار مصل باهگاناهي
جغرافیایی دول کرده است و بدین لرلیب به ایجاد آشناییزدایی پرداخته است:
 .5.2.3اینورم -آنورم :این طرفم -آن طرفم
منورم کردهامپشتدردم رد نشا پرلگاهی مخافم
اینورم زندگیآنورم مرگ لرس میلرسد از باور من
(ج ريآکرمانی)22 :1384،
«وتر» گانهي میاورهاي «بتر» است ،به م نای «طارف» .کااربرد «ایان وتر و آن وتر» در
گایش لهرانی به م نی «این طرف و آن طرف» بسیار متداول است .جالب اینکه شا ر با
آوردن «وترتم» به م نی «طرفم» که گانهي گایشی است ،در کنار «وترتم» به م نی «آمااس»
در مصراع اول به «جناس لام» رسیده است.
 .3 .3حوزهی حرف
م ما ًال در حازهي حرف ،برخالف حازهي اسم و ف ر ،نمیلاان مد ی شاد کاه یاک
کلمه میشکند و از حالت م یار به لهجه لبدیر میشاد؛ چنانکاه ماثالً «ماینشاینم» باه
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«میشینم» یا «گرسنگیم» به «گشنگیم» لبدیر میشاد؛ بههمیندلیر پیداکردن نمانههاایی
براي این مارد به راحتی و وفار حازههاي اسم و ف ر امکاانپاذیر نیسات؛ ولای نااع
کاربرد مت اوت آن در لهجهها و ورود آن به حازهي ش ر رسمی ابر لأمر است:
 .1.3.3هی :حرف ندا
این حرف در م نی حرف ندا در ش ر دیم هم ،بهندرت سابقه داشته است ولی کااربرد
آن در ش ر امروز فراوانلر است و از گایشهاي میلی نشأت گرفته است:
آساااده باااش ...هاای ماارق نااد ل نتاای
بایااد کااه انسااالین بااصنم ،ایاان هصاربااار
(سپاهیالیین)121 :1394،
 .2.3.3ها :حرف تحذیر
ریا اشِ باباااا باااصرگ مرحاااام اسااات

اي باااارادر بااااه آن نخناااادي هااااا
(لرکی)40 :1395،

هاااااا… نکشانااااای باااه پشیمانیام
ها… به کجاا مایکِشایام خااب مان
(بهمنی)60 :1392،
کاربرد «ها» در ابیات باال که از میاورهي مردم کاچهوبازار به ش ر رسامی راه یافتاه
حسای ااط ی و صامیمیّتی لأثیرگاذار در رابطاه باا مخاطاب ،بسایار
است ،در ایجااد ّ
نقشآفرین باده است و این میلااند یکی از مهملرین انگیاصههااي شاا ران در کااربرد
گانهي ا دهکاهی جغرافیایی در مصل م اصر باشد.
 .3.3.3ها :حرف تشویق
ها ها بر ص ،ها؟دف و لنبار؟زائد است

هی با همین دهرزدن لااب ما بر ااص
(ولیئی)73 :1395،

 .4.3.3ها :برای اظهار شادمانی از به یادآوری
ها ...شناسم :این همان شهر است شهر کادکیها
خاد شکستم لک چراغ روشنش را با کمانم
(بهمنی)16 :1392،
لماشایی است پیچولاب آلش ،ها ...خاشا بر من
که پیچ و لاب آلش را لماشا میکنم هر شب
(همان)47:
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است اده از «ها» در بیتهاي باال باه م نای حارف لشاایق و ا هاار شاادمانی از باه
یادآوردن ماضا ی ،در میاورهي مردم متداول است .کاربرد آن در مصل رسمی به زباان
شا ر الوهبر صمیمیّت و سادگی ،ناا ی پایاایی و حرکات بخشایده اسات؛ چنانکاه
مخاطب احساس میکند شا ر با او گ تگایی رودررو و زنده دارد.
 .4 .3قيد
شکر گایشی یدها هم در مصل م یار امروز بهکاررفته است .الوهبر آن ،یادهایی کاه
فقط در گایشها کاربرد دارند و م ما ًال در زباان رسامی باهکاارنمیروناد ،در برخای
بیتهاي مصل م اصر است اده و با خ نا ی هنجارگریصي شاده اسات .اسات اده از ایان
ناصر زبانی با خ نصدیکلرشدن فرم زبان شا ر باه زباان امیاناهي ماردم و درنتیجاه
ایجاد صمیمیت و لأثیرگذاري بیشتر در مخاطب میشاد.
 .1.4.3خُب
خُب...بیا...امّااز شهر طال دیگر افسانه بیهاده مخاان
همه جا زمصمه انکار است بین این مردم باور مرده
( صیصي ،حمیدرضا به نقر بیابانکی)75 :1389،

او را به ر

و دارو و افسردگی کشاند
خُب شق چیست؟ چیست جص این درد حاصلش
(ص ایی)73 :1388،

«خُب» در م نی یدي م ادل «البته» آمده است (رک .شاکري )345 :1374،و نیاص در
فرهنگ فارسی امیانه در م هام یدي به م نی «باري» و «به هر لقدیر» ککر شده اسات.
(رک .نج ی )570 :1387،این واژه از گایش امیانه به ماصل رسامی راه یافتاه اسات و
کاربرد فراوانی با م انی گاناگان در زبان میاوره دارد و گاهی به صارت یک لکیهکالم
درمیآید.
 .2.4.3آسّه :آهسته

آسّه میرفتم و میآمدم و… گربه با این وجاد شاخم زد
آخ… دکتر نکن… ببین زخمه… » پانسمان روي لب سرد پسر
(نقاي)35 :1390،
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شا ر در بیت فاق به کاربرد ضربالمثر «آسّه برو آسّه بیا که گرباه شااخِت نصناه»
نظر داشته است .در گایش میلی ،ید «آسّه» شاکر لغییریافتاهي یاد «آهساته» اسات.
الوه بر کاربرد گایشی این ید ،سمت او ِل مصراع دوم هم دول از زباانِ رسامی باه
گایش میلّی است که لشخصّ زبانی شا ر را در پی داشته است.
 .3.4.3زیادی :زیاد
ولی بدان که شکار قااب خااهاد شاد

کبااالري کااه زیااادي بلنااد پاارواز اساات
(بیابانکی)132 :1392،

«زیادي» شکر گایشی ید «زیاد» است و کاربرد آن در بیت فاق که از مصلی رسمی
انتخاب شده است ،الوهبر ایجاد صمیمیّت بیشتر ،از جسارت شاا ر در کااربرد شاکر
میاورهاي واژهها حکایت میکند.
 .4.4.3هی :مدام
«هی» به م نی مدام ،با وجاد اینکه چندان اماروزي نیسات ،همچناان در بافات زباان و
کالم ،گانهاي از میررسمیبادن را لدا ی میکند .بهرهگیري از چنین ناصري در ماصل
م اصر که در زبان مردم کاچهوبازار بسیار رای است ،با خ نصدیکی زبان مصل م اصار
به زبان امیانهي مردم شده است:
لااا صاابح در حااشاای ماان هاای اادم نااصد
لا صبح در حااالی مان هِای ادم زد و
بابا براي من نخار ،آن گاشااار نقاره را

(بهمنی)150 :1392،
حاالکه هی خان میچکد ازگاشهاي خااهرم
(ص ایی)153 :1388

 .5.3صفت
 .1.5.3کدوم:
یاس م دست کدوم گرگ بیابان افتاد
الالال برگ گلم شاخاااهي بیااادم،الال
(بهرامیان)48 1391،
در این بیت ضمن بهکارگیري واژههاي فالکلاریک برگرفته از الالییهااي مادراناه،
واژهي «کدوم» نیص به گانهاي هنري زبان بیت را به سمت امیانگی برده و درضمن ،باه
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شیاهاي زیرکانه ،وزن بیت را نیص سامان بخشیدهاست؛ اگر «کدام» میآمد اشاکالی وزنای
بر آن مترلب باد.
 .6.3گروه متممی
 .1.6.3توی :به معنی «در» یا درونِ قبل از متمم
هصار بغض نترکیده پشات پلکاش بااد

هصار پلک نگرییده لااي حنجاره داشات
(بدی )147 :1388،

کتاب فارسی و بچّاه لااي رایاا رفات

«الف ...ب ...بابا نان داد و»...ب د ازاینجا رفت

(ماساي)34 :1394،
«لاي» به م نی در (حرف اضافه) در مصل امروز بسیار رواج دارد و بهنظرمیرسد از
گایش لهرانی به مصل رسمی راه یافته است .راهیابی چنین ناصري از زبان میاوره به
زبان رسمی مصل م اصر ،بر ساختار نیاي آن هم لأثیر گذاشته است و زبان مصل امروز
را از فخامت و استااري به سمت سادگی و بیپیرایگی ساق داده است.

 .2.6.3به اینجام :به اینجاي من با اشاره به گلا (کنایه از المام صبر)

دیگر رسیده است به اینجام ...گاش کاان
متن این متنِ مصخرفِ خر دوسات دارمات
(نقاي)42 :1390،
«به اینجام» ساختاري کامال میاورهاي است .کاربرد این گروه متمّمی در الب
حذف صامت میانجی بین هستهي گروه متممی و موافالیه که همراه با اشاره دست به
گلا بیان میشاد ،به م نی «صبرم لمام شده» است و از گانهي گایشی به زبان رسمی

شا ر در بیت فاق راه یافته است .این ساختار در القاي وا یلر ح ّ صبانیّت و
آش تگی شا ر لأثیرگذار است.
 .4کاربرد یک بيت یا یک مصراع با گونهی جغرافيایی (لهجه) در غزل معاصر
امروزه گاه در یک مصل که به زبان م یار سروده شده است ،یک مصراع یا یک بیات باا
گایش میلی (لهجه) آمده است و همین گریاص ناگهاانی از زباان م یاار باه لهجاه کاه
خالفآمد ادت است ،با خ آشناییزدایی میشاد .این شگرد ادبی بهویژه آنگاه کاه باا
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واژگان خا منطقه جغرافیایی شا ر همراه شاد ،نا ی ح ّ ناساتالژیک در مخاطاب
پدید میآورد که بر لأثیرگذاري اثر میافصاید:

 در مصلی با مطل :

شااااا ر از رج اااات سااااتاره بگااااا

پاایش از ایاان گ تاااهاي دوباااره بگاااا

از ساااکات لاااا مااارگ مااایزایاااد

چاااه نشساااتی باااه اساااتخاره؟ بگاااا

بیت آخر به گایش میلی (لهجه) آمده است:
هااار جااااري رسااام روزگااااره بگاااا
مااایشناسااای رسااام روزگاااار مناااا
(مهدينژاد)30 :1387،
 مصلی دیگر با بیتی میاورهاي (گایش لهرانی) آماز میشاد ولی با زبان م یاار اداماه
پیدا میکند .ضمناً شکر ناشتاري مصراع اول هم درخار لاجه است و به ناا ی گریاص
از هنجار در شیاهي نگارش مصل بهشمارمیآید.
پاشا بشین بدو بدو
بشمار…
دو… سه… چهار…
صبح سپیده یکسره لا باق سگ فشار
سنگینی فوا که لا را خُرد میکند
فریاد میزنند :بدو بچّه کم نیار
(نقاي)39 :1390،
 شا رِ مص ِل زیر هم ،در مصراع دوم از بیت دوم و نیص در بیت دهم ،از زبان م یار باه
گایش لهرانی گریص زده است .شکر ناشتاري دیالاگوار مصراع دوم از بیات دوم هام،
جالب است .دروا شا ر همزمان از ا ادهکااهی گاناهاي جغرافیاایی و ا ادهکااهی
گانهاي ناشتاري بهره جسته است:
 سالم حورت زایندهرودي زیباچقدر خاطره دارم چقدر من اینجا
 سی و یکی؟بگیر دست مرا و رها کن این را که
 نه سی و دو؟ -نه
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 اته سی و چن لا؟ل الّی بصن اینجا؛ بگا که « :شق منه
مروبِ نقشِ جتهان و اتکون متچّدِشا»
(همان)45-43:

نایسندهي جریانشناسی مصل شا ران جاان استان فارس در سالهاي پ

از جناگ

ضمن بیثی م صر از کاربرد انااع لین و لغییرات لین در مصل شاا ران جااان اساتان
فارس ،مینایسد« :گاه شا ر از لغییر لینهاي پیاپی شکلی ویژه به مصل خاد مایدهاد.
از این لغییر لین نیص ،ممکن است از لینهاي باامی و گایشای اسات اده شااد کاه در
جایگاه بامی نیص اهمیت دارد( ».مرادي)551 :1389،
به ناان نمانه در مصلی با مطل ِ
از آلشم خاکستري بر جا نمانادهاسات بر خاک من خاکستري حتای نمانادهاسات
شا ر ناگهان در بیت ه تم لغییر لین میدهد و به گایش میلی اساتان فاارس باا بیاان
الالیی کادکانه ابیات زیر را میسراید:
هی میکشه آلیش به بیخ لاناهماان دسات
الال گلاااام الال پرناااادهي مهربااااانم
شستیم ازوشا هردومان ازجانمان دست
او شا کهرفتی مم چه لی انی به پا کرد
(همان)
در نمانههاي باال رویکرد ناگهانی شا ر از زبان م یار به لهجاه و گاایش میلای در
مخاطب ایجاد لیسین و شگ تانگیصي میکند و شکلی از آشناییزدایی را ر م میزناد
کااه در نظریّااهي فرمالیساام روساای باار آن لاکیااد ماایش ااد .البتااه اشاااره بااه مقالااهي
شگ تانگیصي در سنّت ادبی خادمان هم سابقه دارد و جاحظ (متافی  255ها.ق) آن را
«نقطهي شگ تی» مینامد( .رک.ش ی یکدکنی)311 :1391،
 .5کاربرد گونهی جغرافيایی (لهجه) در قالب یک غزل کامل
گاهی شا ران لمام یک مصل را به گاناهي جغرافیاایی (لهجاه) مای ُسارایند .ایان ماص ِل
میاورهاي میلااند جصئی از یک ش ر رسمی باشد یا بهطار مستقر رضه شاد.
 .1.5غزل محاوره در درون یک غزل رسمی
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 در این نمانه شا ر ،مصلی به زبان م یار با مطل زیر ساروده اسات و آن را لاا بیات
چهارم ادامه داده است:
به روي دفتر خاد باز مرق هقهق شاد
سپ

کسی که روزي با دیدن لا اشق شد

از بیت چهارم وارد یک مصل گایشی کامرِ ه تبیتی شده است با مطل ِ:

دوبااااره یااانِ لمااام شباي بارونی

هااي من شده حال و هااي بارونای

و پ از المامِ مص ِل گایشی دوباره در همان وزن ،مصل رسمی خاد را اداماه داده اسات
و به پایان رسانده است:
فواي ثانیههایش پر از شقایق شد. ...
دلش سبکلر شاد بااز کارد پنجاره را
(نقاي)68-70 :1390،
در نمانهي بااال ،ماص ِل گایشایِ درجشاده درونِ ماصل رسامی ،درحقیقات درد د ِل
نجااگانهي شا ر در خلات خایش است و شا ر ضمن دول ناگهاانی از زباان ماصل
گریص زده است
رسمی ،بهگانهي جغرافیایی از گ تگا با مخاطب به ناگاه به حدیخن
و با است اده از گایش میلّی ،در فوایی صمیمیلر و خادمانیلر باه بیاان حا وحاال
درونی خاد پرداخته است.
 .2.5غزل محاورهای در ابتدای یک مثنویِ محاورهای [غزل -مثنوی گویشی]

 در نمانهي زیر شا ر ابتدا مصلی گایشی گ ته اسات و ب اد در هماان وزن ،شا ر را در
الب مثناي ادامه داده است .لل یق البهاي ش ري ازجمله پدیدآمدن البی باه ناام (ماصل-
مثناي) در ش ر کالسیک فارسی و در ش ر رسمی م اصر سابقه دارد و از نماناهي گایشای
ي گایشی» ل بیر کرد.
زیر که لل یق مصل و مثناي است ،میلاان به «مصل -مثنا ِ
این روزا دال لا خطّ نان و آباه داداشای
دس نذار روي دلام ،دلام کباباه داداشای
لاي این هال و وال خیلی خرابه داداشی
حالمان رو پرسیدي ،ربان اون م رفتت
دل کجاس؟دیگه باهاس دنبال بیدال بریام
این روزا این طرفا بیدلی بابه داداشی…
اولش بنا نباد ایان اده در باه در بشان
اولش بناا نبااد اشاقا دس باه سربشان
گموگار بشن لا این پیچوخماي زندگی...
جاي پر زدن به شادي لا هاااي زنادگی
(رضایینیا)9 :1384،
 .3.5غزل مستقل محاورهای
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در ب وی از مجما ههاي مصلسرایان م اصر ،گاه به مصلهاي میاورهاي و بیشتر به
گایش لهرانی برمیخاریم که بهنظرمیرسد از سر ل نّن سروده شدهاند؛ ولی امروزه با
رویکردِ جدّيلر شا ران جاان به سرایش اینگانه مصلها ،مص ِل میاوره جایگاه
میکملري در رصهي مصل م اصر دستوپاکرده است .بههرحال «اینگانه مصلها
هرچند حاوي مومانی جدّي باشند به خاطر زبان میررسمی خاد ،کمتر به ناان مصلی
جدّي پذیرفته میشاند(».دلبري)100 :1392 ،
 .1.3.5غزل محاورهای با گویش تهرانی
بیشتر مصلهاي میاورهاي شا ران م اصر به گایش لهرانی است و چنانکه گ ته شد این
لهجه در میان دیگر لهجههاي متداول نا ی م یارگانگی یافته است؛ چراکه این گاایش
جغرافیایی به خاطر است مال زیاد در رسانههااي ماامی در جایگااه «لهجاهي مالاب»
شناخته شده است .اینگانه مصلها براي لل یق با ماسیقی هم مناسب است و مایلااناد
به ناان لرانهي یک اثر ماسیقایی ،مارد است اده رار گیرد:
بِکُش منا،با لبی که باسااه شاااخانبها داره
آهاي لاکهیه«جانم»ت هصارلاجان بهاداره
(منصوي)71 :1371،
پشااتِ پااا بااه رساام دنیااا زد و رفاات
د ِل ماان یااه روز بااه دریااا زد و رفاات
(بهمنی)9 :1392،
اشقهم شدیم اون لیظه چهآسانمنولا
یادله به هم رسیدیم لاي دالان ماان و لااا
(بیابانکی)59 :1392،
مصلهاي میاورهاي با گایش لهرانی که مطل هاي نمانههایی از آن ککر شد ،اگرچاه
سرودهي مصلسرایان لاانمند امروز هستند ،سادگی و بیپیرایگی آنها بارز اسات .گایاا
شا ر هرچند لاانمند باشد ،در سُرایش چنین مصلهایی احساس میکند با مخاطب امّه
و مردم ادّي سر و کار دارد و نباید خیلی فنّی بِسُراید .مصلسُراي اماروز در مقاام یاک
لرانهسُرا رارمیگیرد و میداند که یکی از ویژگیهاي لرانههاي امروز این اسات کاه «از
نظر فنی ،هنري و زیباشناسی فا د آرایههاي ادبی پیچیدهاند .لشبیهات آنها ساده و ینی
و ملماس است و از است ارههاي دیریاب رای در برخی اش ار در لرانههاي امّه خبري
نیست ( ».لیپار و آزادي)20 :1396،
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این امر ماجب شده است که در برخی مجما اههاا کاه در باین جااناان ناباالغ
طرفداران زیادي دارد و به چاپهاي مت دد هم رسیده است ،به ماصلهاایی باا گاایش
لهرانی بربخاریم که اّت ادبی ندارند؛ مانند نمانهي زیر:
اوناای کااه گ تااه باااد پیشاام ماایمانااه

کسااای کاااه مااان دلم میخااد همانه
(حیدرزاده)67 :1385،

 .2.3.5غزل محاورهای با گویش دیگر شهرها
در مجما هش رهاي شا ران شهرستانی ،گاه ،مصلهایی با گایشهاي گاناگان شهرهاي
ایران دیده میشاد که در ناعِ خاد ،جالاب اسات و االوهبار اینکاه لنااّع گاناههااي
جغرافیایی زبان فارسی را آینگی میکند ،مایلااناد بار منااي ادبیاات امّاه و فرهناگ
فالکلار ایران بی صاید و گنجینهاي باارزش براي م ادلسازي واژگانی در برابر واژههااي
دخیر در زبان فارسی باشد:
 مصل با گایش بروجنی
هنااااز اون ناماااده ایااان لاااا فِلااانگ
باااه پااایشِ اِخاااش قلااام ناااالِلنگ
(طالبپار)104 :1378،
( قلم در برابر شق نالاان است و هناز او ( شق) نیامده است این ( قر مان) آمااده
فرار است).
 مصل با گایش لربتحیدریه
مُا اتز اُوَّل مِدِ نیستُم که لاا بهتار نِمِاري

لیکّهيِ میااسی و هر کارَ که مُنُم زتر نِمِري

(ضیایی)161 :1380،
(من از اول میدانستم که لا بهتر نمیشاي؛ پارهاي مِ هستیکه هرکاار مایکانم طاال
نمیشاي)
 مصل با گایش نیشاباري
سینتهيِ خُاشاگِ کُااِرُم هتمتاه دُریاا رُفتتاه
خاشام وا رُفتتاه
ُ
دُو بترته شِ رِ لتار و طبا ِ
(یغما)185 :1377،
سینااهي خشاک کایرم ،همه دریا شده)
(دوباره ش ر لر و طب خاش من باز شده
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 مصل به گایش شیرازي:
دلُاام زیاار بااارون جِاار جِاار ِشاا ِک

لب خشک خشاکُم لاا سااحر ِشاکِ
(هاشمی به نقر مرادي)131 :1389،

(دلم زیر باران شدید شکست و لب لشنه و خشکم بر کنار ساحر لرکبرداشت)

مصل به گایش سبصواري

متاااامِ دل بالَگااااایُم شکِسااااته پتاااارته
متاااارته وازَ لااااا بِبینُمااااتَ دي بتاااارته
(خلیلی ،میمّدرضا ،به نقر مروجی)146 :1388،
(آیا میشاد که دوباره لا را ببینم و مم دل را به لا شکسته پاره بگایم)
مصلهاي گایشی الوهبر اینکه حسّی ناستالژیک در مخاطب برمیانگیاصد ،رفیّات
باالیی براي طرح موامین طناص اجتماا ی و مطالاب فکااهی دارد .در دهاههااي اخیار
رضهي مصلهاي گایشی طنصآلاد در میافر ادبی رو به فصونی نهااده اسات و رفیتای
جدید در رصهي مصل م اصر پدید آورده است.
 .6نتيجهگيری
ا دهکاهی گانهاي جغرافیایی و کاربرد ناصر بامی زبان ،یکی از شگردهایی است کاه
مصلسرایان م اصر ،به شیاههاي مختلف براي آشناییزدایی ،از آن بهره جُساتهاناد .ایان
ناع ا دهکاهی در مصل م اصر به شکرهاي گاناگان در خار بررسی اسات؛ ازجملاه:
 .1کاربرد واژههاي گایشی در مصلی به زبان م یار؛  .2کاربرد یک بیت یا یک مصراع باا
گایش میلی در مصلی رسمی؛  .3کاربرد ایان شاگرد در الاب یاک ماصل مساتقر یاا
گنجاندن مصلی میاورهاي در داخر یک ش ر رسمی.
مصلسرایان م اصر با بهرهگیري از این هنرساازه ،ی نای اسات اده از لهجاه و گاایش
میلی در مصل رسمی ،خااستهاند به برجستهساازي در فارم ماصل دسات یابناد کاه در
نتیجهي آن:
 .1مخاطب احساس صمیمیت و همدلی بیشتري با شا ر داشته باشد؛
 . 2به مصل خاد هایّت بامی و میلّی ببخشد و از این منظر به لشخّص زباانی برساد و
ضمناً با واردکردن واژههاي میلی به ش ر رسمی بر مناي واژگانی زبان م یار بی صاید؛
 .3با کاربرد واژههاي لهجهي بامی نا ی ح ّ ناستالژیک در مخاطب برانگیصاند؛
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 .4با گریص ناگهانی از گانهي م یار به گانهي جغرافیایی ،مخاطب را مافارگیار و نهایتااً
دچار شگ تی کند.
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