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   محلي و عامه هايواژه تبديل چگونگي به نگاهي(

  )معاصر شعر در شناختيسبك ايشاخصه به
 

   2مددي علي منا * 1خاني عيسي امن

  
  )7/5/94: ، تاريخ پذيرش23/6/93 :يخ دريافترتا(

 
   چكيده
 آنجا تا است، آن در محلي و عامه واژگان كاربرد معاصر شعر زباني هايشاخصه از يكي
 ميان هاقرن كه تمايزي آن ديگر... )  و سپيد نيمايي،( معاصر شعر در گفت توانمي كه

 بسياري. شودنمي ديده داشت، وجود... )  و بازاري محلي، عامه،( ادبي غير و ادبي واژگان
 شعر در هاواژه اين كاربرد با... )  و شاملو احمد فرخزاد، فروغ نيما،( معاصر رانشاع از

 به هاآن بنديطبقه و تقسيم و دارند برابر ارزشي هاواژه هاآن نظر در كه دادند نشان خود
  . ندارد درستي منطق... )  و محلي عامه،( ادبي غير و ادبي

 مدرن گفتمان استقرار در بايد را محلي و عامه هايواژه به نگاه تغيير دليل تريناصلي
 به مراتبيسلسله نگاه و نابرابري آن فرضپيش كه پيشامدرن ـ گفتمان در كرد؛ وجوجست
 تنها و كردمي پيدا) ادبي غير و ادبي( نابرابر و طبقاتي خصلتي ناگزير نيز زبان ـ است جهان

                                                                                                                   
  * amankhani27@yahoo.com       )نويسنده مسئول(  گلستان دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاديار.  1
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گنبد كاووس. 2
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 اين بر. باشند) عامه نه و ادبي( رمه رأس در كه شدندمي شناخته شعر شايستة واژگاني
 استقرار با آنكه حال ؛نداشت وجود...  و عامه واژگان براي جايي شعر در ديگر اساس،
 رفت، بين از هاواژه طبقاتي نظام و تمايز تنهانه برابري، آن، فرضپيش و مدرن گفتمان
 نيما، چون شاعراني و كردند پيدا برابر ارزشي آن، غير چه و عامه چه واژگان تمام بلكه
  .ساختند وارد خود شعر به را واژگان اين...  و فروغ

 نگاه برابري، مدرن، و پيشامدرن گفتمان معاصر، شعر عامه، واژگان: كليدي هاي واژه
  .مراتبيسلسله

  مقدمه. 1
 .است روشن نيز آن دليل. است واژگان مسئلة ادبي، آثار هايشاكله ترينمهم از يكي
) نويسندگي و( شاعري هنر اصلي مادة دارد، را خود خاص مادة هنري هر هك گونههمان
 داشته، فراوان دقت خود شعر واژگان انتخاب در همواره شاعران بنابراين ؛است واژه نيز
 واژه كه عادي مردم خالف مثال براي ،اندگرفته كاربه ديگران از متفاوت نوعي به را آن
 نه زبان به شاعران ،)21: 1375 پاشايي،( گيرندمي كاربه رسانياطالع قصد به تنها را

: 1388(سارتر  پل ژان كه آنجا تا ،نگرندمي غايت چشم به بلكه ابزار، و وسيله همچون

 ،نشانه همچون نه زبان به كه داندمي كسي را شاعر فرانسوي، نويسندة و فيلسوف ،)58
  . بنگرد خود در منزلة غايتي به بلكه

 اند، قائل زبان و واژه براي شاعران كه اهميتي تمام با كه داشت دور نظر از نبايد
 شعر پردازاننظريه و شاعران و سنتي شاعران هايديدگاه ميان نيز بسياري تفاوت
براي ( ايواژه هر سنتي، سخنوران نظرية بنابر. دارد وجود هاواژه ارزش دربارة معاصر

 وارد توانندمي الفاظي تنها و ندارد را شعر حتسا به ورود اجازة) عامه هاينمونه واژه
 جاحظ،( باشند بازاري و وحشي نه محكم، نيك، آسان، پاك، برگزيده، كه شوند شعر

...  و خشن محلي، عامه، واژگان معاصر، شعر در كه است حالي در اين. )132: 1969
 در محلي واژگان جودو. شوندمي گرفته كاربه شعر در فراوانيبه و دارند ايويژه جايگاه
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 شعر در بدهكاري قبض و جقجقه چون واژگاني و ،... ) و داروگ تالجن،( نيما شعر
  1.مدعا اين درستي بر است گواهي فروغ

 ديدگاه تغيير سبب چيز چه كه است اين گرددمي مطرح اينجا در كه پرسشي
 از پيش تا كه واژگاني كه ايگونهبه است؟ شده شعر واژگان ارزش دربارة شاعران
 شعر در ناگهان نداشتند، را شعر به ورود اجازة فارسي سنتي شعر در مشروطه انقالب
 از يكي به تبديل شعر در عامه زبان كاربرد كه آنجا تا يابندمي پررنگ حضوري معاصر
 معاصر شعر در عامه زبان چگونه ديگر، عبارت به. است شده معاصر شعر هايشاخصه
   است؟ شده شناختيسبك شاخصة يك به تبديل

 براي پاسخي و بپردازند مسئله اين به تاريخي نگاهي با اند برآن مقاله اين نويسندگان
 هنجارها مفاهيم،) بودن مندمكان و زمان( دانستنِ تاريخي با تاريخي نگاه. دهند ارائه آن
 از بهتر تعبير به( ايتاريخي شرايط از كوشدمي) ادبي قواعد و هنجارها نمونه براي(

 غيرمنطقي و منطقي يا( رفتنحاشيهبه يا و پيدايش سبب كه بگويد سخن) گفتماني
 تاريخي نگاه سخن، ديگر به ؛شوندمي عصر هر در...  و هنجارها مفاهيم،) شدن دانسته

 كه است استوار هاييفرضپيش بر) گفتمان( تاريخي دورة هر كه است باور اين بر
. كنندمي كسب هافرض پيش آن از را خود مشروعيت و بوليتمق...  و مفاهيم هنجارها،

: 1382 رابينو، و دريفوس( »تاريخي پيشيني مقوالت« به هاآن از كه ـ هافرضپيش اين تغيير

 سبب ـ شود مي ياد نيز) گيردمي قرار هاآن قالب در ما تجربة كه هاييفرضپيش() 83
  .شودمي گفتمان تغيير
 غيرمنطقي گذشته هنجارهاي ها،گفتمان آن تبعيت به و هارضفپيش اين تغيير با
 مقالة با ارتباط در. يابدمي رواج هاآن جاي به جديدي هنجارهاي شوند ومي دانسته
 گفتمان در چگونه كه دهند نشان تا كوشندمي نگارندگان كه گفت بايد حاضر

: 1386 پور،امين( غيرشاعرانه و شاعرانه گروه دو به واژگان بنديطبقه و تقسيم پيشامدرن،

 اين تغيير با آنكه حال ؛است )مراتبيسلسله فرضپيش با متناسب( بهنجار امري) 308
 محلي، عامه، از اعم( واژگان و رودمي بين از تمايز اين مدرن، گفتمان سلطة و گفتمان
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 به نخست بايد هدفي چنين تحقق براي. يابندمي برابر و يكسان ارزشي)  ... و خشن
  .داد نشان را هريك هايفرضپيش سپس پرداخت، مدرن و پيشامدرن گفتمان

  )هرمي/ مراتبيسلسه( نابرابري فرضپيش و پيشامدرن گفتمان. 2
 است ايپراكنده هايپديده ميان انسجامي و نظم ايجاد از ناگزير انسان جهان، فهم براي
 از ناتوان انسان هاپديده اين ميان ارتباط ايجاد بدون. اند كرده احاطه را او اطراف كه

 كه است اين داشت ياد به بايد كه اينكته. بود خواهد خود پيرامون جهان شناختن
 هايگونه به را ها آن و كرده تحميل هاپديده اين به خاص نظمي ايدوره هر در هاانسان

 چينش نحوة در تفاوت( مسئله همين. )11: 1389 فوكو،( اندچيده يكديگر كنار در مختلف
 و بطلميوس جهان اگر. است شده متفاوت دنياهاي گيريشكل سبب) هاپديده
 شكل به را جهان هاآن يا داشت، تفاوت عصرانشهم و نيوتن جهان با او عصران هم

 مثال براي. است چينش نحوة در تفاوت دليل به ،)207: 1387 كوهن،( ديدندمي متفاوتي
 اند،دادهمي قرار هرمي/ مراتبيسلسله ساختاري در را ونشانپيرام پديدهاي ما گذشتگان

 هرمي/ مراتبيسلسله ساختاري) كيهان تا گرفته جامعه از( هاآن جهان نيز سبب همين به
 ترينملموس شايد قديم، ايران در مراتبيسلسله شكل به جامعه ترسيم. است داشته
 و فرمانروايان طبقة سه به انيساس عصر جامعة تقسيم. باشد فكري نظام اين تجسم
 وندي،رستم( است مراتبيسلسله ديدگاه همين حاصل برزيگران، و ياران رزم ياران، دين

 خويشكاري يا وظيفه داراي طبقه هر كه است طبقاتي نظم همين براساس ).53: 1388
 را ديگر گروه به گروهي از رفتن و وظيفه آن از عدول كه اي گونه به است، ايويژه
  .سازد مي غيرممكن مردم براي

 طور به و تضاد اختالف، تفاوت، بر تأكيد جوامعي، چنين اساسي و عمده خصلت
 تشكيل را جامعه هايپديده و نهادها گفتارها، رفتارها، همة پاية كه است نابرابري كلي
   ،فرهنگي ويژگي اين ).92: 1384 مختاري،( دهدمي
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 اجتماعي كوچك واحد يك در هم. هجامع خصلت هم و است افراد خصلت هم
 با فرد رابطة در هم. نماياندمي را جهان و انسان رابطة هم و است جاري و ساري
  ).93 همان،(...  گروه با گروه رابطة يا گروه، با فرد رابطة در هم و است برقرار فرد

 با كه آنگاه ايرانيان ؛ زيرانرفت ميان از ايران به اسالم ورود با طبقاتي نگاه اين
 فرهنگ رنگ به را اسالمي تعاليم از بسياري درحقيقت درآميختند، اسالمي فرهنگ
 ؛ امافروريخت طبقاتي نظام اين ظاهر به هرچند سبب، همين به. درآوردند خود ايراني

 فارابي چون كساني آثار. داد ادامه خود حيات به فرهنگي عنصري شكل به عمل در
 از تنها نه فاضله مدينة اهل هايانديشه كتاب در بيفارا. مدعاست اين درستيِ گواه

 او. شودمي قائل مراتبي نيز انساني عقل براي بلكه گويد،مي سخن جامعه بودنطبقاتي
به كه اندمختلف هايفطرت به مفطور بالطبع مدينه افراد و اجزاء«: گويدمي) 258: 1361(

 مزيت ديگر انسان به نسبت انساني كه هاستفطرت و طبايع اختالف همين واسطة
  . »دارد

 زمان( قاجار روزگار تا توانمي راحتيبه را نگاهي چنين محبوبيت و گسترش رواج،
 روح رسالة) 231: 1386( ناشناسِ مؤلف كه چنان ؛پي گرفت) تازه دنيايي با ايران آشنايي
 متفاوت عقل در را هاانسان فارابي همچون نيز االنام علي المستقيم صراط و االسالم

  : نويسدمي و داند مي
 قوت در عقول مراتب مزاج، كثافت و لطافت واسطة به انساني اشخاص در چون و
] تا[ فرمود مأمور قويه، عقول متابعت به را ضعيفه عقول بود، متفاوت ضعف و

 عقول محارست و محافظت و راهنمايي مأموريت دريافت خور در قويه عقول
...  شمرند واجب و الزم خود بر را مأموريت اين عقل، حكم به و گردند ضعيفه
 بلكه مجبول، مفطور خير، صفت اين در كه شودمي يقين عاقل شخص بر پس

 كه دانست خواهد يقين و...  است خير معدن آن از خير جبر اين و است مجبور
 از عالي مرتبة از متابعت را الزمه مرتبة هر و اند متفاوت عقول مراتب در اشخاص

  . است عقلي واجب خود، از نازل تربيت و هدايت عالي، مرتبة هر بر و الزم خود،
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  واژگان به مراتبيسلسله نگاه و پيشامدرن ادبيات. 3
 با ايدوره هر در موجود هايپديده و مفاهيم هنجارها، ميان شد، گفته كه گونه همان
 عنوان به ادبي واژگان ميان بنابراين ؛دارد وجود تنگاتنگي ارتباط آن بر مسلط فرضپيش
 ارتباط بايد نيز پيشامدرن گفتمان بر حاكم مراتبيسلسله فرضپيش با پديده، يك

 نيز گفتمان اين در كه دهدمي نشان محققان هايبررسي. باشد داشته وجود معناداري
 متصلبِ ساختارِ در را واژگان گذشته، شاعران يعني دارند؛ خاص ايمرتبه هريك هاواژه

 نظر در جايي ساختار اين در ايواژه هر براي و كردندمي تصور مراتبيسلسله
  :دارد سطح سه كم دست كلمات مراتبيِسلسله نظام اين. گرفتند مي

 را شاعران ديوان به ورود اجازة هرگز و ماندندمي در بيرونِ كه واژگاني) الف
  . آميزهزل و غيرجدي اشعار در مگر ند،يافت نمي

 هرم رأس در تا ندارند را آن شايستگي ؛ امادارند حضور شعر در اگرچه كه آنان) ب
  .بنشينند قافيه جايگاه در يعني
 جايگاه در نشستن شايستگي و دارند قرار واژگان هرم رأس در كه هاييواژه) ج
  ). 159: 1387 زاده،مدرس( اندكرده پيدا را قافيه

) ...و بودنخشن بودن،همعا بودن،تازه( دليلي هر به كه هاييواژه ،بنديطبقه اين بنابر
 اين در. كردندنمي پيدا را شعر در حضور حق هرگز گرفتند،مي قرار هرم قاعدة در

... )  و هواپيما مانند( تازه ايپديده يا مفهوم دربارة خواستمي شاعري اگر گفتمان
 البته كرد؛مي استفاده آشنا هاياستعاره از واژه، آن بردن كار به جاي به بايد بگويد، سخن

. داشتند را شعر به ورود حق كه هاجز اين و عقاب هما، چون هاياستعاره فقط همآن
 توصيف در كه ايقصيده در) 1108: 1387( بهار الشعراملك كه است سبب همين به گويا

 به و هكرد خودداري ،باريك براي حتي ،هواپيما واژة بردن كاربه از سروده، هواپيما
  :است برده بهره...  و هما مرغ، مانند هايياستعاره از آن جاي

ــك ــرغ اي ويحــ ــمان مــ ــايآســ ــر از    پيمــ ــام بـــ ــمانت بـــ ــاي آســـ   جـــ
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ــو ــايي تـ ــه همـ ــه كـ ــدگفتـ   خــــداي ز بــــود آيتــــي همــــا كــــه    پـــيش از انـ
ــغ ــرميــ ــي پيكــ ــوني يكــ ــو هيــ ــر    تــ ــغ سـ ــيه ميـ ــپرده سـ ــه سـ ــاي بـ   پـ
  همــاي  فــرّ چــو بــود كمبــار بــس    تـــو ســـاية كـــه مـــا بـــه افكـــن ســـايه
  :است كرده استفاده آسابراق خنگ استعارة از هواپيما جاي به ديگر ايقصيده در يا
  مــن پيمــايآســمان طبــع گشــت آســماني     مـن  پـاي  آمـد  بـر  پيماآسمان پشت به چون

  مـن  پوياي فكرت سو آن از گشت پويا كه بس    شـدم  پويـا  آسـمان  سوي به خود هم عاقبت
  مـن  شـيداي  دل هـاي هـوس  فرجـام  اينت    نمـود  شيدا خويشتن چون مرا لد اين عاقبت

ــر    شـدم  انـدروا  تـن  نـك  بودم اندرواي دل گر ــن ب   مــن درواي دل زد ره مــن درواي ت
  مـن  آسـاي بـراق  خنـگ  پا زير جنبانجنب    گشــت و معــراج نيــت كــردم پيمبــروار مــن

  )575 همان،(

  برابري فرضپيش و مدرن گفتمان. 4
 به دانشجو اعزام روسيه، از ايران شكست چون عوامليمجموعه قاجار حكومت مقارن
 اين. گرديد غرب فرهنگ و فكر با ايرانيان آشنايي سبب...  و روزنامه انتشار فرنگ،
 كرد، غرب تمدني هايپيشرفت مجذوب را ايراني روشنفكران كه اندازه همان به آشنايي

 سپاه تجهيز چون اقداماتي. انداخت نيز ويشخ جامعة وضعيت اصالح فكر به را آنان
 بودند هاييگام نخستين اميركبير فرمان به دارالفنون تأسيس و ميرزاعباس دستور به ايران
 اين تأثير ترينمهم). 17: 1386 نصري،( برداشتند خويش كشور اصالح براي ايرانيان كه

 تغييرات سبب خود كه بود مشروطه انقالب وقوع گرانه،اصالح اقدامات و آشنايي
 مدرن گفتمان مشروطه انقالب با .گرديد ايران جامعة در ايگسترده اجتماعي و سياسي
 و كردند تجربه را متفاوت جهاني ايرانيان و گرفت را پيشامدرن گفتمان جاي ايراني
 زمان اين در. بود هافرضپيش تغيير از ناشي شكبي كه نظمي دادند؛ آن به تازه نظمي
 انعكاس. داد) برابري( افقي نگاهي به را خود جاي) عمودي/ هرمي( مراتبيسلسله نگاه
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 اين براساس. شودمي ديده مجلس مصوب اساسي قانون در جا هر از بيش تغيير اين
   قانون

...  كرد رفتار برابر اي شيوه به همه با بايد و دارند يكساني ارزش ها انسان همة
 حكم به ها انسان همة كه است معني بدين خود نبنيادي معناي در برابري اصالت
  ). 259: 1384 بشيريه،( ندارند برتري يكديگر بر و برابرند خود انسانيت

 ايرانيان سنتي ديدگاه از انتقاد به كه بود گفتماني دگرگوني اين واسطة به خواهانمشروطه
 بر تأكيد اين. كنند آن جايگزين را هاانسان ميان برابري اصل كوشيدند و پرداختند
 بيان چنين ناصري، دوران روشنفكران از يكي ،)117: 1389(بهبهاني  ابوطالب را برابري
  : است كرده

 احدي و دارد مساوي حكم ايران رعاياي جميع حق در ايران ممالك كل در قانون
 بكند؛ كاري و بگيرد پيش راهي قانون از خارج تواندنمي ايران اهالي و تبعه از

 باشد كرده مسافرت خارجه بالد در يا باشد، ساكن و متوطن ايران ممالك در خواه
 ملت تمام غيره، و فالحت و تجارت مكاسب و دولت خدمات و مناصب در... 

 و خدمت حسن به كياست، و باذكاوت زادةدهقان ادني. دارند تساوي حق ايران
 و شود نائل وزارت و امارت عالية مناصب به تواندمي فنون و علوم تحصيل
 ناس ساير مثل باشد، داشته زراعت و فالحت و تجارت كه زادهبزرگ و زادهپادشاه

  2.كند رفتار بايد ديواني حقوق اداي در

   معاصر شعر در عامه واژگان. 5
 افتاد، اتفاق جامعه بر حاكم هايفرضپيش در كه تحولي و مشروطه انقالب وقوع با

 نظام به باور كرد و تغيير واژه دربارة نيز ادبيات پردازاننظريه و شاعران ديدگاه
ناقدان  وخالف شاعران و ناقدان  شاعران دوره اين در. ريخت فرو كلمات اتبيمر سلسله

 حتي و ودندگش عامه و خشنكلمات و واژگان  يشعر خود را به رو هايدروازهگذشته 
  . گرفت خودبهعوامانه  يرنگ گاهي هم اشعارشان نحو
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 ايمناظره. بود رفعت تقي مشروطه ةشعر در دور زبانو  واژگان ةحث دربارب آغازگر
بهار درگرفت،  الشعراملك يدانشكده به رهبر اعضاياو و  يانم يسعد ةكه دربار

و  يرفعت با تند. بپردازند رايج هايديدگاهانتقاد از  بهداد تا  نوگرايان دستبه  يفرصت
 براي را گذشته ادبيزبان  ودانشكده ـ كه واژگان  يتمام خطاب به اهال يشور و حرارت

  : گفت سخنزبان  يضرورت دگرگون ازـ دانستندمي بسنده مطلبي هر بيان
 گاههر. يافكار و احساسات انسان يانافاده و ب ياست برا يآلت يك وسيله، يك زبان

در ظرف دهور و  يهبشر ياتشد و مدلل ساخت كه افكار و حس يممكن بود مدع
 كه شدميدر آن صورت بالطبع مدلل  گردد،نمي تـحوالت گـونههيچصار دچار اع

...  بماند باقي الدهرمادام ييرات،از تغ يحالت مستغن يكممكن است در  يززبان ن
 ادبي تجدد مستلزم حسي و فكري تجدد كه است آشكار و واضح حقيقتي اين

 را تصور و فرض ينا. است روح و زندگي ظاهر صورت شكل كه زيرا...  است
 پور،آرين(...  نيابد تغيير آن شكل و بدهيد تغيير را موجودي يك كه دانيممي محال
1375 :463 .(  

 تواندنميشاعران گذشته  يگرد و يسعد زبان واژگانِكه  داشت اعتقاد رفعت
و  يسعد زمانة از متفاوت بسيار كه ايزمانه .سازد بيان را زمان موجود هايواقعيت

 يميكر( دهد پاسخ نيازش به كه است واژگاني كارگيري به خواستار اوست، عصران هم
  ).50: 1380ي،شمس لنگرود ؛197: 1384حكاك، 
 مسئلةزبان و واژگان  مسئلة يقتحقدر. موافق بود يتجدد ادب يشگامپ ينبا ا يزن نيما
 و هاداشتياد در او. بگذرد تأمليو ب ينديشيدهاز كنار آن ن يمانبود كه ن يكوچك
 يشخو يادب يةتا آن را در نظر يدبازگشت و كوش مسئله ينبارها به ا هايش نامه

اگرچه استفاده از كلمات  او. بود خود گذشتگان از ترمحتاط يمان حال اين با. بگنجاند
 زبان بيشترِ هرچه شدنغنيرا در شعر سبب ) يسمآركائ(و كلمات كهن ) آرگو(عوام 

  . گذاشته بود يزن يكلمات شرط يناستفاده از ا يراب اما ؛دانست مي شعري
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 كههمچنان ،كرد استفاده فاخر سبك در نبايد عوام زبان از البته كه كندمي يادآوري نيما
 معني با مأنوس و ماليم كه را هاآن ويژه به ،اندشده كهنه كه كلماتي از توانمي را لفظي مصالح
 كلمات ةدربار آثارش از يكي در )56: 1368( وي ).106: 1388 نژاد،پارسي( برگزيد ،شوند
  : گويديشعر م

 حقيقتي به است هنر به مربوط كه كس هر استيل و شما استيل راه از را شما من
 هر و) است موضوع تابعهنر ( بودم گفته شما براي را امعقيده. كنممي نزديك

 استيل انواع، از نوعي هر و) ژانر( را نوعي و دارد را فورمي خود در موضوعي
 يكدستو  جوريكدر همه جا  يلمعروف است كه است. خواهدمي را بخصوص

بلند واقع  يكه معن يمتداول و در مواقع نازل است و هنگام يكه معن يهنگام. يستن
ميشعر فراهم  يلمتفاوت را نسبت به است يارشده است، دو هنگام متفاوت و بس

اگر . و باشكوه باشد ينسنگ يو در دوم وصولالسهل بايد كلمات اولي در. آورد
 يكلمات چه باز يدد يدشما حرف زدم، خواه يخصوص برا يندر ا يروز

 كلمه صراف بايد شما صورت بدين. دارند استيل در را اقتداريسرشناس و با
  . باشيد

 و فاخر ادبيات ميان تمايز نفي با و نهادند فراتر پاي خويش استاد از يمان شاگردان
 واژگان برابربر ارزش  -شدمي يزكلمات ن يزخود سبب تما ةنوب به كه -عوام بياتاد

بارها  يو. داد ميخود نشان  از بيشتري حساسيت فروغ ينهزم ينا در يدشا. كردند تأكيد
: 1375( فروغ .گفت مي سخنو ارزش برابر آنان  واژگان مسئلة از وگوهايشگفت در

 فاخر نه را او زبان كه شاملو مانند شاعران از معدوديجز ( را روزگارانشهم زبان )165
 دانستمي وكشيدهات زباني) كرديم يفتوص يانزنده و عر يوا،ش يبلكه زبان ولگرد، نه و
  : گفتمي پردهبي و صريح و

 هايمغازه هايشيشه پشت در كه هاييلباس مانند فاخر زبان امروز شعر زبان
 نزاكت كمال در. است ايوكشيدهات و رفتهشستهن زبا كنند،مي آويزان شوييلباس
 كمال در و پردازدمي طبيعت مناظر توصيف به فصاحت كمال در و دهدمي فحش
فصاحت و  ينا كه است كرده فراموش و گويدمي سخن اشمعشوقه با بالغت
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 نه خوردمي...  و قضات دانشگاه، استادان درد به تنها كننده،يرهبالغت و نزاكت خ
ميشدن  بيان آستانةكه در  يلطمه را به احساس ترينبزرگ گاه گاه و شاعر؛ درد به

 گاهگاه يمانند زندگ گيرد،مي مايه زندگي از زبان اگر زيرا سازد؛ مي وارد ،جوشد
   .بخشدمي جان آن به كه دارد هم را هاناهنجاري و هازشتي

مي چهبسته به آن گذاشت،نمي عوام و فاخر زبان واژگانِ ميان تمايزي كه فروغ
 به و گشتميمناسب  ايبه دنبال واژه) واژگان ميان نهادن تفاوت بدون( بگويد خواست

 نياز آن به شعرش اگر -هاواژه ترينعامه و ترينخشن بردن كاربه ازشهادت اشعارش 
  : گفته بود جايي) 164 همان،( او. كردنمي ابا -داشت

 در را هاآن گنجانيدن جسارت بايد و دارد احتياج هتاز كلمات مقداري به ما شعر
 نيازي وجودشان به كه هنگامي كلمات ترينزشت و ترينخشن. كرد پيدا خود

 گذاشته كنار اند،نداشته شعري سابقة هرگز آنكه علت به نبايد شود،مي احساس
 د؛كن صحبت جاندار زباني با بايد امروز شعر نيست؛ كافي فصاحت تنها...  شوند
 جاري امروز زندگي لحظات در كه آنچه با هماهنگ و رحمبي و سخت زبان يك
  . است

  :كرد يسهمقا يفارس يرا با اشعار سنت فروغ شعر اين توانمي نمونه براي
  شدم فاتح
  رساندم ثبت به را خود
  كردم مزين شناسنامه، يك در نامي، به را خود

  شد مشخص شماره يك به ام هستي و
  تهران ساكن 5 بخش از صادره 678 باد زنده پس
  است راحت سو همه از خيالم ديگر

  وطن مام مهربان آغوش
  تاريخي پرافتخار سوابق پستانك
  فرهنگ و تمدن الاليي

  ...قانون  جقجقة جقوجق و
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  است راحت سو همه از خيالم ديگر آه
  شادماني فرط از

  را هوا بار هشت و هفتاد و ششصد اشتياق با پنجره كنار رفتم
  پهن غبار از كه 
  بود شده منقبض ادرار و خاكروبه بوي و

  دادم فرو سينه درون
  بدهكاري قبض هشت و هفتاد و ششصد يرز و
  كار  يصد و هفتاد و هشت تقاضاشش يرو و

  :نوشتم
  فرخزاد فروغ

).54 :1383 همو،(  

 بهاو . داشتجاندار  زباني شعرشبود كه  شاعرانيفروغ، ازجمله  همچون نيز شاملو
 برد ومي كار بهو هدف  يتبلكه آن را همچون غا نگريست،نمي شيء يك مانند ها، واژه

 طعم داشت، رنگ داشت، بو كلمه او نظر در. بودموضوع معترف  ينبه ا يزخود ن
 يامهربان، ابله  يا روترش بود،گرم  ياسرد  نرم، يا سخت داشت، ايويژه بار داشت،

. )233: 1388شاملو، (را  يادفر يا كرديجوا را بهتر منعكس مشجاع، ن يا بودفرزانه، بزدل 
 عوام زبان و واژگان از بارد، مي دريا به پشت كه ابري چون و تمام دستيگشاده با شاملو

 ؛نخورد ايشعرش، لطمه صميميت و صداقت و طبيعت تا جويدمي بهره شعرش در
 و فصاحت از عاري را زبانش نزما سنتي شاعران و ادبا از بسياري داندمي كه هرچند
3.دخوان خواهند تشخيص بالغت  

بهفقط  داشت،ميرا خوش ن ،آن سنتي يا يمايينوع ن ،يشاملو وزن عروض اينكه
 وزني، هر بود فهميده تجربه به او ؛ زيراداديبود كه به كلمات و واژگان م يارزش سبب
 تا شودمي سبب هايتمحدود اين و دارد هايييتمحدود عروضي، چهو  نيمايي چه

 ادبي ةسابق كه يباز ايواژه بسا چه و بيايند شاعر كار به نتوانند كلمات از معدودي
 در. از شعر كنار گذاشته شوند يعروض يها يتمحدود يلدل به دارد، يزن يدرخشان
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 وزن در كه كلماتي همان دقيقاً است ممكن« مانده، در پشت هايِواژه همين كه صورتي
، همو( »باشد بوده شاعر ذهن خالقيت مسير در درست ها،يتداع زنجيرة در نگنجيده،

 شعر. داشترا بر هابودن واژه يادب يرو غ يادب يانم يزاو خط تما ينهم يبرا). 52: 1385
  :مدعاست اين درستيگواه  بهترين در آتش يمابراه ةاو از مجموع »يذتعو«

   نشينديم چرك به
  خنده                       

  ار اشبنديزخم نوارِ به
  .يببند                              

  كن رهايش
  كن رهايش

  اگر چند             
  يود قيلولة

  شوديآشفته م            
 )  26 همان،(                                    

كلمات را  مراتبيسلسله نظام اش،برابري فرضپيش با مدرنيتهگفت  توانمي كل در
 يرو غ يكلمات ادب يانكه م يو تفاوت يزتما. داد يانپا آن مشروعيتو به  يددرهم كوب

 واژگاني .رفت ميان از مدرنيته آمدن با بود، مرسوم زمان آن ادباي نزد ،در گذشته يادب
 اجتماعي، مراتبسلسله سطوح ترينپايين گفتاري زبان و فرهنگ در حضور دليل به كه

 در ديگر. شوند شعر وارد توانستنديحاال م بودند، نيافته را ادبي آثار در حضور مجال
 و مميزي از ديگر كلمات نبود، مطرح نبودن يا بودن ادبي شرطپيش ها،واژه گزينش
 لجن در ميعاد مثالً. داشتند اعتبار و ارزش يك همه و كردندنمي عبور سانسور

  . باشد ياز نصرت رحمان يرشع مجموعه براي ايپسنديده عنوان توانست مي
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  گيرينتيجه
 عامه واژگان از بسياري وارد كردن يش،نوگرا شاگردانِ و يمان يعو بدا هابدعت از يكي

 اين از پيش كه هاييواژه بود؛ معاصر شعر به...  و را ري داروگ، تالجن، مانند محلي و
 هاواژه اين از استفاده در يمان هرچند. كردندنمي پيدا حضور براي فرصتي ادبي سنت در

 تقسيمو  بودند ترپروا بي)  ... و شاملوفروغ، ( پيروانش و اگردانش ؛ امابود محتاط
 يكسان ارزشي هاواژه هاآن نظر از. كردند انكار را ادبي غير و ادبي هايواژه به ها واژه

 هيچ) مهعا و رسمي/ يادب يرو غ يادب( گوناگون مراتب به هاآن بنديطبقه و داشتند
در  محلي و عامه هايواژه گستردة حضور امري چنين پيامد. نداشت توجيهي و دليل

 ترين اصلي از يكي را آن ،باال) بسامد( كاربرد دليل به توانيشعر معاصر بود تا آنجا كه م
  .شعر معاصر دانست هايشاخصه
 گفتمان استقرار در بايد را...  و محلي عامه، هايواژه به نگاه تغيير دليل تريناصلي

 نگاه و نابرابري آن فرضپيش كه ـ پيشامدرن گفتمان در كرد؛ وجوجست مدرن
 غير و ادبي( نابرابر و طبقاتي خصلتي ناگزير نيز زبان ـ است جهان به مراتبيسلسله
 ادبي( هرم رأس در كه شدندمي شناخته شعر شايستة واژگاني تنها كرد و مي پيدا) ادبي

 وجود...  و عامه واژگان براي جايي شعر در ديگر اساس، اين بر. ودندب) عامه نه و
 نظام و تمايز تنهانه برابري، آن، فرضپيش و مدرن گفتمان استقرار با آنكه حال ؛نداشت
 پيدا برابر ارزشي آن، غير چه و عامه چه واژگان تمام بلكه رفت، بين از هاواژه طبقاتي
 خود شعر به واژگاني چنين از استفاده با...  و شاملو وغ،فر نيما، چون شاعراني و كردند

  .بخشيدند غنا

  هانوشتپي
 مقاله ارتباط ينا موضوعكه با  كندمي اشاره ايبه نكته فارسي شعر ادواردر كتاب  يكدكن يعيشف. ١

 شدهيحاضر نم يطيشرا يچدر ه قاآنيچون  يشاعر«: نويسدمي )29: 1380( وي. دارد مستقيم
حال آنكه  ؛كند استفاده خود شعر درـ شد مي دانسته عامه ايواژه كه ـچون پوزار  ايواژه زا است
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-يبه خود راه نم يديترد ايواژه ينشاعران گذشته، در استفاده از چن يگرو د قاآنيشاملو برخالف 
   .»داد

 جعفر سيد كه چنان كرد؛ ذكر توانمي فراواني هاينمونه مراتبيسلسله نگاه و نابرابري به باور براي. ٢
 و حكام وجود كه بدان پس«: نويسدمي ايرساله در) 149: 1384( كشفي به معروف دارابي،
 و مختلف خود آراء در انسان نوع بني و مردمان كه ؛ زيرااست واجب و الزم پادشاهان و سالطين

 پس...  است ختالفا غايت در ايشان حركات غايات و افعال دواعي و باشندمي متفاوت عقول در
 ماهيان و برّ سباع مثل را يكديگر هرآينه شوند، واگذارده خود مقاصد و طبايع مقتضاي به هاآن اگر
  .»شوندمي مشغول يكديگر افناي و افساد به و درندمي بحر

 در نواژگا اين از ايسياهه ارائة شاملو، شعر در يافته بار تازه واژگانِ تنوع و بسامد مشاهدة براي. ٣
) 318: 1381( پورنامداريان كه واژگان اين. باشد سودمند تواندمي شاملو شعر دفترهاي از يكي
 نوحه، آوار، ململ، مخمل،«: از اند عبارت است، كرده استخراج آينه در آيدا مجموعة از را ها آن

 نوسان، جمجمه، ه،منگول كود، قنداقه، ساعت، لنگر چلوار، چرت، زنگوله، زباله، مداد، ميز، خميازه،
 و زاد مزه، مزه جوخه، شالق، قطار، قزح،قوس خلواره، لبك،ني دهكده، تف، سرنا، حالج، شلخته،
 كارگاه قصابان، دكة تيپا، زالو، آويشن، گزنه، شوكه، دنده، يابو، كارخانه، خاصره، برشته، رود،
 اجاق، آسيـاب، جي،برنـ زنگ گنديده، الش، چنگگ، كاشي، حوض، شبكه، اردك، ،بافي قالي

   .»...  و تنوره االغ، كاپوت، سجع، اكليل، سـرخ،سيـنه كاكلي، تنـور،
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