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چکیده
در شعر معاصر با ظهور نیما و توانایی وی در آمیختن زباا ماادری باا زباا معیاارن زباا
محلی توانست از حاشیهنشینی به درو ادبیات راه یابد و به عنوا یک عنصر زبانین علااوه
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مقاله سیر تۀور زبا محلی از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی شده و بیاانگر ایان نتیجاه
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 -1مقدمه

بررسی دورههای مختلف ادب فارسی نشا میدهد که زبا محلی از هما آااز یک عنصار پایاا باوده
است؛ چنا که نمونههای مختلفای از وجاود آ در ادبیاات مایتاوا ماااد زدن مالاا باه زباا طباری
(مازندرانی) تا قر پنجم شعر میگفتند و کتاب ماینوشاتند (دبیرمقادبن )98 :1351؛ نمونا آ کتااب
مرزبا نامه است که وراوینی آ را از طبری به فارسی ترجمه کرده است یاا شااعرانی باه زباا محلای
شعر سرودندن از جمله باباطاهر به گویش لرین سعدی و حافظ به لهج شیرازین خاقانی و مولاوی باه
زبا ترکی شعر دارند شاید بشود با وجود این اشعارن نوعی جریا شناسی از ادبیات باومی اراهاه داد و
این مسأله را بنا به هما امر اجتماعی بود زبا کاه یاک امار طبیعای اساتن بیاا کارد از آنجاا کاه
موقعیت و اجتماع زندگی حافظ و سعدین شیراز بودن بیشک زبا رایج آنجاا بار شعرشاا تأگیرگا ار
بوده است همین طور در شعر مولوی و شاعرا دیگارن اماا قراردادهاا و ملزومااتی کاه شاعر فارسای
داشتن هرگز اجازه نمیداد به راحتی از این زبا استفاده کنندن به هماین دلیال ادبیاات باومی در شاعر
کلاسیک نتوانست در بدن ادب فارسی حضور فعاد یابد و با آ بیاامیزد یاا در حاشایه باوده و یاا باه
عنوا ادب مستقل نگریسته شده که البته توانی نداشته اسات باه طاور کلای زباا محلای در ادبیاات
کلاسیک ما رسمیت نداشت و در شاخصههای سبکی دورههای ادبی جدی گرفته نمیشدن از آنجاا کاه
زبا فارسی درین مقاب زبا ادبی و رسمی کشور را یافته بودن ماردب شهرساتا هاای دیگار اگرچاه باه
لهجههای دیگر ایرانی تکلم میکردندن همه فارسی میآموختند و آ را وسیل بیاا اندیشاههاای خاود
قرار میدادند (ناتل خانلرین  )141-148 :1343در زباا فارسای نیاز آنچناا کاه از نقاد ادبای شاعر
کلاسیک برمیآیدن گرایش شاعرا به زبانی دور از سۀح جامعه و مردمی بوده استن در کتاابهاا از آ
با عنوا زبا فاخر و ادبی یاد شده است و زبا مردمی را زبا عامیانه نامیدهاند
در ادبیات معاصرن همزما با انقلاب مشروطهن قراردادهاای شاعر کلاسایک باه کنااری رفات و در
ساختار صوری و معنایی زبا چندین تحود رخ داد در این تحودن جواز ورود واژههای ایار شااعرانه
و تغییر زبانی صادر شد و همین مسأله زمینهساز حضور زبا محلی در شعر گشت هار چناد در شاعر
این دورهن همانند شعر کلاسیکن زبا محلی را در حد شعر جوششی در دیوا چندین شاعر مایبینایمن
زمینهسازی در این دوره باعث شد در دورۀ پهلوی نیما به زبا محلی شعر مجزا بگویاد و در کناار آ ن
عناصر زبا محلای را باا زباا معیاار بیاامیزد و بادین صاورت حضاور زباا محلای باعاث ناوعی
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هنجارگریزی و برجستهسازی گشت بنابراین دو نوع رویکرد به زباا محلای در شاعر معاصار ایجااد
شد :در رویکرد اودن به زبا محلی به عنوا نظاب زبانی مستقل از زبا فارسی توجه شد و در رویکارد
دوب زبا محلی به عنوا یکی از عناصر زبانی دخیل در زبا فارسی ماورد اساتفاده قارار گرفات ایان
کاربرد علاوه بر جنب زیباییشناسانهن به عقیدۀ ما باعاث حضاور قومیاتهاا در شاعر معاصار شاد کاه
مهمترین ارمغا آ وحدت ملی است این موفقیت حاصل تلاش نیما بود هنگامی که باا اناای زباانی
نیما و امااد او مواجه میشویم به این نکته پی میبریم این تلااش ناامورا در حفاظ سانت و هویات
بومی و تازگی زبا و تعالی اندیشه است که از جوشش و کوشش شاعری آ ها نشئت گرفتاه اسات و
«اگر جوشش و کوشش برابر باشدن شاعری کامل خاواهیم داشات» (موساوی گرماارودین )11 :1393
آیا شهریار نمیتوانست «حیدربابا» را به زبا فارسی بسراید و تماب مفاهیم و اندیشا شاعری کاه در آ
بیا نمودهن به فارسی بگویدن یا منوچهر آتشی آیا نمیتوانست اندیشههای شعریاش را باا هماا زباا
معیارِ گویش تهرانی بیا کند و آیا ضروری بود که عناصر جنوب را به شعرش وارد کند؟ و نیماا چارا
در کنار اشعار فارسین مجموعه اشعاری به زبا طبری دارد؟
بر مبنای این پرسشها و برای دست یافتن به شناختی روشان از زباا محلای در ادب معاصارن در
این مقاله سیر تۀور و چگونگی گستردگی زبا محلی در اشعار شاعرا بررسای شاده اسات مۀالعا
موردی ما بر اشعار شاعرا برجست بومیگرا صورت گرفته است؛ این بررسی باه روش کتابخاناهای و
نگارش آ به شیوۀ توصیفی ا تحلیلی است و هدف اصلی از پژوهشن لزوب توجاه باه زباا محلای و
اهمیت آ در ادبیات است
 -2پیشینۀ پژوهش

الامحسین یوسفی در نام اهل خراسا ن براهنی در طلا در مسن شفیعی کادکنی در ادوار شاعر فارسای
و دیگر نویسندگا در کتابهایی که در مورد شعر معاصر نوشته شادهن باه صاورت ضامنی از وجاود
زبا محلی و ادب بومی در شعر معاصر سخن گفتهاندن اماا کتااب مشاخص و مجزایای کاه باه طاور
مبسوط در این زمینه باشدن چاپ نشده است در مقالات بیشاتر تحقیاقهاا در زمینا ادبیاات داساتانی
صورت گرفته است در حوزۀ شعرن روحانی و عنایتی قادیکلاایی ( )1394در مقالا «هویات باومی در
شعر منوچهر آتشی»ن شعر آتشی را از این منظر بررسی کردهاناد امانخاانی و علایماددی ( )1394در
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مقال «واژگا عامه در شعر معاصر (نگاهی به چگونگی تبدیل واژههای عاماه و محلای باه شاخصاهای
سبکشناختی در شعر معاصر)» در پی بررسی علت حضور واژگا عامه در شعر معاصر برآمدنادن البتاه
به سیر تحود و تۀور آ نپرداختهاند و هیچ اسمی نیز از واژگا محلی در طود مقاله نیسات و تنهاا در
عنوا آ آمده است در مقالههای دیگر بهویژه مقالاتی که هنجارگریزی و برجستهساازی زباا شاعری
شاعرا را بررسی کردهاند به واژگا محلی شعر آ ها اشاره شده است در این مقاله در کناار تحقیقاات
انجابشدهن سعی بر این است که آااز و اوج این زباا ن تناوع آ و تعاداد شااعرا و سایر تااریخی آ
بررسی شود تا دستاوردی در شناسایی تۀور و تحود زبا محلی شعر معاصر باشد
 -3تحلیل
 -1-3بررسی سیر تطور زبان محلی

از این منظر که دورۀ مشروطهن زمینهساز آااز زبا محلی باود و دورۀ پهلاوی باا ظهاور نیماا در شاعر
تابیت شدن برای سیر تۀور آ میتوا دو دوره در نظر گرفت:
 -1-1-3دورۀ آغازین

مهمترین علت تحود زبانی و مضمونی شعر معاصرن حضور مدرنیته در شعر بود که با نااب مشاروطه و
تحود همهجانب آ رسمیت یافت و به صورت خودآگاه و ناخودآگاه شااعرا را باه جاداییطلبای از
شعر کلاسیک سوق داد اولین تغییر در ساختار زبانین سادهتر شد زبا شعری بود کاه بار اساا

آ ن

آ شاعرانگی که مانع ورود برخی واژگا به شعر میشدن فروریخات و هار واژهای اجاازۀ حضاور در
شعر را یافت تا دورۀ مشروطهن در ساختار شعرن سلسله مراتب زبانی وجود داشت کاه بار اساا

آ ن

شاعرا خود را ملزب میدانستند که با واژگا و زبا شااعرانه شاعر بگویناد در ایان سلساله مراتابن
واژگا عامیانه و مردمی راه داده نمیشدند؛ اما در دورۀ مشروطه چاو االاب شااعرا از میاا ماردب
برخاسته بودندن برخی سواد شعری نداشتند و برخی نیز در هیجا مشاروطهن ساخنوری را رهاا کارده
بودند و به مشروطهخواهی میاندیشیدند؛ ل ا زبا فاخر ادبای کلاسایک  -جاز در شاعر چناد شااعر-
خود به خود کنار رفت هرچند زبا شعر در اواخر دورۀ بازگشت به طور طبیعی در حااد تغییار باودن
مشروطه به سرعت آ افزود به طور کلی «مدرنیته با پیشفرض برابریاشن نظاب سلسلهمراتبی کلماات
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را در هم کوبید و به مشروعیت آ پایا داد تمایز و تفاوتی که میا کلمات ادبی و ایر ادبی در گ شاته
نزد ادبای آ زما مرسوب بودن با آمد مدرنیته از میا رفت واژگانی که به دلیل حضاور در فرهنا

و

زبا گفتاری پایینترین سۀوح سلسله مراتب اجتماعین مجاد حضور در آگار ادبی را نیافته بودنادن حالاا
میتوانستند وارد شعر شوند دیگر در گزینش واژههان پیششارط ادبای باود یاا نباود مۀارح نباودن
کلمات دیگر از ممیزی و سانسور عبور نمیکردند و همه یاک ارزش و اعتباار داشاتند» (امانخاانی و
علیمددین )149 :1394
با این تحود تازه که بهویژه در میا شاعرا تازهکاار رایاج گشاتن چنددساتگی در میاا شااعرا
ایجاد شد عدهای به هما سبک زبانی شعر کلاسیک سخن گفتند و به هایچ وجاه حاضار نشادند باه
زبا تازه گرایش یابند؛ نمون آ ادیب پیشاوری است که با آگاهی و خودخواسته هایچ گااه باه رسام
زمانه تن نداد یک داستا از زندگی او نقل است که نشا میدهد چگوناه متعصابانه در کااربرد زباا
سنتی اصرار دارد گفته شده شاگرد او زمانی که وی قصیدۀ «رویینه شاهینها نگر باا آهناین چنگاادهاا
» را سرودن گفت در این زمانه این شعر را از هزارا نفر یاک تان بیشاتر نخواهاد فهمیادن ادیاب در
جواب او گفت من این شعر را برای هما یک نفار گفتاهاب» (پیشااورین 1312ن مقدماه )12 :عادهای
سعی کردند با حفظ اعتداد میا زبا کهن و تحود تازهن شعر بگویند؛ مال محمدتقی بهارن اماا عادهای
خواستار تغییر زبانی شدند؛ مانند تقی رفعت که جریاا تجاددخواها را راهانادازی کارد و در مقابال
شاعرا معتدد مشروطهگرا ایستاد میا این دو گروه در تغییر شعر فارسی مجادلاه ایجااد شاد بهاار و
پیروانش معتقد به اصالت زبا کهن بودندن اما رفعت اعتقاد داشت که واژگا ِ شاعرا گ شته نمیتواناد
واقعیتهای موجود زما را بیاا ساازد زماناهای کاه بسایار متفااوت از زمانا آ هاساتن خواساتار
بهکارگیری واژگانی است که به نیازش پاسخ دهد (شمس لنگرودین  )1311بنابراین تجاددخواها باه
شکستن موازین زبانی و عروضی پرداختندن ولی در ورود زبا محلی موفقیت خاصی کساب نکردناد
خود رفعت اهل تبریز بود و به زبا محلی آذری شعر میگفت گرچه توجه او به شاعر آذری حاصال
تفنن نبودن بلکه شیوهای بود که وی در شاعری پیش گرفته بودن اما او نتوانست در اشعار فارساین زباا
محلی را وارد کند و شاعرا دیگر بومی نیز به طرف زبا محلی نرفتند واژههای باومی در اشاعار تنای
چند چو ایرج میرزان بهار و دهخدا باقی ماند این شاعرا بعدها نیاز کاه نیماا زباا محلای را تابیات
کردن در صدد رشد آ بر نیامدند؛ اما گسست زبانی از شعر کلاسیک را میتاوانیم اولاین گااب در ورود
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واژگا و تابیت زبا محلی در شعر معاصر بشماریمن زیرا با تحولاتی که صاورت گرفات باه ویاژه باا
تلاشهای تجددخواهانی چو تقی رفعتن میرزاده عشقین لاهوتی و که راه را برای شاعر ناو هماوار
کرده بودندن نیما دیگر تلاش دوبارهای برای شکستن این موازین نکرد
 -2-1-3دورۀ رشد و تثبیت

با مرگ تقی رفعتن جریا تجددخواهی به افود گراییدن حضور رفعت که اهل تبریز بودن مایتوانسات
زبا محلی را رشد بدهدن اما او با مرگ زودهنگامش خیلای زود از صاحن ادبای کناار رفات نیماا در
همین دورا سرگرب سرایش اشعار سنتی بود و مۀالعه در تغییر شعر را آااز کرده باود او در  1311باا
سرایش شعر «ققنو » این تغییر را اجرایی کرد تا این زما خبری از حضور زباا محلای در شاعر او
نیستن ولی با گرایش به شعر نون واژگا مازنادرانی را در ساۀح گساتردهای وارد شاعر کارد وی در
دهکدۀ یوش از دهستا اوزرودن بخش نورِ شهرستا آمل استا مازندرا متولد شده بود هنگاامی کاه
نظری شعر نو را مۀرح کرد بیشک صبغههای بومی بر اندیش او تأگیرگا ار باود و از هماا آاااز نیاز
دادا احیای زبا مادریاش را داشت در نظریهاش مۀرح نمود که مایشاود از هار واژهای در شاعر
استفاده کرد و نباید از استعماد آ ها ترسید و تنها به زبا رسمی اکتفا کارد در ایان بااره گفتاه اسات:
«جستجو در کلمات دهاتیهان اسم چیزها (درختهان گیاههان حیوا ها) هرکداب نعمتای اسات نترساید
از استعماد آ هان خیاد نکنید قواعد مسلم زباا در زباا رسامی پایتخات اسات زور اساتعمادن ایان
قواعد را به وجود آورده است» (یوشایجن  )169 :1315پیاروانش نیاز همچاو او معتقاد باه حضاور
واژگا مختلف در شعر شدند؛ به طوری که فرخزاد در مورد کاربرد واژگا ایر ادبی گفات« :مان باه
دنیای اطرافمن به اشیای اطرافم و آدبهای اطرافم و خۀوط اصلی این دنیا نگاه کردبن آ را کشف کاردب
و وقتی خواستم بگویمشن دیدب کلمه لازب داربن کلمههای تازه که مربوط به هما دنیاا مایشاود اگار
میترسیدبن میمردبن اما نترسیدبن کلمهها را وارد کردبن به من چه که ایان کلماه هناوز شااعرانه نشاده
استن جا که دارد شاعرانهاش میکنیم» (جلالین  )155 :1318شاعرا بعاد از نیماا باا پیاروی از او باا
توجه به منۀق بومی خودن زبا محلی را در اشکاد متعددی وارد شعر کردند به گونهای که ما از شاعر
شاعرا این دوره بهسهولت میتوانیم حد

بزنیم و دریابیم اصالتا اهل کجا هستند مالا از شاعر فارو

فرخزاد یا احمد شاملو دانسته میشود آ ها شاعر تهرانی هستند ولی شاعر نیماا کاملاا گویاای شامالی
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بود اوست همزما با شاعرا شعر نون شاعرا سنتگرای معاصر نیز به زبا محلی اهمیات دادناد و
بدین گونه زبا محلی به صورت مستقل و همگاب با زبا رسمی ادامه یافت و در دها بیسات و سای
در شعر نیما درخشید در ده سین محمدحسین شهریار «حیدربابا» را به زبا محلی تبریاز باه جامعا
شعری عرضه کرد اخوا گالث در این دهه و ده چهلن زبا محلای خراساانی را هماراه زباا فااخر
کلاسیک با زبا رسمی به کار برد در ده چهلن منوچهر آتشای ظهاور کارد و توانسات همانناد نیماا
واژگا محلی جنوب را با زبا فارسی بیامیزد و بعد از نیمان دومین شاعر شاخص زباا محلای گاردد
محمدرضا شفیعیکدکنین هوشان

ابتهااجن ساپهری و خسارو گلسارخی و دیگارا در ایان دهاه از

شاعرا فعالی بودند که از زبا محلی استفاده کردند برخی از شاعرا بعد از انقلاب نیاز در ایان زمیناه
فعاد بودند و شاعرا تازهکاری مال قیصرامینپور نیز به آ ها پیوستند
 -2-3شاعران بومیگرای معاصر

در ادبیات معاصرن مرکزیت با شهر تهرا است و زبا معیار باا گاویش تهراناین برتارین زباا شاعری
شاعرا است؛ چنانچه اگر به دنباد نامگ اری مکا سبکی برای شعر معاصار باشایم بایاد آ را «سابک
تهرانی» بنامیم و اگر قرار باشد زبا محلی برتری را نیز انتخاب کنیمن گویش تهرانی اولین است
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
نمودند؛ اما حضور در تهرا ن تحود عمیقی در اندیشههای آ ها باعث شد البته تعاداد شااعرانی کاه در
تهرا متولد شدهاند نسبت به شهرستانیها بسامد بالایی دارد به طورکلی تمامی شاعرا از اصاود ادبای
متداود شهر تهرا که زبا و نگارش معیار جامعه بودن استفاده کردناد و شااعری کاه تماماا باومیگارا
باشدن وجود ندارد از میا برجستهترین شاعرا معاصرن حادود پاانزده شااعر از زباا محلای اساتفاده
کرده اندن که اسامی آ ها عبارت است از:
1ا سیداشرفالادین حساینی گیلاانی معاروف باه نسایم شاماد :تولاد 1251ش قازوینن وفااتن
1313تهرا ن 2ا ایرج میارزا ملقاب باه «جلادالممالاک» و«فخرالشاعرا» :تولاد 1283ش تبریازن وفاات
1364ش تهرا ن 3ا محمدتقی بهارن تولد :مشهد 1218شن وفات 1336تهارا ن 4اا علایاکبار دهخادان
تولد  1218تهرا (البته پدرش اهل قزوین بود و پیش از تولد وی به تهرا آمده و در این شاهر سااکن
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شده بود از همین رو در بسیاری منابع او را زادۀ قزوین معرفی کردهاند)ن وفات 1334تهارا ن 8اا تقای
رفعاات 1215ش تبریااز وفااات 1299شن تبریاازن  -1محمدحسااین شااهریار1258 :شن تبریاازن وفااات
1311تهرا ن 1ا محمدعلی بهمنی :تولد 1321دزفودن  - 5حسین منازوی :تولاد 1328زنجاا ن وفاات:
1353تهرا 9ا امیار هوشان

ابتهااج :تولاد 1365رشاتن  -16نیماا یوشایج :تولاد 1258شن یاوش

مازندرا ن وفاات  1335همانجاان  -11مهادی اخاوا گالاث 1361 :مشاهدن وفاات 1319تهارا ن -12
سهراب سپهری :تولد  1361کاشا ن وفات  1389تهارا ن  -13مناوچهر آتشای :تولاد  1316دشتساتا
بوشهرن وفات  1354تهرا ن  -14محمدرضا شفیعی کدکنی :تولد  1315کادکن نیشاابورن  -18خسارو
گلسرخی :تولد  1322رشتن وفات  1382تهرا
بسامد کاربردی واژگا محلی در شعر این شاعرا متغیر است و در گرایش به زبا محلین باه ساه
دسته قابل تقسیم هستند:
1ا شاعرانی که با سکونت در تهرا ن زبا محلی خود را فراموش نکردند و آ را به کار بردند
2ا شاعرانی که شعر محلی ندارندن در حالی که در منۀق جغرافیایی ایر از تهرا بزرگ شدهاند
 3ا شاعرانی که با سکونت در منۀقهای ایر از محال تولاد خاودن زباا محلای آنجاا را اساتفاده
کردند
با توجه به گستردگی مناطقن میتوا شش نوع زباا محلای در ادبیاات معاصار معرفای کارد کاه
عبارتاند از:
1ا گویش تهرانی :شاعرا تهرانی مانند فرو فرخزادن سیمین بهبهانی و شااعرانی کاه از گاویش
محلی خود استفاده نکردند؛ مانند :حمید مصدقن فریدو مشیری و
2ا گویشهای شمال کشور :نیما یوشیج (مازنادرا )ن نسایم شامادن هوشان

ابتهااجن خسارو

گلسرخی (گیلا )
 3ا گویش جنوبی :منوچهر آتشین محمدعلی بهمنی
 4ا گویش خراسانی :محمدتقی بهارن مهدی اخوا گالثن محمدرضا شفیعی کدکنی
 8ا زبان ترکی :تقی رفعتن ایرج میرزان علیاکبر دهخدان محمدحسین شهریارن حسین منزوی
1ا گویش کاشانی :سهراب سپهری
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 -3-3جلوههای زبان محلی
 -1-3-3کاربرد زبان محلی به صورت مستقل

در سۀح زبانی مستقلن زبا ترکین گویش طبرین گویش مشهدی و گویش جنوبی مۀرح است زباا
ترکی با بیشترین شاعر و تعادد شاعر در مقااب اود اسات تقای رفعات و علایاکبار دهخادا در دورۀ
مشروطهن محمدحسین شهریار و حسین منزوی در دورۀ پهلوی بدا توجه کردناد کاه از میاا آ هاان
شهریار با سرایش «حیدربابا» زبانزد و مشهور است این شاعرا در مناطق آذرینشاین باه دنیاا آمدنادن
تنها دهخداست که در تهرا به دنیا آمد و زبا آذری را گویا از کسی آموختن با این حاد زباا آذرین
زبا بومی قزوین آ روزگار بود
در میا اشعار ترکین شهرتی که منظوم «حیدربابا» کسب کردن هیچ گویش و زباانی کساب نکارده
است شهریار این منظومه را در ساد  1332شمسی در تبریز سرودن چاپ آ با اساتقبالی کاه از ساوی
مخاطبا صورت گرفتن یک شاهکار هنری به زبا ترکی را در ادبیات معاصار رقام زد در ایان میاا
محمدتقی بهار نیز چندین شعر به گویش نیشابوری دارد و نیما یوشیج نیز اشعاری باه گاویش طباری
سروده که مجموعه اشعار طبری او با ناب «روجا» چاپ شده است
در گویش جنوبی شعری مستقل در دست نیست اما در حد چند جمله در دیاوا شااعرا جناوبی
آمده است؛ نمون آ اشعار محمادعلی بهمنای اسات وی زادۀ شاهر دزفاود اسات و در شاعرش از
گویش محلی آنجا استفاده کرده استن اما با سکونت در هرمزگا چند نموناه شاعر در گاویش محلای
هرمزگانی نیز سروده است در شعری با عنوا «هوشت کُجا » چند جمله با لهجا بنادری هرمزگاانی
آورده است؛ حتی عنوا شعر نیز با لهج هرمزگانی است:
«یاروک آطرف ته بنین /آه  /از من مرا گرفت /نه  /از من تو را ربود /راحات بناین متار  /خیاره
شدب به ساحرهای از شکاف دود /شکل ذااد پکزده /هم سرخ هم کبود /هوشت کجا  /هایچ نگفاتم/
دوباره گفت /در من همیشه تو را داشت میسرود» (بهمنین)851-858 :1392
این شاعرا اولویت را به زبا فارسی دادند و هیچ گاه اندیش برتری زبا محلی بار زباا فارسای
را نداشتند برای نمونه شهریار گفته است« :زبا مادری هرکسی برای خاودش بایش از ساایر زباا هاا
شیرین است اما مهم این است که نباید تعصب داشت» (شهریارن  )191 :1319در جواب ایان پرساش
که اگر قرار باشد یکی از دو دیوا ترکی یا فارسی شما نابود شودن شما کاداب یاک را نجاات خواهیاد
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دادن گفته است« :اولا چو بیشتر آگارب فارسی اساتن مسالما آ را و در گاانی گفاتم کاه زباا مۀارح
نیستن هدف مۀرح است» (هما )
 -2-3-3کاربرد عناصر واژگانی زبان محلی در زبان فارسی

گفته شد انقلاب مشروطه مرحل تازهای در تغییر واژگانی فارسای دری باودن تغییار سااختار اجتمااعی
سیاسی کشورن زبا را بنا به هما دلیل اجتماعی بود متحود کرد؛ زیرا زبا یک امار اجتمااعی اسات
و دگرگونی و تحود آ ن هماهن

با تحولات جامعهای است که از آ زبا باه عناوا وسایل ارتبااطی

خود استفاده میکند (باقرین  )26 :1353با تحولات زبانین دیگار واژگاا کلاسایک بایرماق بودناد و
پاسخگوی نیاز و ناز مخاطب شعری نشدند شعر دورۀ بازگشت از واژگا سابک خراساانی و عراقای
تقلید کرده بودن علاوه بر این که موفقیت خاصی حاصل نشده بودن دیگر چیزی برای تقلید باقی نماناده
بود شعر جدیدن واژۀ جدید میطلبید؛ از همین رو واژگا اروپایی و انبوه واژگا سیاسای و اجتمااعی
اربی با تحولی که در ساختار سیاسای صاورت گرفتاه باودن وارد شاعر شادندن زباا شاعری نیاز از
شاعرانگی دورۀ قبل رها گشت در این رهاشدگین زبا به سستی گرایش یافاتن ایان سساتی از یاک
وجه که شعر را از فخامت و استواری گ شته دور میکردن منفی بود ولی از یک وجاه کاه راه را بارای
حضور و آزمایش زبا تازه باز کردن مفید واقع شد از طرفی مشروطه آااز تحاود باود و ایان طبیعای
است که سستی لازم هر آاازی باشدن بنابراین زبا شعری انی آنچنا که بعد از نیما دیاده مایشاودن
در شعر این دوره کم استن اما همین گسست زبانی از شعر کلاسیک است که راه را برای نیما بااز کارد
تا بتواند آنچه را که در ذهن داشتن در عمل نشا دهد تلاش برای انی کرد زبا ن زماا مایطلباد و
این زما از مشروطه تا ظهور نیما توسط شاعرا آزموده شد و با حضور نیما باه شاکوفایی رساید در
دورۀ نیما هیجا مشروطهخواهی فرو ریخته و یک گبات سیاسی اجتمااعی حااکم شاده باود نیماا باا
فرصت کافی و دقت لازب نظریهپردازی کردن مسلما اگر نیما زبا محلی را وارد شعر نمیکاردن شااعرا
بعد از او شاید جرأت این کار را نمییافتند چناا کاه قبال از نیماا شااعری نتوانسات آ را مشخصا
سبکی کندن اما بعد از وی حضور زبا محلی در کنار زبا معیار ایر ادبی جلوه نمیکرد ایان تحاود را
در موارد زیر میتوا بیا کرد:
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 -1-2-3-3برجستهسازی واژههای محلی و شاخصۀ سبکی شدن آن

مهمترین نمود زبا محلی که زبا شعر معاصار را انای کاردن برجساتهساازی اسات برجستهساازی
 Foregroundingدر اصااۀلاح بااه عاادود از هنجااار متعااارف زبااا گفتااه میشااود در واقااع
برجستهسازین «به کارگیری عناصر زبا است به گونهای که شیوۀ بیا ن جلاب نظار کنادن ایرمتعاارف
باشد و در مقابل خودکاری زبانین ایر خودکار باشد» (صفوین  )234 :1396در فرآیند برجستهساازین
زبا محلی جزهی از هنجارگریزی گویشی قرار میگیردن در فرآیند برجستهساازی واژۀ تاازه وقتای در
کنار واژگا متداود قرار بگیردن اگر میا آ ها هماهنگی باشدن بافت اگر و زبا را مستحکمتر مایساازد
این عمل در شعر مشروطه وجود نداشتن شاعرا در هیجا مشاروطه و مشاروطهخاواهی توجاه باه
اصود زبانی را فراموش کردند و یا فرصت نیافتند به نظااب زباانی بیندیشاند بناابراین در کااربرد زباا
محلین برجستهسازی دیده نمیشود؛ به عنوا نمونهن واژگا ترکی در شعر ایرج میارزا دیاده مایشاود
که آ هم اندک است و بسامد سبکی نداردن خود شاعر نیز با هدف تشخّص شاعری آ هاا را اساتفاده
نکرده است و حضور این واژگا تفننی یا صرفا حاصل تداخل زبانی است اما نیما باا کااربرد واژگاا
محلی کاری کرد که زبا محلی در کنار زبا معیار باعث تشخّص زباانی گردیاد و از شاخصا سابک
شخصی به شاخص سبک دورهای رسید نیما میگوید« :شاعری که فکر تازه داردن تلفیقاات تاازه هام
دارد» (یوشیجن  )169 :1315شاعرا بومی دیگری که پیرو او شدندن همچو نیما بسته به منۀقا باومی
خود از زبا محلیشا به صورت هنجارگریزی گویشی استفاده کردند
وارد شد عناصر زبا محلی به زبا معیار و پیوند کلماات باومی و عناصار زباانی آ ن شاعر را از
منۀق زبانی دور نکردن بلکه این هنجارگریزی باعث رشد زبانی آ ها شد در شاعر آ هاا ماا باا ناوعی
نظاب زبانی روبهرو میشویم که کلمات محلی در کنار کلمات دیگر ناهنجاری ایجاد نکارده بلکاه ذهان
مخاطب را به فراسوی ذهنیت شاعر برده است و تشخص زبانی آ ها در نظااب زباانی آشاکار گردیاده
است «نظابدار بود زبا نیز بدا معناست که هویت هر کلمه و پیوناد کلماات باا یکادیگر از منۀاق
زبانی خاصی پیروی میکند که در نظر اهل زبا پ یرفته شده است» (زرقانین )38 :1391
اگر واژگا اروپایی شعر مشروطه را در ارتباط با زبا معیار بررسی کنیمن دیده میشود کاه واژگاا
اروپایی در شعر برخی شاعرا از حد منۀق زبانی فراتر رفتهن در نظاب زبانی آ ها ناوعی خدشاه ایجااد
کردهن چنا که باعث انتقاد ادیبا شده است اما در شعر نیما و دیگر شاعرا برجستهن با کاربرد باهجاان
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بهموقع و طبیعی زبا محلی آ هم به صورت برجستهسازی و هنجاارگریزی کاه ناوعی زیباشاناختی
شعر استن مواجه هستیم که بر انای زبا شعری آ ها افزوده است تعداد این واژگا نه آ قادر زیااد
است که فهم شعر را برای مخاطب ایر بومی مشکل کند و نه آ قدر کم است که به چشم نیایاد ایان
شاعرا ن مهارت و قدرت شاعرانگی را داشتهاند که ضرورتا و متناسب با فحاوای کلااب از ایان واژگاا
استفاده کنند این امر علاوه بر تشخّص زبانی باعث حضور هویت باومی در ادب معاصار شاده اسات؛
«استفادۀ بهجا از واژگا محلی گ شته از آ که آ ها را حفظ و احیا میکند و امکاناات و ظرفیاتهاای
زبا را افزایش میدهدن خود یکی از عوامل یاریکنندۀ شاعر در حفظ روانی جریا خلاقیات و حفاظ
تدواب حالت عاطفی شاعر استن بیآ که سااختار کلااب در کشامکش میاا وز و معنای از ریخات
بیفتد» (عباسین )126 :1315
واژگا محلی در چندین صورت از جمله ناب مکا هان عناصر طبیعت و عناصر فرهنگاین حیواناات
محلین اشخاص و دیده میشوند برخی واژگا را باید با مراجعه به لغاتناماه دریافات؛ ماال واژۀ
«سیولیشه» در شعر نیما که در گویش مازندرانی به معنای سوسک سیاه است و در زباا معیاار متاداود
نیست (یوشیجن )119 :1391ن واژۀ «سلخ» مترادف استَلخ که تلفاظ محلای اساتخر در کاشاا اسات و
سپهری آ را در شعر آورده است (سپهرین )384 :1358ن واژۀ «نایمزاد» کاه تلفاظ محلای «ناامزد» در
گویش خراسانی است و در شعر شفیعیکدکنی دیده میشود (شفیعیکادکنین )193 :1358ن و یاا واژۀ
چوخا (نوعی کفش محلی گیلا ) و توسکا (نوعی جام پشمین که جنگلنشینا شماد میپوشاند) کاه
خسرو گلسرخی از آ ها در شعرش استفاده کرده است (گلسارخین  )115 :1391اماا برخای واژگاا
نمود بومیگرایی هستند در حالی که خود واژهن یک واژۀ عاب و آشنای همگا است؛ مال واژۀ دریا کاه
در شعر نیما و آتشی بسامد دارد؛ در حالی که مالا در شعر اخوا کم استن یاا مالاا در شاعر فرخازادن
واژگا خیابا ن چهارراهن بیمارستا ن کارخانه و آنچه نشا دهندۀ یک زندگی شهری استن نمود یافتاه و
خبری از دریا نیست اما دریان کشتی و لوازب آ در شعر آتشی چنا نمود دارد که بهساهولت خوانناده
حس میکند با شاعری روبهروست که در کنار دریا بزرگ شده است
این واژگا با هماهنگی در محور همنشینی و جانشینی آمدهاناد در محاور جانشاینی باه گوناهای
سنجیده انتخاب شدهاند که در ترکیب باا دیگار اجازای شاعر در محاور همنشاینین بیشاترین تناساب
معنایی و لفظی را دارند در نظاب زبانی در فرآیند همنشینین عوامل دخیل در داساتا و وقاایع در کناار
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یکدیگر قرار میگیرند و امکا ح ف یکی و جانشینی دیگری نیست و حضور هم عوامال زباانی در
کنار یکدیگر ضروری است (شعیرین  )169 :1391مسلما واژگا محلی این شااعرا خاود باهتنهاایی
ارزش شاعرانه ندارندن اما میبینیم در شعر نیما و دیگر شاعرا برجساتهن ایان واژگاا در کناار عوامال
فرازبانی در محور همنشینی خوش نشستهاند و ارزش شاعرانه یافتهاند
برای نمونه شعر «تو را من چشم در راهم» را بررسی میکنیم؛ در این شعرن نیماا فقاط واژۀ محلای
«تلاجن» را به کار برده و برای بیا اندیشهاش از عناصر بومی اساتفاده کارده اسات تلااجن یاک ناوع
درخت کوهی است که در نواحی شمالی میروید و در منۀق زندگی نیما وجود دارد
در فرآیند زبانین این واژه با دیگر واژگا تناسب دارد به لحاظ لفظی اگر نااب درخات دیگاری باه
جای آ بگ اریمن آ برجستهسازی کلاب شاید ضعیف شود و یا نشودن اما به لحاظ معنایین ایان واژه باا
بار معنایی بومی در ارتباط منسجم با کل شاعر اسات نیماا بارای توصایفهاایش از عناصار طبیعات
استفاده کرده؛ چشم در راه است در شبی که درهها خفتهاندن سرو کوهی دست نیلوفر را بسته اساتن او
چشم در راهیاش را با عناصری باازگو کارده کاه در ناحیا زنادگیاش وجاود دارد و در حاالی کاه
شاعری دیگر آ را با بافت دیگر و نمود دیگر بیا میکند
«تو را من چشم در راهم شباهنگاب  /که میگیرند در شاخ تلااجن  /ساایههاا رنا

سایاهی /وزا

دلخستگانت راست اندوهی فراهم  /تو را من چشم در راهم /شاباهنگابن در آ دب کاه بار جاا درههاا
چو مرده مارا خفتگا اند  /در آ نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی داب /گارب یاادآوری
یا نه  /من از یادت نمیکاهم /تو را من چشم در راهم» (یوشیجن )151 :1391
اگر بومیگرایی نیما را با شاعرا دیگر بررسی کنیمن کاملا آشکار است که نیما هرگز نمایتوانسات
به زبا محلی آ ها شعر بگوید و برعکس به عنوا نمونه اگر به شعر شفیعیکدکنی نگااه کنایمن اصالا
واژۀ «تلاجن» در آ نیستن اما او واژۀ «گَوَ » را بسیار استفاده کرده است که در شعر نیما نیسات گَاوَ
درختچهای است که االب در مناطق خشک و بیابانی مایرویاد و در منۀقا زنادگی شافیعیکادکنی
فراوا دیده میشود وی شعر مشهور «به کجا چنین شتابا » را با همین عناصر محلی سروده است
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 -2-2-3-3زبان محلی و وحدت مضمونی

شاعرا بومی بسیاری از اندیشههای مشترک را با زبا محلی بیا کردند بدین صاورت هام همگااب و
همراه دیگر شاعرا شدند و هم اصالت بومی خود را حفظ کردند و از همه مهمتر حضور زبا محلای
در شعر باعث ایجاد وحدتی شد که همبستگی ملی را به بار آورد دیگر تمرکز بر گویش تهرانای نباودن
همگا میدانستند شهریار یک شاعر ترکزبا استن نیما یک شاعر شمالی اساتن آتشای یاک شااعر
جنوبی است و

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

نیست بلکه عقیدۀ مشترک لازب است شاعرا باومی نیاز از حاد طبیعای فراتار نرفتناد و باا آمیختگای
متعادد زبا بومی با زبا معیارن فاصل زبا محلی و معیار را حفظ کردناد و در عاین حااد نیاز نماود
بومی بودنشا آشکار شد نیما خودش در اهمیت زبا محلای گفات« :ساعی کنیاد هماا طاور کاه
میبینید بنویسید و سعی کنید شعر شما نشانی واضاحتر از شاما بدهاد» (یوشایجن  )51 :1315شااعرا
بعد از او گرچه در آمیختگی زبا محلی و معیار به آ درج تعالی که وی رسایدن نرسایدندن اماا رنا
بومی بود در شعرشا هویداست به عنوا نمونه فرخزاد دربارۀ شعر آتشی گفته است« :خصوصایات
شعری او بهکلی با ما فرق داشتن ماد خودش و آب و خاک خودش بود» (جلالین )191 :1311
توجه به زبا محلین فرهن

بومی را نیز به شعر وارد کرد فرهن

باومی باا اندیشا مشاترکی کاه

شاعرا داشتندن همبستگی ملی را باه باار آورد در برها تااریخیای کاه نیماا رشاد کاردن کشاور باا
آشفتگیهای سیاسی  -اجتماعی و مسأل استعمار درگیر باود ایان باومیگرایای و اتحاادی کاه میاا
شاعرا ایجاد شدن وحدت ملی را بالا برد گفتهاند «باومیگرایای واکانش روشانفکرانی باود کاه مای-
خواستند مخاطبا خود را به اصالتها و ریشههایشا توجه دهند بنابراین کشاورهای فراوانای کاه در
معرض استعمار قرار داشتندن به این موضوع توجه کردند و طبیعتا جریا های گوناگو روشانفکری در
ایرا نیز به آ بیتوجه نماندند» (صدیقین )98 :1355
در شعر معاصرن اندیشههای مشترکی را شاهد هستیم که باا زباا محلای و فرهنا

باومی باازگو

شدهاند نیما و آتشی دو شاعر متضاد بومی یکی در شماد کشاور و یکای در جناوب کشاورن شافیعی
کدکنی در شماد شرق کشورن حسین منزوی در شماد ارب کشور و دیگرا در هر منۀقا باومی کاه
بودند هما عقیدۀ مشترک را در مضامین اجتماعی و انایی دارندن میتوا گفت آ هاا باا زباا باومی
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ولی ذهنیت ملی شعر سرودند «بحث ذهنیت در شعر را میتوا به درونمای آ اختصااص داد کاه باه
طور عمده در خدمت پیاب و اندیشه است» (سلاجقهن )811 :1358
نمونههای فراوانی در این مورد قابل بیا هستند و برای نمون تصادفی آ مایتاوا شاعر «داروگ»
را مااد زد داروگ قورباا درختی شماد است که در اعتقاد محلین هار وقات بخواناد نویادگر آماد
بارا است شاعر در امید بهبودی اوضاع جامعهن از آ نماد ساخته است و خۀااب باه آ گفتاه اسات
که کشتگاهش (نماد کشور) خشک شده استن کی بارا خواهد بارید کاه کشاورش از ایان خشاکی
نجات پیدا کند
«خشک آمد کشتگاه من  /در جوار کشت همساایه  /گرچاه مایگویناد :مایگریناد روی سااحل
نزدیک  /سوگوارا در میا سوگوارا  /قاصد روزا ابرین داروگن کی میرساد باارا ؟  /بار بسااطی
که بساطی نیست  /در درو کوم تاریک من که ذرهای با آ نشاطی نیست  /و جدار دندههای نای باه
دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد  -چو دد یارا کاه در هجارا یاارا  / -قاصاد روزا ابارین
داروگ کی میرسد بارا » (یوشیجن )116 :1391
منوچهر آتشی در شعر «ظهور» باا مبناا قارار داد زنادگی عشاایری جناوبن اساتبداد موجاود در
جامعهاش را نشا داده است شعر روایت زندگی مردی به ناب «عبدوی جط» اسات عبادو شاتربانی از
نواحی دشتستا است که مردب او را به عنوا یک فرد شجاع میشناسندن اما سرانجاب خا های محل باا
حیله و نیرن

و دوستینمایی او را میکشند در نگاه شاعرن عبدو نمااد مباارز راه آزادی اسات کاه در

راه رسید به هدفش کشته میشود شاعر در توصیف مرگ او گفته است:
«عبدوی جط دوباره میآید  /با سینهاش هنوز مداد عقیق زخم  /ز تپههای آ سوی گزدا خواهاد
آمد  /از تپههای ماسه که آنجا ناگاه  /ده تیر نارفیقا گل کرد  /و ده شقایق سرخ  /بر ساین ساتبر عبادو
 /گل داد  /بُهت نگاه دیر باور عبدو  /هنوز هم  /در تپههای آ سوی گزدا  /احسا

درد را به تاأخیر

میسپارد  /خو را  /هنوز عبدو از تنگچین شاد  /باور نمیکند  /پس خاواهرب ساتاره چارا در رکاابم
عۀسه نکرد؟  /آیا عقاب پیر خیانت  /تازندهتر  /از هوش تیز ابلق من بود؟» (آتشین )231 :1351
شعر «خنجرهان بوسهها و پیما ها» نیز چنین است نمود بومی آ چنا آشکار اسات کاه شاعر در
میا مخاطبا به «اسب سفید وحشی» معروف شاده اسات آتشای الگاوی شاعر را از زنادگی ماردا
سوارکار منۀقهاش گرفته اسات و باا عناصار محلای در قالاب نمادهاای سیاسای و اجتمااعین واقعا
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شکست آزادیخواها را در کودتای  25مرداد  1332بازگو کرده اسات او توصایفگر آزادیخواهاانی
است که شکست را پ یرفتهاند و در مبارزه به بنبسات رسایدهاناد شااعر از صااحب اساب سافید و
سرکشی سخن میگوید که در مبارزه باا دشامن شکسات را پ یرفتاه و افسارده در گوشاهای نشساته
است اسبشن او را به مبارزۀ دیگری دعوت میکند اما صاحبش ناامید استن وقتی که اسب ُسام خاود
را به خاک میزند و از راکب خود طلب مبارزه میکندن سوار به او میگوید:
«اسب سفید وحشی  /من با چگونه عزمی پرخاشگر شوب /من با کداب مرد درآیم میاا گُارد  /مان
بر کداب تیغ سپر سایبا کنم  /من در کداب میدا جولا دهم تو را  /اسب سفید وحشی شمشیر مارده
است  /خالی شده است سنگر زینهای آهنین  /هر دوست کو فشارد دست مرا باه مهار  /ماار فریاب
دارد پنها در آستین » (هما )29-25 :
شفیعیکدکنی برای ستایش زنا جامعهن شاعر «ز نیشاابور» را ساروده اسات وی در ایان شاعر
زندگی بومی ز نیشابور را به تصویر کشیدهن اما در تصویرهایش رنجن دردن قدرت و عشاق ز ایرانای
منظور است این ز در اعصار تاریخ ایرا پاینده است و در هر دورهای توانایی همگاامی باا مسااهل را
داردن اما شاعر برای بومیگری عنوا ز نیشابور بدا داده در حالی کاه مۀلاق زناا ایارا منظاورش
است (شفیعیکدکنین )18-13 :1358
هوشن

ابتهاج زمانی که میخواست از شعر انایی به شعر اجتماعی روی آوردن در شعر «کااروا »

رسما اعلاب میکند که شعر اجتماعی خواهد گفت در این شعرن در خۀااب باه معشاوقن او را باا نااب
گیلکی «گالیا» خۀاب کرده و گفته است دیگر زمان دلدادگی نیست و بایاد باه فکار ماردب جامعاهاش
باشد:
«دیر است گالیا /در گوش من فسان دلادادگی مخاوا

ایان زماا  /هنگاما رهاایی لابهاا و

دستهاست /عصیا زندگیست» (ابتهاجن )161-99 :1358
بهمنی برای توصیف رقص معشوقش از اصۀلاح «سرکنگی» استفاده کرده است «سارکنگی هماا
شانهلرزانی در رقص مردب جنوب است» (بهمنین  )891 :1392در شعر زیار باا مقابال هام قارار داد
زلزله و رقص سرکنگی معشوقن چنین بیا میکند کهن هار دو زلزلاه اسات اماا زلزلا تاو (رقصات)
ماجراییهایی دارد:

ساد پنجاهم
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«زلزله یا لرزۀ سرکنگی است  /بین دو همزاد هماهنگی است /های خۀا فرق در ایان لارزههاسات/
لرزۀ سرکنگی تو ماجراست /زلزل سرکنگی آوارهاست /حاصل دلتنگی دیوارهاست» (هما )162 :
 -4نتیجهگیری

در پژوهش حاضر گوشهای از تۀور و تحود زبا محلی در شعر معاصار بررسای گردیاد و البتاه کاه
هنوز جای بسی بررسی دارد آنچه به عنوا نتیج پژوهش قابل بیا استن این است کاه زباا محلای
در شعر معاصر با حضور نیما یوشیج در کنار زبا معیار تابیت شد و جزو سنت شاعری گردیاد البتاه
پیشزمین آ قبل از وی در دورۀ مشروطهن با گسست زبانی از شعر کلاسیکن آااز گشته باود و تلااش
تجددخواهانی چو عشقین لاهوتین رفعت و دیگرا برای این گسست زبانین راه را برای نظریا نیماا
هموار کرد؛ نیما نیز با آگاهی کامل از این کاه زباا ماادری مایتواناد در بدنا شاعر فارسای موجاب
تشخّص و برجستهسازی زبانی گرددن آ را به کار برد و به پیروانش توصیه کرد از واژهها نترساند و از
آ ها استفاده کنند بدین ترتیب بعد از نیما در دهههای بیستن سین چهل و پنجاه حضاور پرگمار زباا
محلی را میبینیم که نمود آ به دو صورت است؛ در وجه اود به صورت زبانی مساتقل اسات کاه در
شعر کلاسیک نیز نمونه داشت و در وجه دوب آمیختگی زبا محلی با زبا معیار اسات کاه ایان ماورد
در شعر کلاسیک بسامد سبکی نداشت ولی در شعر معاصر به صورت هنجاارگریزی واژگاانی مۀارح
شدن به لحاظ انواع زبا محلین گویشهای مازندرانین گیلگاین جناوبین نیشاابوری و زباا ترکای در
شعر معاصر دیده میشود و حدود پانزده شاعر برجسته از این زبا در شعرشا اساتفاده کاردهاناد کاه
برجستهترین آ ها نیما یوشیج و منوچهر آتشی هستند
کتابنامه
ابتهاجن هوشن

( )1358تاسیا تهرا  :کارنامه

امنخانین عیسی؛ علیمددین منا (« )1394واژگا عامه در شعر معاصر» فرهن
صص183-131
آتشین منوچهر ( )1351مجموعه اشعار جلد  2تهرا  :نگاه
باقرین مهری ( )1353تاریخ زبا فارسی تهرا  :قۀره
بهمنین محمدعلی ( )1392مجموعه اشعار تهرا  :نگاه

و ادبیات عامه ش1
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شمارۀ دوب

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوب انسانی سابق)

پیشاورین ادیب ( )1312دیوا قصاهد و ازلیات فارسی و عربی تعلیقات علی عبدالرسولی تهرا  :ما
جلالین بهروز ( )1318جاودانه زیستن و جاودانه ماند تهرا  :مروارید
__________  )1311( .در اروبی ابدی تهرا  :مروارید
دبیر مقدبن محمد (« )1351زبا ن گونهن گویش و لهجه :کاربردهای بومی و جهانی» ادبپژوهی ش8
صص 125-91
زرقانین مهدی ( )1391چشمانداز شعر معاصر ایرا تهرا  :گالث
سپهرین سهراب ( )1358هشتکتاب تهرا  :طهوری
سلاجقهن پروین ( )1358از این با شرقی چاپ نهم تهرا  :کانو پرورش فکری کودکا و
نوجوانا
شعیرین حمید رضا ( )1391مبانی معناشناسی نوین تهرا  :سمت.
شفیعی کدکنین محمدرضا ( )1358هزارۀ دوب آهوی کوهی تهرا  :سخن
شهریارن محمدحسین ( )1319گفتگو با شهریار به اهتماب جمشید علیزاده تهرا  :نگاه
صدیقین علیرضا (« )1355بومیگرایی و تأگیر آ بر ادبیات داستانی معاصر ایرا (»)1381-1326
پژوهش زبا و ادبیات فارسی .ش 18صص 111-98
صفوین کوروش ( )1396از زبا شناسی به ادبیات تهرا  :سورۀ مهر
عباسین حبیب الله (  )1315سفرنام یارا تهرا  :روزگار
لنگردوین شمس ( )1311تاریخ تحلیلی شعر نو  4جلد تهرا  :مرکز
موسوی گرمارودین سید علی ( )1393جوشش و کوشش در شعر تهرا  :هرمس
ناتل خانلرین پرویز ( )1343زبا شناسی و زبا فارسی تهرا  :بنیاد فرهن
یوشیجن نیما ( )1315دربارۀ شعر و شاعری تدوین سیرو
________  )1391( .مجموع کامل اشعار تدوین سیرو

ایرا

طاهباز تهرا  :دفترهای زمانه
طاهباز تهرا  :نگاه

