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چکیده
یکی از کلمات کلیدي در گفتمان ادبی نیمایوشـیج اسـت. مفهـومی کـه در آثـار و      » آرگو«

ترجمـه و تعبیـر شـده    » زبـان عامیانـه و محلـی   «هاي شاعران و منتقدان پس از او به تحلیل
هـاي لغـت  هـاي زبانشناسـی براسـاس فرهنـگ    است. در حالی که این کلمـه در پـژوهش  

آمده است؛ زبانی مختص گروهـی خـاص کـه    » زبان مخفی«فرانسوي و انگلیسی به معناي 
- بـه شـیوة توصـیفی    انـد. ایـن مقالـه   دیگرانِ خارج از آن گروه از فهم آن عاجز و نـاتوان 

و مصـادیقی از شـعرهاي   » آرگـو «هایی از نظرات نیما در باب در گام نخست نمونهتحلیلی
هاي شاعران و منتقـدان ادبـی پـس از وي را از    ها و دریافتشتآورده و سپس برداراوي

ها ناقص است. نتیجۀ دیگر این مقالـه  این اصطالح تحلیل کرده و نشان داده که این دریافت
یادکرده نه صرفاً زبان عامیانه بلکه توجـه بـه   » آرگو«این است که آنچه نیمایوشیج به عنوان 

اساسـی آن در  هـاي  نگ عامیانه اسـت کـه یکـی از جلـوه    هاي فرهزبان مخفی و تمام جنبه
هاي عامیانه متجلی شده است.  نمایش

هاي عامیانه.شعر معاصر، نیمایوشیج، آرگو، زبان مخفی، نمایش:هاکلیدواژه

مهمقد. 1
هـاي گونـاگونی   هاي مختلف معادلهاي اجتماعی زبان است که در زبانیکی از گونه» آرگو«

فرانسوي است کـه از  Argotاست که خود متأثر از واژة Argoدارد. معادل انگلیسی این کلمه 
کـردن  زدن و وراجیاي با معناي چهچههاز ریشۀ کلمهjargonگرفته شده است. jargonکلمۀ 
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ائه شـده  هاي لغت تعاریف متعددي براي این واژه ار). در فرهنگ10: 1388است (ژان کالوه، 
مجموعـۀ لغـات و عبـاراتی کـه  توسـط      «است. براي مثال، در فرهنگ آکسفورد آمده است: 

)  Matthews,2007» (شود و فهم آن براي دیگران مشـکل اسـت.  کار برده میگروهی خاص به
من، براي که فرهنگ النگدر حالی؛در این فرهنگ تنها به بعد واژگانی آرگو توجه شده است

اي خـاص،  زبانی که فقـط طبقـه  «شود. در این فرهنگ آمده است: قائل می» زبان«آن تعریف 
هـاي  ) در فرهنگBriggs,2001:76» (فهمند.کنند و آن را میخصوص دزدان به آن تکلم میبه

ها، اختصـاص داشـتن   دیگر نیز تعاریف مشابهی آورده شده است که فصل مشترك تمامی آن
توان دو ویژگی اصـلی را بـراي زبـان    ی خاص است. بنابراین میزبان مخفی به طبقۀ اجتماع

متعلـق بـه گـروه یـا     آرگو،درکلبندي اجتماعی زبانی.مخفی بر شمرد: مخفی بودن و طبقه
دارد وی قواعد نحوي خـاص  اي خاص از اجتماع است که واژگان و اصطالحات و حتّطبقه

.2فهم آن توسط دیگران و افراد غریبه، دشوار است

پژوهشۀپیشین. 2
به هیچ روي قصد بررسی بازتـاب اصـطالحات عامیانـه در    هاز آنجا که در این مقاله، نویسند
هاي نیما و افـراد  (هدف این مقاله نشان دادن تلقی و دریافتد شعر نیما و پس از وي را ندار

ر و فراوانی کـه  متکثّع و هاي متنواست)، لذا هیچ کدام از پژوهش» آرگو«ۀپس از وي از کلم
آینـد. تنهـا   ها چاپ و منتشر شده است، پیشینۀ پژوهش حاضر به حسـاب نمـی  در این زمینه

خـانی و  توان تا حدي مربوط بـه پیشـینۀ پـژوهش حاضـر دانسـت. امـن      یک پژوهش را می
واژگان عامه در شعر معاصـر، (نگـاهی بـه چگـونگی تبـدیل      اي با عنوانمددي در مقالهعلی

) بـه تحلیـل علـت    شـناختی در شـعر معاصـر   هاي سـبک هاي عامه و محلی به شاخصاژهو
مراتبـی در شـعر و   اند و تغییـر نگـاه سلسـله   استفاده از واژگان عامه در شعر معاصر پرداخته

این پژوهش از آنجا که به بررسی ادبیات عامـه  اند.ادبیات را از دالیل اصلی این اتفاق دانسته
پژوهش حاضر باشد.ۀتواند پیشینپردازد میمعاصر مین شعردر گفتما

لهأبیان مس. 3
اصطالح آرگو از کلمات کلیدي گفتمان ادبی و شعري نیمایوشیج است که همچون بسـیاري  

مدرن ایـران وارد و  از اصطالحات ادبی دیگر، پس از وي در گفتمان ادبی شعرمدرن و پست
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لـوئی و  با زبان فرانسوي، تحصیل در مدرسۀ فرانسـوي سـن  تثبیت شد. وي به سبب آشنایی 
ها و مکتوبات خود کلمات و اصطالحات فرانسـوي را بـه   مطالعۀ آثار ادبی فرانسوي، در نامه

است. ایـن اصـطالح توسـط غالـب و     » آرگو«ات استفاده کرده است. یکی از این کلمات کرّ
زبـان کوچـه و   «و »  زبـان عامیانـه  «ه از وي بـ جمهور شاعران و منتقدان و پژوهشگران پـس 

این دریافت و تلق ، ناقص و محـدود اسـت. در   ،تلقی شده است، در حالی که به نظر» بازار
این مقاله پس از ارائۀ نظر نیمایوشیج درباره آرگو و دریافت منتقـدان و شـاعران پـس از وي    

.3ها بررسی و تحلیل شده استدرباره این مفهوم، این تفاوت

آرگو؛ زبان مخفی: تلقی زبانشناسان1.3
شناسی کشور به زبـان مخفـی و زبـان سـاختگی ترجمـه      اصطالح آرگو را پژوهشگران زبان

شـود. در ایـن تلقـی،    اند. در این مفهوم، این زبان آگاهانه توسـط گروهـی سـاخته مـی    کرده
احتمـاالً همیشـه در   گونـه زبـان   این« کاري است.کاري و مخفیکارکرد اصلی این زبان پنهان

معیار بسـیاري از جوامـع، جهـت مخفـی کـردن اسـرار و پوشـاندن افکـار وجـود          کنار زبان
)،( محجوبــه 22: 1392(عبدالرشــیدي، و نیــز ر. ك بــه )6: 1382ســمائی،» (اســتداشــته

)1: 1391فصول، صاحبآل
اصـلی و  فـرض وجـود سـه پـیش   ،در این تلقی در روند  ساخت و تولید زبـان مخفـی  

اي خاص که نیـاز بـه اسـتفاده    اساسی الزم و ضروري است:  الف) گروهی اجتماعی یا طبقه
از زبان مخفی داشته باشند. اساس زبان مخفی بر پایۀ نیـاز اسـت. گـاه نیـازي کودکانـه مثـل       

کند و گاه نیاز در سطحی بـاالتر بـه دالیـل اجتمـاعی     بازي ساخت زبان مخفی را ایجاب می
گیرد. ب) وجود افرادي از گروه اجتمـاعی یـاد شـده در قسـمت الـف، کـه تـوان        شکل می

ساخت زبان مخفی را داشته باشند. در هر طبقۀ اجتماعی که زبان مخفی مربـوط بـه خـود را    
شود. این افـراد کـه از خالقیـت    دارد، بار ساخت این زبان به عهدة افرادي خاص گذاشته می

اهانه با استفاده از تمهیدات زبانی خاص بـه اختـراع و سـاخت    اي برخوردارند، آگزبانی ویژه
زنند. از سوي دیگر افراد استفاده کننده از زبان مخفـی دو گروهنـد. یـا    زبان مخفی دست می

کننـده). بـدون وجـود    هاي دیگـران (مصـرف  اند (مولّد) و یا پیرو ساختهسازندة زبان مخفی
ج) وجود عوامل اجتماعی بسیار قوي کـه در گسـترش   گیرد.گروه مولّد، زبان مخفی پا نمی

این زبان مؤثر باشد. در زبان مخفی، نقش اجتماع کامالً پـر رنـگ اسـت و اصـالً آیـا زبـانی       
وجود دارد که نقش اجتماع در آن پر رنگ نباشـد؟ امـا منظـور از اجتمـاع، رفتـار اجتمـاعی       
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شـود و گـاه در   بانی مخفی رایج نمیکشد و زها طول میمردمان اهل آن زبان است. گاه سال
شـود.  گیـر مـی  شود، همـه اثر عوامل اجتماعی، زبانی نوپا که توسط قشري خاص استفاده می

واکنش اجتماع نیز نسبت به زبان مخفی، حائز اهمیت است. از این منظر، زبان مخفی جزئـی  
شناسی است کـه بـا   از زبانايشـناسی اجـتماعی رشتهزبان«است. » شناسی اجتماعیزبان«از 

).42: 1376(ترادگیل، « اي فرهنگی و اجتماعی سروکار دارد.زبان به عـنوان پدیده

زبان مخفی؛ زبان پویا2.3
(سـرّي بـودن و دور از   بر اصـل اساسـیِ زبـان مخفـی    زبان مخفی، پویا و دینامیک است. بنا

خفـی، دگرگـونی واژگـانی در آن    دسترس دیگران بودن)، به محض شیوع و گسترش زبان م
دهد. به این معنا که اهالی هر زبان مخفی، بالفاصله پس از اطالع دیگـران، دسـت بـه    رخ می

کننــد. در واقــع، واژگــان و تغییــر و تحــول زبــانی زده، رونــد ســاخت را از نــو ایجــاد مــی
اج، عمـالً  اصطالحات زبان مخفی، تا زمان مخفی بودن، جزو زبان مخفی هستند و پس از رو

شوند و واژگان مخفـی جدیـد جـایگزین    به پیکرة زبان اصلی وارد و از زبان مخفی جدا می
.  4شوندها میآن

رفتار نحوي زبان مخفی نیز مشابه رفتار واژگانی آن است. در واقع، از این منظر هر زبـان  
یکـدیگر الو  بـراي  «آید. بـراي مثـال، عبـارت    مخفی، زیرمجموعۀ زبان اصلی به حساب می

» الو«است. در این عبـارت، واژة انگلیسـی   » قرار هم بودنشیفته و بی«که به معناي » ترکاندن
وجـود  بر سر فعل ترکاندن استفاده شده است و ساخت نحوي جدیدي بـه » عشق«به معناي 

نهایت زبـان مخفـی داشـته باشـد (شـکل      تواند بیکه هر زبان میآورده است. نکتۀ دیگر این
توان زبان مخفی داشت. مـثالً زبـان مخفـی    ). در واقع، به تعداد طبقات اجتماعی می1شمارة 

زنان، زبان مخفی دختران، زبان مخفی نویسندگان، زبان مخفی دزدان، زبان مخفـی کـارگران   
پـاي زبـان   معدن، زبان مخفی قواي نظامی و انتظامی و... . زبان مخفی از بعد موضوع نیز هـم 

توان در زبان اصـلی بـه   گونه که هر موضوعی را میرود. به این معنا که همانمیاصلی پیش
امـا  ؛کار برد و تجلّی آن را در زبان دید، در زبان مخفی نیز هر موضوعی قابل اسـتفاده اسـت  

اند که نیاز به سرّي بودن و پنهان شدن دارند.در کل، موضوعاتی مورد استفاده
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1شکل شمارة 

هـاي مختلـف   هاي مخفـی مربـوط بـه طبقـه    ها نمایندة زبان، مستطیل1شمارة در شکل
(مـثالً بیضـی: زبـان    نهایت باشند) و بیضی نماینـدة زبـان اصـلی اسـت    توانند بی(میهستند

ها و...). نکتۀ قابل توجـه ایـن اسـت    ها: زبان مخفی دزدها، زندانیان، پلیسفارسی و مستطیل
اي توانند با هم وجوه مشترك داشـته باشـند. مـثالً ممکـن اسـت واژه     یهاي مخفی مکه زبان

توانـد مشـابه باشـد و یـا تفـاوت      خاص در چند زبان مخفی استفاده شود. کاربرد آن نیز مـی 
ـ هـاي مخفـی را زیرمجموعـه و ز   زبان1داشته باشد. شکل شمارة  ان اصـلی را ابرمجموعـه   ب

دهد.نشان می

عري نیماآرگو در گفتمان ش. 4
کـار  بـه آرکائیـک زبـان کناردرغالباًوآرگوزبانعنوانتحتآرگونیما،شعريگفتماندر

، اوسـت شـعري هاينظریهوهاتئوريحاويکههمسایههايحرفکتابدروي. استرفته
تفحـص در آرگـو و آرکائیـک را بـه     48بارها از این اصطالح استفاده کرده اسـت. در نامـه   

اي همیشگی و دائمی به مخاطب خود ارائه کرده است:توصیهعنوان 
این حرف را قبول بکنید. فقط باید این مصالح را از زبان آرگو گرفت، چه بسیار کلمـات  

و سـبک  کنید اما به کار سبک فاخر، که مـال کـار عـالی شـاعر اسـت     که در آن پیدا می
کـه فقـط در سـبکی نـازل     ستخورد؛ بلکه مصالحیمتوسط، که کار عادي اوست، نمی

رود (تئاتر به خصوص و در نثـر بیشـتر)   ها به کار میدستاشعار به فهم پایینۀبراي تهی
)159: 1385(نیما یوشیج، 
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در آرگو و آرکائیک مشغول تفحص باشید. هر قدر این تفحص باشـد  «گویددر ادامه می
.)160:همان»(وقت نصیحت مرا فراموش نکنیدکم است وقت و بی

ام. این کار، جا دارد عزیـز مـن.   از کلمات عوام، آرگو، پرسیدید؟ پیش از این گویا نوشته
گـذرد،  متوسـط مـی  ۀزندگانی طبقۀکنم: اگر وقایع داستان شما در صحنمن خالصه می

اما در شعر، هنگامی که موضـوع شـعر شـما بـه     ؛باید محاورات عوام در کار باشدحتماً
شود... زیرا شعر هم به حسـب موضـوع،   اید، میحد نازل پایین آمده و براي عوام نوشته

ي و هـاي بسـیار جـد   شـود. اگـر در موضـوع   پست یا بلند، سبک کلماتش عـوض مـی  
در ایـن  پسند، عامیانه بنویسید، بسیار لوس است. با کلمات عوام، شما خودتان را خواص

دانـم  اید. بیش از این نمـی اید، زیرا از درك این نکته غافل بودهموقع جزو عوام قرار داده
)163و 162: (همانام.ن کمتر به این کار محتاج شدهو در خصوص شعر خودم م

کنـد بـه   گوید نـه، و اکتفـا مـی   اما زبان شعر، خودش آرگوي خاصی است. کسی که می
ست که فکر او از عالم خود تجاوز نکرده است. کسـی کـه   ای آنچه قدیم بوده است کس

پسـند  ار تمام فقط سعی دارد که سـاده و عـوام  صرچسبد و با ابه زبان اراذل و اوباش می
به عـالم فکـر   کلمات را مرتب کند مثل اینکه افسون فریبی او را سراندرپا انداخته است، 

)161:(همانعوام نزول کرده است.

ر نیما از آرگو تنها زبان محلی و عامیانه بوده است؟ پاسـخ ایـن اسـت: خیـر.     اما آیا منظو
از اصطالحات عامیانه و زبان کوچـه  ترآنچه نیما در ذهن داشته است چیزي فراتر و گسترده

ت در جمالت و عبارات نیما، نکات بسـیار مهمـی را بـر خواننـده روشـن      و بازار است. دقّ
آرگویی خاص براي زبان شـعر سـخن گفتـه اسـت و در ادامـه بـا       کند. اول اینکه نیما از می

توضیحات خود نشان داده است که ایـن آرگـوي خـاص چیـزي متفـاوت از زبـان اراذل و       
هـایش را بـه تفحـص در    پسند است. وقتی نیما خواننـدة مـتن  اوباش و کلمات ساده و عوام

ا جستجو در آرکائیـک و آرگـو   ها رو یکی از وظایف اصلی مخاطب متنخواندفرا میآرگو 
شک منظور وي از این تفحص و جستجو، جستجوي لغات عامیانه نیسـت. بلکـه   اند، بیدمی

هـاي نحـوي، چگـونگی سـاخت     منظور وي تفحص در سـاختارهاي زبـانی، هنجـارگریزي   
هاي کلمات و دیگر پارامترهاي زبانی است بـه نحـوي کـه ایـن تفحـص بـه کشـف        ترکیب
که زبان شعر را نیز ماننـد دیگـر آرگوهـا، بـه آرگـویی خـاص       بیانجامدقواعدي ها و فرمول

بودن آرگو است و تفحص در آرگو به معنـی تفحـص در   تبدیل کند. این معنا متضمن مخفی
هاي نیما، نخست قواعد زبانی مـورد اسـتفاده   هاي مخفی عصر است. یعنی مخاطب نامهزبان
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کـار گیـرد و بـا عملـی     ها را به نحوي شاعرانه در شعر بـه در آن آرگو را کشف کند و همان
(آرگویی خاص) تبدیل کند.شاعرانه زبان شعر را هم به زبانی مخفی و تازه

:شان دادتوان به صورت خالصه به شکل زیر نفرمول پیشنهادي نیما را می

2شکل شمارة 

آرگوي شعر نیما از تفحـص  .کاري که خود در شعرش به تمامی آن را به سرانجام رساند
تفـاوت از زبـان   در زبان و گویش طبري حاصل شده است. آرگویی که در نگاه اول، زبانی م

هـا و قواعـدي پنهـان از دیـد     معیار رایج است و اصطالحات و کلمـات عـوام را در فرمـول   
دیگران به کار گرفته است. این موضوع نه در سطح واژگان و اصـطالحات، بلکـه در سـطح    

هـاي  نحو زبانی و ساختارهاي زبان طبري ادامه یافته است. تا آنجا که بخشی از هنجارگریزي
زبـان طبـري   ۀاش بر سـاختار نحـوي ناشـناخت   هاي زبانی وي، شالودهو ساختارشکنیزبانی

بـه  2توان الگوي زبانی شعر نیما را به براساس شکل شمارة استوار است. به طور خالصه می
شکل زیر ارائه کرد:

3شکل شمارة 

دقت و تفحص در آرگو(زبان مخفی)هاي زمانه

ها سازي، اصطالحات و...) و تأمل در آننحوي، ترکیبیافتن الگوهاي زبانی(قواعد

استفاده از الگوها در ساخت آرگویی خاص و شاعرانه

دقت و تفحص در آرگو(زبان مخفی و محلی)خطۀ مازندران

سازي، اصطالحات و...) از آرگونحوي، ترکیبیافتن الگوهاي زبانی(قواعد 
مازندران خطۀ)مخفیزبان(

استفاده از الگوها در ساخت آرگویی خاص و شاعرانه
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دیـد. آرگـوي شـعري فـروغ     هم توان در شعر فروغ فرخزاد را میموردنمونۀ موفق این 
گیـرد  شعري او برگرفته از زبان مخفی زنانه است و اصـطالحاتی را دربرمـی  ةیعنی زبان ویژ

مـل در  أمخفی و پنهان بوده است. فروغ با ت،که تا پیش از او در شعر مردانه و مردزدة فارسی
خویش، آرگویی در شعر خـود ایجـاد   ۀگیري از عواطف زنانزبان و اصطالحات زنانه و بهره

. اشعار وي چـه  5مخفی بودن و پنهان بودن تا پیش از وي استکرده است که وجه اصلی آن
ت و الهـام  أاي نشـ در سطح فکري و اندیشه و چه در سطح زبانی، از نظام اندیشـگانی زنانـه  

  د پنهـان مانـده بـود. الگـوي     گرفته است که تا پیش از وي در ادبیات فارسی به دالیـل متعـد
به شکل زیر ارائه کرد:1مارة توان براساس شکل شزبانی شعر فروغ را می

4شکل شمارة 

تفحـص در  - است کـه تـا چـه حـد بـه توصـیۀ نیمـا       شاملو نیز در اشعارش نشان داده
گیـري از زبـان مطـنطن    جامـۀ عمـل پوشـانده اسـت. وي در کنـار بهـره      - آرکائیک و آرگو

هایی چون تاریخ بیهقـی، زبـان مخفـی اهـالی پایتخـت را بـه خـوبی در شـعر و بـویژه          متن
دم ایـن ناحیـه   مـل در گـویش مـر   أهـا ت کار بسته است. کاري که حاصـل سـال  هایش بهترانه
هـایی  ادبی ارائـه شـد. نمونـه   ۀسنگ کوچه به جامعاست که حاصلش نیز در کتاب گرانبوده

هـاي زبـانی   مل در ویژگـی أتوان در اشعار یداله رویایی و رضا براهنی دید که با تدیگر را می
روي اند آرگویی جدید در شعر خود ایجاد کـرده و دري تـازه بـه   هاي خاص توانستهشیگو

شعر فارسی بگشایند.
که یکی از منابع اصلی مطالعـاتی نیمـا   - از سوي دیگر در زبان فرانسوي و ادبیات فرانسه

نیز آرگو معادل زبان مخفی است و نه صـرفاً ادبیـات عـوام و کلمـات و اصـطالحات      - بود
نسۀ عامیانـه  عامیانه. لویی فردینان سلین که با نوشتن رمان سفر به انتهاي شب، رسماً زبان فرا

گویـد اي در پاسخ به منتقدانش می) در مصاحبه32: 1393،(زنديکردرا وارد ادبیات فرانسه 
سازد. آرگو ساخته شده تـا حـس   آرگو بازتاب نفرت است، این نفرت است که آرگو را می«

دقت و تفحص در آرگو(زبان مخفی) زنان ایران

ایرانزنان) مخفیزبان(سازي، اصطالحات و...) از آرگویافتن الگوهاي زبانی(قواعد نحوي، ترکیب

استفاده از الگوها در ساخت آرگویی خاص و شاعرانه
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واقعی فالکت و بدبختی را نشان دهد. آرگو ساخته شده تا یک کارگر به رئیسش بگوید کـه  
. در ایـن جمـالت، آرگـو    )38: 1393به نقل از زنـدي،  39: 1957(سلین، » ر استاو متنفّاز

دقیقاً متناظر زبان مخفی است و نه صرفاً زبان عامیانه و اصـطالحات عامیانـه. نیمـا نیـز ایـن      
اصطالح را از زبان فرانسوي گرفته است و حتماً چنین معنایی مدنظرش بوده است.

:دکنهایش از کلمۀ آرگو استفاده مینامهدر جایی دیگر نیما در
شود، براي هـر چیـز   اي خاص شروع میپس ما باید در طرز کار خود که با فرم و شیوه

آینـد بـه کـار ببـریم، نـه      نکاتی را در نظر بگیریم. هنر این است که چگونه زیبا و خوش
اینکه تنها به کار ببریم...در تئاتر، در نوول، در شعر، در هر کـدام و هـیچ کـدام، کلمـات     

شوند و بعکس. عمـده ایـن اسـت کـه بـراي      کنند و زیبا و جاگیر میمینشستبازاري 
خیلـی بـازاري و آرگوئیـک بـراي     کدام طبقه و با کدام زبان نوشته شده اسـت. کلمـات   

)163: 1385(نیمایوشیج، استبازاري و آرگوئیکشیوة 

گفتار قبلی ماست. اول اینکه تنها به صرف اسـتفاده از کلمـات   ةییدکنندأاین عبارات نیز ت
عامیانه باور ندارد بلکه از استفاده از کلمات و اصطالحات عامیانـه ایجـاد سـاختاري زیبـا و     

اینکه بین کلمات بـازاري و آرگوئیـک تمـایز    (ساخت آرگو). دیگر یند را انتظار داردآخوش
دهد منظور او از آرگو چیزي متفاوت از زبـان بـازاري و محلـی و    شود که نشان میقایل می

عامیانه است.
گیریم که در گفتمان شعري نیمایوشـیج اصـطالح آرگـو،    لذا از آنچه گفته شد، نتیجه می

منتقـدان و شـاعران پـس از نیمـا، بـدان      چیزي که از اصطالحات عامیانه است.چیزي فراتر
هاي آنان در همان سطح زبان محلی و عامیانه اسـت و نـه زبـان    توجه نکرده و غالباً برداشت

مخفی. آنچه در ادامه آمده، در این باره است.

آرگو در گفتمان شعر معاصر. 5
انـد. در  رداشت کـرده آرگو را شاعران و منتقدان پس از نیما به زبان محلی و عامیانه تلقی و ب

نظـران در  این میان هیچ تفاوتی بین شـاعران و منتقـدان و پژوهشـگران دانشگاهی(صـاحب    
شود. به عنوان مثال اخوان ثالث، خلـف صـادق نیمـا در کتـاب     شعر معاصر) دیده نمیۀزمین

شـهریار آورده اسـت:   ةاي دربـار در ضـمن تعریـف خـاطره   » ها و بدایع نیما یوشیجبدعت«
ش بگـو مـرد   گفـت: بـه  و مـی - زدبنظرم باید بر مـی - عقیلی ازین قطعه شهریار دلخور بود«
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کنـی؟  » زخـم و زیلـیم  «سازي کـه دو سـه بیـت نگذشـته     حسابی، واجب بود اسم مرا قافیه
سـپانلو،  .)13: 1367اخـوان ثالـث،  »(بود»آرگو«زبان عقیلی شاعري استاد، فصیح و بپرهیز از 

» ماهرگـز تسـلیم سـرخوردگی نشـده    «اي با عنـوان حبهادربخشی از مصدیگر شاعر معاصر،
هـاي کوچـه و   قدر برایم جذاب است که آهنـگ موسیقی سمفونیک همان«چنین گفته است:

هـم  زبـان آرگـو  قدر که زبان ادبی یا به قول نیما، آرکاییک بـرایم جـذاب اسـت    بازار. همان
تـر از  سـاعدي، مـدرن  «نـی در متنـی بـا عنـوان    ) همچنین براه1391(سپانلو،» جذابیت دارد.

اش از اصـطالح آرگـو اسـتفاده    غالمحسـین سـاعدي و زبـان ادبـی    ةدربار» بیضایی و رادي
کندمی

هـا در تئـاتر   از این بابت ساعدي به زبان تئاتر نزدیک است، به بیرون ریخـتن درون آدم 
نویسـان  ایشـنامه دهد و بعـد در عـین حـال بـرخالف هـر دوي آن نم     خیلی اهمیت می

است، زبـان  کند که زبان آرگوخیلی مهم یعنی بیضایی و رادي، از زبانی استفاده میخیلی
ها بـا  ها با همدیگر روي صحنه است، و کار کردن آدمغیرادبی، زبان کار کردن آدمةساد

.(براهنـی،  شود بـه زبـان تئـاتر   زبان زندگی است که تبدیل می،هم در زندگی. در نتیجه
1389(

ریـات نیمـا در بـاب    ظنیز بـا تکـرار ن  » خطاب به پروانه ها«وي همچنین در موخرة کتاب
.)132و 131: 1374کند(براهنی، آرگو، همان تلقی رایج را از آرگو ارائه می

زبان شعري نیما را زبانی ناشناس خوانده است:یداله رویایی، 
هـاي  د که جـاي پـایی در فرهنـگ   شونیما لغاتی یافت میۀهاي ذهنی و گذشتدر ذخیره

کوچک و بزرگ لغات ندارد ولی عاري از جوهر یک لغت هم نیسـتند. ایـن لغـات کـه     
نشـین ذهـن اوینـد و بـه موقـع در      شاعر دارند، غالبـاً حاشـیه  ۀمنبع فناناپذیري در حافظ

از هـاي آن  شوند و تعلیق به زادگاه شاعر و دیار کودکی او دارند و ریشهشعرش سبز می
)23:  1357(رویایی، خورد.فرهنگ طبري آب می

دهـد کـه نیمـا تـا     کند، نشان میاینکه رویایی زبان شعر نیما را زبانی ناشناخته معرفی می
حـافظ موسـوي از دیگـر شـاعران     اش موفق بوده است.چه اندازه در ساخت آرگوي شعري

معاصر دراین باره آورده است:
زند، یعنی بـا زبـان مـردم روزگـار     ن زبانی که حرف میماد با هگفت شــاعر باینیما می

گفت زبان شعر باید ترکیبی از زبـان آرکائیـک و   خودش، شعر بنویسد. در عین حال می
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آرگو باشد. تی.اس. الیوت هم همین را گفته است. او معتقد بود زبـان شـعر بایـد زبـان     
)8: 1396(موسوي،.ر از آنهمان و نه چندان دواًروز باشد، اما نه عینةزند

زبـان شـاملو نوشـته، آورده اسـت:    ةنویس معاصر در متنی که دربارعباس معروفی رمان
را بـا زبـان  کهنسواد و زبانکهها، کسیواژه. جراحاستفارسیشاملو معمار شعر مدرن«

برگزیـده را جـوري اهـش از آغـاز، ر و کائنـات پیامبر کوچهعنوانکند. بهمرز میبیکوچه
قصـد مـن  «دهـد:  دسـت بـه دیگـري و آرگو لمبر بخورد و زبانآرکائیکدر زبانکهاست
چه مقالـه و چـه   - هاي دانشگاهیدر پژوهش)2000معروفی، »(!، دلپذیرنیستخودمفریب

پیشـین آمـد.   نیز دریافت از آرگو همان است که در بنـدهاي - هاي ارشد و دکتريپایان نامه
آنچـه نیمـا اراده   گر است، امـا همـۀ   برداشتی که گرچه بخشی از منظور نیما از آرگو را نشان

کرده بود، نیست.

نظام طبقاتی زبان و مخفی ماندن زبان مردم. 6
دهد معنی آرگـو در گفتمـان نیمـا، همـان زبـان      اي وجود دارد که نشان میدر این میان نکته

بنـدي خاصـی   شناسان) است. تا پیش از نیما، واژگان در شعر طبقهزبانمخفی(تلقی امروزین
داشتند و شاعران مجاز به استفاده از بسیاري از واژگان نبودند. بویژه واژگان محلـی و عـامی   

هـا نـوعی   اي خاص به شعر و ادبیات راهـی نداشـتند و اسـتفاده از آن   ق به طبقهبه علت تعلّ
شد. منطق استفادة شاعران از کلمـات، بـا فضـاي جامعـه و شـکل      نقص در شعر حساب می

خوانی داشت. در این منطق، استفاده از زبان بازاري، زبان مردم فرودسـت، زبـان   حکومت هم
هـاي نحـوي زبـان مـردم کـاري ناشایسـت و       رعیت و اصطالحات عامیانه، استفاده از مـدل 

شد.نادرست تلقی می
هاي ادبی او این دیدگاه تغییر کرد.دهاما با ظهور نیما و طرح ای

هاي عامه و محلی را باید در اسـتقرار گفتمـان مـدرن    ترین دلیل تغییر نگاه به واژهاصلی
جست وجو کرد، در گفتمان پیشـامدرن کـه پـیش فـرض آن نـابرابري و نگـاه سلسـله        

یـر ادبـی) پیـدا    مراتبی به جهان است زبان نیز ناگزیر خصلتی طبقاتی و نابرابر (ادبی و غ
شدند که در راس هرم (ادبی و نه عامـه)  کرد و تنها واژگانی شایسته شعر شناخته میمی

باشند. براین اساس، دیگر در شعر جایی براي واژگـان عامـه و... وجـود نداشـت، حـال      
فرض آن، برابـري، نـه تنهـا تمـایز و نظـام طبقـاتی       آنکه با استقرار گفتمان مدرن و پیش

از بین رفت، بلکه تمام واژگان چه عامه و چه غیر آن، ارزشی برابر پیدا کردنـد و  هاواژه
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(امـن خـانی و   ژگان را به شعر خود وارد سـاختند. شاعرانی چون نیما، فروغ و... این وا
)  137: 1394علی مددي، 

شـبان  «له را تحت عنـوان نظـام   أاین مس»انسان در شعر معاصر«ري در کتاب محمد مختا
ي از ا) و در هـر گوشـه  93و92، 1378گذاري و بررسی کرده اسـت (مختـاري،   نام» یرمگ–

ــ     ــتبداد زده و رابط ــتی اس ــن هس ــانی از ای ــگ و نش ــی رن ــات فارس ــبانۀادبی ــی - ش رمگ
) نظامی فکري که در انتخاب کلمات در شعر و ادبیـات نیـز نمـود داشـته     105:بیند(همانمی

است.  
رمگی نه تنهـا در اسـتفاده   - مراتبی قدرت و نظام شباندر شعر نیما، شکستن نظام سلسله 

هاي محلـی و عامیانـه و زبـان مخفـی تجلـی پیـدا کـرده اسـت بلکـه نظـام           از آرگوي زبان
کند و مدل نمـادپردازي وي همـان چیـزي اسـت     نمادپردازي وي نیز از این ایده حمایت می

اي با عنـوان  نژاد در مقالهعلیکه وي در استفاده از آرگو دنبال آن است. فتوحی رودمعجنی و
» نمـاد سـاختمند  «شـکل نمـادپردازي نیمـا در اشـعارش را      نوآوري نیما در فـرم درونـی  

) در این مقاله تحول در ساختارهاي حکـومتی  1386نژاد، نامند(فتوحی و علی(ارگانیک)  می
در شـعر نیمـا   گیـري چنـین نمـادي    ثر در شـکل ؤو اجتماعی در ایران را یکی از عوامـل مـ  

یعنـی شـکلی از تغییـر سـاختار     .شمرد که تا پیش از مشروطه در ایران سـابقه نداشـت  برمی
دهـد  شـود کـه نشـان مـی    قدرت و تغییر نظام سلسله مراتبی در نمادپردازي نیما نیز دیده می

کید نیما بر تفحص همیشگی بر آرگو، هدفی متعالی و اجتماعی نیز داشته است.أت
گـذارد  هاي دوستان و نزدیکان نیما و خود وي بر این نکته صحه میدیگر نوشتهاز سوي 

که وي از مردم فرودست جامعه بوده است و شعر وي تالشـی بـراي نمـایش زنـدگی ایـن      
).126و(همان:)99: 1385(نیمایوشیج، )،15: 1387اي، مردم داشته است (خامه

هاي عامیانه  نیما و نمایش. 7
هاي آرگو در شعر نیمایوشیج اسـت. بنابرآنچـه گفتـه شـد،     اي عامیانه یکی از جلوههنمایش

مـل  أاي را بـه ت هاي پنهان فرهنگ و زبان را اراده کرده است و شاعر حرفهنیما از آرگو، جنبه
هـاي عامیانـه، یکـی از بسـترهاي     هاي پنهان، فرمان داده است. نمایشو تفحص در این جنبه

ي است که نیما از آن در ساخت آرگوي شعري خویش بهره برده است.فرهنگی و هنر
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هاي عامیانه همان برخوردي است کـه در شـعر   در تاریخ ادبیات ایران، برخورد با نمایش
شد.با واژگان محلی و در کل با زبان آرگو می

عـدود  سـفانه مهجـور مانـده و م   أهـاي ایرانـی، مت  این نمایش نیز مانند دیگر انواع نمایش
نویسان کشور هم که خود را پیشگامان در امـر شـناخت نمـایش ایرانـی و     تاریخ نمایش

اي به این نوع نمایش ایرانـی  دانند، در آثارشان اشارهمان در نوشتن تاریخ نمایش میمتقد
هایی اصالً وجود خارجی نداشته و ندارنـد و یـا   نامهاند. تو گویی که چنین نمایشنکرده
)  15: 1390(عاشورپور، اندارزش سخن گفتن نداشتهاینکه 

هـا، ایـن دسـته    ها و آیینهاي این نمایشنامهگیژلذا از حیث عدم توجه و مخفی بودن وی
هاي نیمایوشیج از یک سـو، تحلیـل   آیند. مطالعۀ نظرات و تئوريحساب مینیز جزو آرگو به

دهد که نیمـا  طرات از زندگی او نشان میمحتواي اشعار وي از سوي دیگر و مرور برخی خا
طور خاص داشـته  هاي نمایشی عامیانه و محلی بهطور عام و آیینتوجهی عمیق به نمایش به

کهنویسدمی1307دي ماه 20اي به سعید نفیسی در در نامه«است. وي
را در مقابـل  ام و این معبري جدیدي است که من آن تاریخ ادبیات والیتی را شروع کرده

اند. یک مکتب ادبی متمایز کـه  کنم. البته غیر از آنچه دیگران نوشتهادبیات جنوب باز می
)1381:65(عظیمی،را به این شعراي گمنام داده استتفاوت اقلیم و معیشت اهالی آن

ویـد کـه در   گبـه پرویـز ناتـل خـانلري مـی     1307دي مـاه  22اي بـه تـاریخ   و در نامه«
) یعنـی وي  66هاي جشن و سرور است(همان:هاي موسیقی مازندران و آیینمقامجستجوي 

بر توجه به اصطالحات عامیانه و آرگو، توجـه بـه سـاختارهاي نحـوي و زبـانی زبـان       عالوه
هاي نمایشی مخفی و پنهان و مغفـول مانـده نیـز تـوجهی تـام و      مخفی اطراف خود، به آیین

ها بهره برده است.  نتمام داشته و در شعر خود از آ
بـا  –که مانیفست شعري نیمـا نیـز معرفـی شـده اسـت     –در مقدمۀ معروف شعر افسانه 

ترین سـاختار بـراي اداي مقصـود شـاعران مـدرن      عباراتی شورانگیز ساختار نمایش را کامل
خواهد که ساختار شعر افسانه را بفهمـد و تفـاوت آن را   داند و از مخاطب نوشته خود میمی

با ساختارهاي کهن دیگر دریابد.
ها اختصاص داشـته باشـد   تواند به نمایشبه اعتقاد من از این حیث که این ساختمان می

ها. براي همین اختصاص، همـان طـور   هاست براي رسا ساختن نمایشبهترین ساختمان
را خـود ۀتـوانم سـاختمان افسـان   که سایر اقسام شعر هر کدام اسمی دارند. من هم مـی 
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طـور  اسم دیگري نبود. زیـرا کـه بـه   ۀنمایش اسم گذاشته و جز این هم بدانم که شایست
تـوان اشـخاص   توان تئاتر ساخت. مـی اساسی این ساختمانی است که با آن به خوبی می

.)48: 1389.(نیمایوشیج، استان را آزادانه به صحبت درآوردیک د

کید کرده است، بـه  أهایی که وي بر آنها تایشهایی از نممقدمه و در باب مثالۀدر ادام
انـد.  هاي عامیانه و آیینی زمان وي بـوده کند که هر دو از نمایشاشاره میتعزیه و مضحکه

بـه  نقالی، نقالی کردن و مسائل مربوط به نقالیهاي دیگر کتاب همسایه نیز بارها از در نامه
ایـن یـک   )114:قالی پرداخته اسـت (همـان  نیکی یاد کرده و رسماً به تمجید و تحسین ن

هـاي عامیانه(مضـحکه،   هـاي مختلـف نمـایش   نیما هم به مدلکهروشن است از اینۀنشان
ها شعر خـود را متحـول کـرده    آنۀتعزیه، نقالی و...) دسترسی داشته و هم براساس مطالع

هـا و مراسـم   آیـین است. مفتون امینی در خاطرات خود از نیمایوشـیج بـه دقـت نیمـا در     
وزن شعر افسانه وي که این.خوانی اشاره کرده استمذهبی و نمایشی چون تعزیه و نوحه

ایرج جنتـی  )1395ها پیدا کرده است.(امیري اسفندقه، ها و تعزیهرا از یکی از همین نوحه
اي هـ هـاي رقـص  در معرفـی نمونـه  » بنیاد نمایش در ایران«عطایی در کتاب معروف خود 

آورد که نشان از آگاهی تمـام  شمال کشور نقل قولی طوالنی از نیمایوشیج میۀمحلی خط
نیـز  ) 1333:25هاي نمایشی منطقه خود دارد. (جنتی عطـایی،  و کمال نیما نسبت به آیین

خاطرات کسانی چون جالل آل احمد از استعداد و عالقۀ ویژة نیما در بازیگري و نمـایش 
.)1387:49مد، دارد(آل احنشان

هاي مختلف نمایش عامیانه را به عنـوان  دهد که نیما، دقت در جلوهها، نشان میهمۀ این
هـاي  کرد. در شعر وي نیز نمودهاي فراوانـی از آیـین  بخشی از تفحص در آرگو، پیگیري می

در ذیـل  هاست.مل او در این نمایشأشود که حاصل تهاي عامیانه دیده مینمایشی و نمایش
هایی از آن آورده شده است:نمونه

داروگ1.7
این نـوع قورباغـه   ناي درختی است که در باور ساکنان شمال کشور، خواندقورباغهداروگ، 

ست.اهاي باران خواهی نشان از بارش باران دارد که نوعی از آیین
حرکـات نمایشـی   خـواهی اسـت کـه بـا     سرودها اشعاري آیینی به نام باراندرمیان بومی

رسوم کهن ایرانی است کـه ریشـه در اعتقـادات و    وهمراه است. باران خواهی از آداب
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اي دارد و یادآور پرستش آناهیتا، الهۀ بارندگی و آبیـاري اسـت.   باورهاي دینی و اسطوره
ع هـاي اجرایـی متنـو   این آیین در سطح وسیعی از ایران و خاورمیانه رواج دارد و با آیین

، دعـا،  هاي طلب باران یا فردي است یا گروهی که با عروسک، انساناست. روشهمراه
)81: 1395ذوالفقاري، (شود.شی و حیوان انجام می

اشعارش استفاده کرده است. یکبـار در شـعر معـروف    ۀ داروگ را نیما دو بار در مجموع
.)740: 1389نیمایوشیج،»(وگ دار«داروگ و یکبار به صورت ترکیب وصفی مقلوب 

گرینـد روي سـاحل   می«گویند خشک آمد کشتگاه من/در جوار کشت همسایه/گرچه می
رسـد بـاران؟/ بـر    کی مـی !داروگنزدیک/ سوگواران در میان سوگواران./قاصد روزان ابري،

اي با آن نشاطی نیست/ و جـدار  تاریک من/ که ذرهۀبساطی که بساطی نیست/در درون کوم
چون دل یاران که در هجران یـاران -ترکد/ هاي نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش میدنده

)760:(همان» رسد باران؟کی می!داروگ/ قاصد روزان ابري،-
اهی هـاي بـاران خـو   شاملو مواردي را براي محتـواي ترانـه  در کتاب کوچه نوشته احمد

الف: باز گفتن رنج مزارع، حیوانات، انسـان  «آورده که دو مورد نخست آن به شرح زیر است
هـا، ابزارهـا و خـدایان و    و زمین از کمی باران؛ ب: ذکـر نـام اجراکننـدگان مراسـم، واسـطه     

) سـاختار شـعر داروگ   260: 1377شـاملو،  » ( هـا ساز در ترانـه بانوخداها و خدامانندان باران
مورد الف و ب را دارد. هم از مشکالت زمین و مزرعه گفته است(خشک آمد کشـتگاه  نیما،

ساز (داروگ) نام برده است. در کنار این دو، وي بـا ساختارشـکنی   من) و هم از عنصر باران
خـواهی اسـت، طلـب را بـه     به جاي دعا براي بارش باران که از اجزاي دیگر مراسـم بـاران  

ست.صورت پرسشی مطرح کرده ا
هاي نمایشی عامیانـه اسـت کـه در    طشت زدن و شب پایی و تبري خوانی از دیگر آیین

گیري از حکایات و باورهـاي  شعر نیمایوشیج نمود دارد. نیز در برخی اشعار نیمایوشیج بهره
«  ،»شـب اسـت  «، »مرغ آمـین «،»زن انگاسی«، »بز مالحسن«شود که شعرهاي عامیانه دیده می

) نیز اشعار بسیاري از وي به جا مانـده اسـت کـه خاصـیت     76تا 73:اند (هماناز این دست
هیئـت در  «) و 39: 1346(نیمایوشـیج،  »افسـانه «توان به شـعر  نمایشی دارند. از آن جمله می

) اشاره کرد.181همان: »(پشت پرده
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گیرينتیجه. 8
یـري از زبـان محلـی و عامیانـه کـه      گالف: آرگو در باور و گفتمان نیمایوشیج، نه صرفاً بهـره 

هـاي نمایشـی و آیینـی    سازي و جنبـه هاي ترکیبگان، مدلژاستفاده از ساختارهاي زبانی، وا
هاي مخفی است. این اسـتفاده الجـرم منجـر بـه سـاختار و آرگـویی خـاص در شـعر         زبان
وانـد  و پیشرو از دیـد نیمـا کسـی اسـت کـه بـا تفحـص در آرگـو، بت        شود. شاعر مدرنمی

هـا را در شـعر بـه آرگـویی تـازه و شـاعرانه بـدل کنـد.         ساختارهایی پنهان کشف کند و آن
ماند.  تی پنهان میهاي آموخته و معتاد به دید کالسیک و سنّآرگویی که از دید انسان

ـ    ب: زبان حسـاب  ههاي محلی و واژگان عامه در دوره و عصر نیما جـزو زبـان مخفـی ب
رمگی زبان تا پیش از نیمـا، ایـن   - براساس نظام سلسله مراتبی و نظام شبانآمدند. چرا کهمی

هـاي نیمـا،   اصطالحات جایی در ادبیات و شعر کالسیک فارسی نداشتند. یکـی از نـوآوري  
وارد کردن زبان آرگو به شعر فارسی بود که پس از وي توسط شاعرانی چون فـروغ، شـاملو   

عاصر شد.هاي سبکی شعر مو... یکی از ویژگی
اي محـدود و نـاقص   ی و برداشت شاعران معاصر و پـس از نیمـا از آرگـو تلقـی    ج: تلقّ

هاي ادبیـات فرانسـه، آرگـو معنـی زبـان      است. در حالی که با توجه به منابع فرانسوي و متن
دهد، بسیاري از شاعران و منتقدان شعر معاصر آرگو را بـه زبـان عامیانـه و محلـی     مخفی می

اند.دهبرداشت کر
ت عدم توجه پژوهشگران و نیز اهالی نمـایش بـه شـکلی    هاي عامیانه نیز به علّد: نمایش

هـاي محلـی دارد و در   قابل توجه مورد غفلت واقع شده است. از این حیث، شباهت به زبان
ـ     ملی عمیـق بـر   أزمان نیما نیز وضع به همین شکل بود. در حالی کـه نیمایوشـیج توجـه و ت

هاي تئوریک و اشعار خود (در کنـار  و در متنهاي عامیانه داشتمایشی و نمایشهاي نآیین
ها بهره برده و به نیکی یـاد کـرده   ها و نمایشهاي آرگو) از این آییناستفاده از سایر مشخصه

است.
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هانوشتپی
با حمایت صندوق حمایـت  است که97001032تري به شمارة مستخرج از طرح پسادکاین مقاله. 1

.انجام گرفته است(INSF)از پژوهشگران و فناوران کشور
2  .

هـا بـوده و از زنـدان    دست آمده، مربوط به سـارقان و راهـزن  گونه زبان بهنخستین مدارکی که از این
براي ارتباط با یکـدیگر، بـه زبـانی    اند،کردهرواج یافته است. این جماعت که خالف قانون رفتار می
کـه از  beaumont, barbane, borsueil, beavoirنیاز داشتند که اسرارشان را پوشیده نگه دارد. الفاظی نظیـر 

متون فرانسوي قرن چهاردهم میالدي به جا مانده اسـت، در زبـان فرانسـوي رایـج آن زمـان وجـود       
).6: 1382(سمائی، گردید.ظرشان استفاده مینداشته، ولی توسط این افراد با معناي مورد ن

مرسـوم مخفـی هـاي زبانآرگو،ازنیمامنظورکهنیستاینادعامقالهایندرکهکنممییادآوري.3
تـرم واصـطالح بـا نیمـا کـه اسـت ایـن مقالهاینادعاي. است... وها،زندانیانحمامیزبانمانند

وادبیـات درمختلفدالیلبهکهبردمیمؤثريعناصرسمتبهراهایشنوشتهمخاطبان،»آرگو«
نظـر در«کهاستاینمقالهایندراصل. اندشدهداشتهنگاهمخفیفارسیشعردرخاصطوربه

وفرهنگـی عناصـر ،)محلـی وعامیانـه زبان(مرسوممعنايبرعالوهآرگو،ازمنظوریوشیج،نیما
بـه راهـا آنوروداجـازة وکـرده طـرد راهـا آنادبـی وزبانیقدرتنهادهايکهاستايزبانی

ایـن خواننـدگان ذهـن تاامکردهاستفادهگفتماناصطالحازدلیلهمینبه.» اندندادهادبیگفتمان
مثـالی عنـوان بـه نظراینازرانیماتالشهموببرمگفتمانتحلیلهاينظریهسمتبهراسطور

دهـم نشـان تـا امکـرده اسـتفاده آرگـو زبانشناسیمعناياز. دهمنشانادبیسازيگفتماندربارز
هـاي نشـانه کـه نیمـا نظریـات باکنندمیتأکیدرابودنمخفیکهکلمهاینمعناییهايسرچشمه
.داردخوانیهماست،گرفتهنشانهراپنهانومخفیفرهنگی

عـالی و بـی   «بـه معنـاي   » خفـن «هـاي  توان به واژهنوجوانان تهرانی میبراي مثال، در زبان مخفی .4
شخص یا چیزي که ظاهر آن سخت متفاوت با دیگر اشـخاص یـا اشـیا    «به معناي » تابلو«، »نقص
اشاره کرد. این دو واژه را در ابتداي رواج زبـان مخفـی، نوجوانـان تهرانـی بسـیار اسـتفاده       » باشد
ر اثر استعمال زیاد از حالت مخفی بودن خارج  و امروزه بـه واژگـانی رایـج    کم دکردند، اما کممی

هـاي اخیـر   هاي سالها و سریالی در فیلماند؛ به نحوي که حتّدر گویش ساکنان تهران تبدیل شده
اند.شوند و از آن طریق به مناطق دیگر نیز راه یافتهبه صورت گسترده استفاده می

کـه اسـت شـده انجـام تاکنونمتعدديهايپژوهشفرخزادفروغشعرزنانۀفکّرتوسبکدربارة.5
هـاي مثـال وبرسـد بـاره ایـن دراصـیل منـابع بهاندك،جستجوییباتواندمیمقالهاینخوانندة

نمودهـاي مقالـۀ جملـه ایـن از. کنـد مالحظهويشعريهايمجموعهدررابارهدراینشماربی
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چـاپ ادبیتحقیقاتومطالعاتنشریۀدر1392تابستاندرکهفرخزادفروغشعردرزنانهتفکّر
.استشده

خـوبی بهشانشعريزباندررا) محلیهايزباندردقّت(آرگوازناقصمعنايبراهنیورویایی. 6
ازخـارج کارکردهـاي رویـایی یدالـه شـعرهاي دراضـافه حـروف مثـال عنوانبه. اندکردهاجرا

اسـتفاده هنجـار ازخـارج شـکل همـان بـه ) دامغان(ويزادگاهمردمگویشدرکهداردهنجاري
ازاعظمـی بخشنیزبراهنی. استکردهتأکیدزبانیکارکردهايبرتأملبربارهانیزخود. شودمی

کتـاب مـؤخرة درواستگرفتهایدهوالهامترکیزبانآرگويازراشعرشزبانوشعرينظریۀ
.استکردهتشریحراموضوعاینها،پروانهبهخطاب

نامهکتاب
). ارزیابی شتابزده. تهران: انتشارات مجید.1387(جاللآل احمد، 

دوم. تهران: بزرگمهر.). بدایع و بدعت ها و عطا و لقاي نیما یوشیج.چاپ 1369(اخوان ثالث، مهدي
). تحلیل جامعه شناختی زبـان مخفـی در بـین دختـران.     1387اعتضادي، شیدا و علمدار ، فاطمه سادات (
.65- 96. صص 11. شمارة1387پاییز مطالعات راهبردي زنان (کتاب زنان). 

شناسی اصطالحات خودمانی. مشهد: نشر ایوان.).  مردم1384اکرامی، محمود (
). واژگان عامه در شـعر معاصـر(نگاهی بـه چگـونگی تبـدیل      1394(عیسی و علی مددي، مناامن خانی، 

واژه هاي عامه و محلی به شاخصه اي سبک شناختی در شعر معاصر). فرهنگ و ادبیات عامـه. سـال   
.  137- 153. صص  6. شماره 1394سوم. پاییز و زمستان 

برگـزار شـده در موسسـه    ». خلـوت نیمـایی  «شعر ).  دومین جلسه کارگاه 1394(امیري اسفندقه،مرتضی
.1394آذر 28شهرستان ادب. 

هـاي بجنـورد و تحلیـل    آموزان پسر دبیرسـتان ). فرهنگ واژگان زبان مخفی دانش1386(امینی، ابوالقاسم
شناسی همگانی.  دانشگاه فردوسی مشهد.نامۀ کارشناسی ارشد. زبانشناختی آن. پایانزبان

).ساعدي مدرن تر از بیضایی و رادي. برگرفته از آدرس زیر:1389(براهنی، رضا
http://www.naakojaa.com/article/10303

. تهـران:  1388ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. چاپ سـوم. ). خطاب به پروانه1374براهنی، رضا (
مرکز.

). زبان شناسی اجتماعی، درآمدي بر زبان و جامعه. ترجمۀ محمد طباطبـایی. تهـران:   1376(، پیترترادگیل
نشر آگه.

). بنیاد نمایش در ایران. تهران: ابن سینا.1333جنتی عطایی، ایرج (
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). شـبی بـا شـب پـا. مجموعـه مقـاالت بزرگداشـت یکصـدمین سـالگرد تولـد           1378( چراغی، رحـیم 
95- 101تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.صص نیمایوشیج.جلد اول.

). بررسی و تحلیل نمایشهاي بارانخواهی و بـارانخوانی در ادبیـات عامـۀ ایـران     1395(ذوالفقاري، حسن
4، شـماره  7(باتکیه بر نمایشهاي کوسه گردي و عروس باران). فصلنامۀ کهن نامۀ ادب پارسی. دوره 

.81- 109، صص 1395، پاییز و زمستان 22، شماره پیاپی 
). هــالك عقــل بــه وقــت اندیشــیدن. مجموعــه مقــاالت. گــردآوري غالمرضــا  1357(رویــایی، یــداهللا

همراز.تهران: مروارید.
فصـل نامـۀ ادب   ». سفر به انتهاي شب« ) بررسی واژگان فرانسۀ گفتاري در رمان 1390زندي، معصومه (

31- 40. صص 1390و عرفان. تابستان 
ــویی  ــالوه، ل ــیدمهدي    1388(ژان ک ــکی. ویراستار:س ــهروز پزش ــرجم: ش ــت؟ مت ــی چیس ــان مخف ). زب

سمائی.تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران.
ام. برگرفته ازآدرس زیر:). هرگز تسلیم اندوه و سرخوردگی نشده1391(سپانلو، محمدعلی

http://www.sharghdaily.ir/News/48267/امنشده- سرخوردگی- و-- اندوه- تسلیم- هرگز
شناسـی زبـان. تهـران: نشـر     اي دربـارة جامعـه  ). فرهنگ لغات زبان مخفی با مقدمه1382سمائی، مهدي (

مرکز.
). کتاب کوچه.حرف ب. دفتر اول. تهران: مازیار.1377( شاملو، احمد

). نمایش هاي عامیانه. تهران: سوره مهر.1390(عاشورپور، صادق
.). زبان هاي ساختگی.تهران: انتشارات مسافر1392(عبدالرشیدي، علی اکبر

- 86) وطن نیما، مازندران. مجموعه مقاالت نخستین همایش نیماشناسـی. صـص   1381(عظیمی، محمد
56

). نوآوري نیما در فرم درونی شعر فارسی. پژوهشـهاي  1386(فتوحی رودمعجنی، محمود.علی نژاد، مریم
.18شماره 1386ادبی زمستان 

سال بـر گفتـار   25تا 15). تأثیر زبان مخفی دختران و پسران 1391(آل صاحب فصول، صدیقهمحجوبه
هاي ساکن شـهر تهـران بـا توجـه بـه متغیـر تحصـیالت. پایـان نامـه کارشناسـی           والدین در خانواده

ارشد.رشتۀ زبانشناسی همگانی. دانشگاه الزهرا(س).
دوم. تهران: توس.). انسان در شعر معاصر. چاپ1378(مختاري، محمد
. برگفته از سایت زیر:در ابدیتاي). شاملو، آینه2000(معروفی، عباس

http://maroufi.malakut.ws

هـاي شـعري نیمـا هسـتیم. روزنامـه آرمـان امـروز. تـاریخ         ). هنوز نیازمند نظریه1396موسوي، حافظ ( 
22/3/1396.
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). درباره هنر و شعر و شاعري. به کوشش سیروس طاهباز. تهران: موسسـه انتشـارات   1364(شیج، نیمایو
نگاه.
) مجموعه آثار.دفتر اول.شعر.چاپ دهم. به کوشـش سـیروس طاهبـاز. تهـران: موسسـه      1389(.................

انتشارات نگاه.
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