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ی اجتماعی و فرھنگی  پدیدهزبان بھ عنوان : چکیده
عامل ارتباط و انتقال پیام است و از سوی دیگر، 

ھای  در بافتھای مختلف، بھ ایجاد گونھکاربرد زبان 
بررسی صورت زبانی ترانھ، . زبانی می انجامدمختلف 

، تغییرات بھ صورت درزمانی،  و با ویژگی ھای خاص
مشخص می کند کھ زبانی را ی بدعتھا و نواوریھا

در این پژوھش، تالش شده  .قابل بررسی و مطالعھ است
میان جایگاه ترانھ در  ،متفاوتاست تا با نگاھی 

 این میان،و در بررسی و تعیین شود ھای زبانی  گونھ
ھای فارسی  یندھایی زبانی کھ در سرایش ترانھفرا

 .قرار گیرد بررسینیز مورد  جود داردو

 زبان شکستھ، ی، ترانھ، گونھ زبان: واژگان کلیدی
 فرایندھای آوایی، صرفی، نحوی،زبان ادبی، 

 

 :مقدمھ

زبان ارتباط فرد با  ترانھ از دیرباز بھ عنوان صمیمی ترین     
ارتباط مستقیم ترانھ بھ . ختھ می شودشناو احساساتش  دنیای درون

شعر و کالم موزون و مقفی و خیال انگیز، از یک سو و نیز ارتباط 
تنگاتنگ آن با موسقی آھنگین و کالم ساده و بی تکلف کھ چارچوب ھای 

محبوبیت ترانھ عروضی شعر را چندان رعایت نمی کند، از سوی دیگر، 
ترانھ . بیشتر کرده است و گویشوران زباندر بین گروھھای اجتماعی 

جایگاه خود را تثبیت از ھمان دوران نوزادی، با الالیی ھای مادرانھ، 
تا در سایر مراحل زندگی فرد از کودکی، نوجوانی، جوانی  کرده و 

 ی زبانی گویشور است جزئی از اندوختھ سالی و حتی بھ ھنگام مرگ، میان
واژه ترانھ، ھرچند، . ای در بیان احساسات دارد کھ جایگاه ویژه

یادآور کالم موسقایی خاصی است کھ بیشتر محمل احساسات عاطفی و 
عاشقانھ است، اما این قالب تنھا برای بیان حس عاطفی نبوده و 
دگرگونی ھای اجتماعی، تغییراتی را در محتوی کالمی گونھ ی زبانی 



برای مثال، . ایجاد کرده استو بھ تبع آن کارکردھای آن، ترانھ 
ی زبانی خاصی مورد توجھ  نوان گونھکھ اخیرًا بھ ع متنیترانھ ھای 

نوجوانان و جوانان است، عالوه بر محتوی عاطفی، بھ موضوعات 
د در طول ھر چن و حتی سیاسی نیز گسترش یافتھ استاجتماعی، فرھنگی 

  .تاریخ نیز چنین نقشی را ایفا کرده است
 

در پژوھش حاضر، پس از مرور تعاریف نظری در خصوص الگوھای      
زبانی، نگارنده تنھا در تالش برای بازشناسی برخی از فرایندھای 

ایی و صرفی است کھ بھ صورت الگوی غیرمعیار در سرایش و اجرای آو
ترانھ ھای فارسی بھ کار گرفتھ شده است، ترانھ را بھ عنوان یکی از 

 .گونھ ی موسیقایی زبان فارسی معرفی کند
 

 تعریف برخی از اصطالحات

ك كشور یگردد كھ افراد  یاز زبان اطالق م یبھ صورت :اریزبان مع. ١
كنند، آن را بھ عنوان  یتكلم م یمحل یھاشیھا و گو بھ لھجھ كھ احتماالً 

 . برند یان خود بھ كار میلھ ارتباط در مین وسین و موثرتریبھتر

، ییا غلط سطوح آوایكاربرد درست  یھا وهیش: یزبان یالگوھا. ٢
 . زبان  یو واژگان یدستور

و  یتور، دسییكاربرد غلط سطوح آوا یھا وهیش: اریرمعیغ یالگوھا. ٣
 . زبان یواژگان

 .ھر متنی کھ قابلیت موسیقایی شدن داشتھ باشد: ترانھ. ۴

 

 ھای آن زبان و گونھ

شناسان و دیگر  زبان ھتعریف زبان بھ نحوی کھ مورد قبول ھم     
آن سروکار دارند، مقدور  ھدانشمندانی باشد کھ با زبان و مطالع

ای زبان پدیده. شوداین اشکال از طبیعت خود زبان ناشی می. نیست
توان بھ یک قلمرو محدود آن را نمی ھبسیار پیچیده است کھ مطالع

 )١، ١٣٧۶باطنی، . (کرد

ای از اول مجموعھ ھبھ تعبیر ساده شاید بتوان گفت زبان در درج     
قواعدی رایج و مانوس  ھاست کھ بر پای) ھانشانھ(کلمات و ترکیبات 

ھا برای رساندن معانی مورد نظر گوینده یا نویسنده بھ کار در جملھ
 )١٩٠یوسفی، . (رودمی

ارتباط بین  ھاز یک سو وسیل. ھای فراوانی استزبان دارای جنبھ     
 ھمرکزی و پیشرفت ھیعنی نقط) ١، ١٣٧۶باطنی، (افراد جامعھ است 

یا بھ قول ) ١٣۶عسکری خانقاه، (رود نظام ارتباطی انسان بھ شمار می
) ۴٧، ١٣٧٧صفوی، (دارد جان الک بند عظیمی است کھ جامعھ را نگاه می

 .بیان افکار و احساسات ماست ھوی دیگر وسیلو از س



کند کھ ساختار زبان آن قدر مھم است کھ ساختار و وورف ادعا می     
    او تا آنجا پیش . دھد ماھیت اندیشھ را تحت الشعاع خود قرار می

رود کھ می گوید ادراک سخنگویان یک زبان از جھان خارج تاثیر  می
ھا  ھا از مقوالت زبان آن پذیرد، یا بھ بیان دیگرجھان بینی آن می

مثًال سخنگویان زبانی کھ مقوالت دستوری آن بین حال و . متاثر است
گذارد، نسبت بھ سخنگویان زبانی کھ در آن این تمایز  آینده فرق نمی

ما  هروزمر ھالبتھ تجرب. وجود دارد، تصور متفاوتی در ذھن دارند
مذکر و مونث فرق مثًال زبان عربی بین . کند این نظر را تایید نمی

ولی . در زبان فرانسھ نیز تمایز مذکر و مونث وجود دارد. گذارد می
آیا فرانسویان و اعراب، بھ اعتبار این تمایز مشترک زبانی، نسبت 

نگرش بھ زن یک امر  . بھ زن نگرش مشابھی دارند؟ جواب منفی است
) ۶۵ زبان و تفکر، ھباطنی، رابط. (فرھنگی است و نھ یک مسئلھ زبانی

پذیر و سازگار  ای انعطاف گویند ھرچند زبان پدیده زبان شناسان می
است، اما ھنگامی کھ پا گرفت، سعی خواھد کرد انعکاسی از ساختمان 

بھ عنوان مثال، کلمات انگلیسی . مشترک گروھی باشد ھاجتماعی و عالق
یا فارسی مربوط بھ جنگ و تدابیر جنگی و سلسلھ مراتب جنگجویان، 

عسکری خانقاه، . (س واقعیت در فرھنگ ھر یک از این کشورھاستانعکا
١۴٢( 

 عوامل موثر بر تحوالت زبانی
 ھشوند، بھ دو دستعوامل متعددی کھ موجب دگرگونی زبان می     

تغییرات . شوندعوامل درونی و عوامل بیرونی یا فرازبانی تقسیم می
گیرند، می ھای خاص آن نشاتدرونی زبان از ساختار درونی و پیچیدگی

در حالی کھ تغییرات بیرونی از عوامل غیر زبانی مانند عوامل 
 . اجتماعی، تاریخی، سیاسی، مذھبی و جز آن متاثرند

ھای مختلف زبان تجلی  بھ طور کلی تغییرات درونی کھ در حوزه     
ھای  ھای دستوری و دگرگونی ھای آوایی، دگرگونی کنند، شامل دگرگونی می

ھای گوناگون آوایی یا  ت تغییرات زبانی در زمینھسرع. واژگانی ھستند
زبانشناسان ) ۵مدرسی، . (تلفظی، دستوری و واژگانی یکسان نیست

ھمگونی، حذف واج ھا، افزایش واج  ھتغییرات آوایی  را بھ چند دست
تغییرات دستوری زبان معموالً . کنند ھا و قلب یا جابھ جایی تقسیم می

تغییرات . شوند رات واژگانی تلفیق میمحدود ھستند و اغلب با تغیی
 . تر و آشکارتر از دیگر تحوالت زبانی ھستند واژگانی گسترده

تغییرات بیرونی زبان متاثر از عوامل برون زبانی یا فرازبانی      
ھای زبانی جامعھ از جملھ  توان بھ ضرورت ھا می است کھ از مھمترین آن

ذھبی، مھاجرت، عوامل آوری، عوامل م ھای فن کشفیات علمی و پیشرفت
ھا و وسایل ارتباط  اجتماعی و تاثیر رسانھ. تاریخی، تحوالت سیاسی

 )١٣.١٢ھمان، . (جمعی اشاره کرد

 زبان معیار 

ای معتبر از ھر زبان است کھ بیشتر، گویندگان  زبان معیار گونھ     
 ھگون. برند تحصیل کرده در مراکز فرھنگی و سیاسی ھر کشور بھ کار می

ای و اجتماعی ھر زبان است و غالبا در  ھای منطقھ یار ورای گونھمع



ھای گروھی و نوشتار و دیگر  حکم زبان رسمی در آموزش  و رسانھ
زبان معیار ثبات ) ٢٣٣،٢٣٢مدرسی، .(شود موقعیتھای مشابھ استفاده می

. دارد، انعطاف پذیر است و توان آفرینش اصطالحات جدید را دارد
ار باعث وحدت در میان گویشوران آن و موجب تفکیک ھمچنین زبان معی

این زبان برای گویندگان خود اعتبار ایجاد .شود ھای مجاور می زبان
 )٢٣۴،٢٣٣ھمان، . (کند و نقش مرجعیت دارد می

 ھای زبان معیار ھا و گونھ سبک

توان بھ  سبک ھای زبان معیار را می ھبندی کلی، ھم در یک تقسیم    
سبک عالی یا ھنری یا نمونھ، سبک متوسط، سبک  :سھ دستھ تقسیم کرد

 .ضعیف

عالی، آن بخش از زبان رسمی و معیار است کھ عالوه  ھسبک یا گون    
بر وضوح و روشنی، رنگ ادبی و چاشنی ذوق نیز دارد و شورانگیز و 
موثر است، مانند برخی از مقاالت و گفتارھای زیبای اجتماعی و سیاسی 

 ھالبتھ گون. ی برخی صاحب قلمان باذوقو دینی و ھمچنین نوشتھ ھا
یعنی این . عالی زبان معیار را نباید با ادبیات معاصر اشتباه کرد

زبان را نباید با زبان شعر، داستان و نمایشنامھ یکی دانست، زیرا 
در زبان داستان و نمایشنامھ و شعر ممکن است اوال عبارات و کلمات 

، در حالی کھ در زبان معیار طنزآمیز و شکستھ و عامیانھ راه یابد
ثانیا ممکن است زبان داستان و شعر مبھم باشد کھ . معموالً چنین نیست

. چنین خصوصیتی در زبان معیار عیب بزرگی بھ شمار می رود
 )۶١٩فرشیدورد، درباره ادبیات و نقد ادبی، (

مراد از سبک متوسط آن است کھ کالم، واضح و درست و خالی از      
ھای ادبی باشد، مانند بسیاری  ر عین حال بدون آرایشضعف تالیف و د

توان  ھای صحیح می این سبک را با روش. ھای علمی و فی و خبری از نوشتھ
 )۶١١ھمان، . (بھ اکثر مردم آموخت

اما اگر نویسنده یا گوینده عناصر شعری را بھ غلط در نثر بھ      
مخاطب،  کار ببرد و بھ امید رسیدن بھ سبک عالی و تاثیرگذاری بر

یکی دیگر از . کلمات را بدون تناسب استخدام کند، سبک ضعیف می شود
نابجا از زبان شکستھ  هضعیف، استفاد ھمسیرھای ورود بھ سبک یا گون

کاربرد زبان شکستھ در مواردی، طبیعی و ناگزیر است و بر اصل . است
 ھاین زبان اساسا در محاوره و مبادل. کلی اقتصاد زبان مبتنی است

رود و از ھمان جاست کھ بھ  یام در گفت و شنودھای روزانھ بھ کار میپ
برخی از انواع ادبی چون نمایشنامھ و سناریو و ادبیات داستانی بھ 

این پدیده نا آشنا نیست و . کند ھا سرایت و نفوذ می مقتضای شان آن
آنچھ در نزد ما تا حدی نامعھود بھ . شود اقوام دیده می ھدر میان ھم

رسد، تعمیم زبان شکستھ در مواردی است کھ اصل مھمتری را در  مینظر 
سمیعی، زبان محلی، . (زبان کھ ھمانا ایجاد ارتباط است، مختل سازد

 )١٨٣فرھنگ مردم در صدا و سیما،  گیری از  زبان شکستھ و بھره

با این توضیح، بھ نظر می رسد، ترانھ، گونھ از زبان است کھ      
موضوع، می باید  برای بررسی این. ی روددر سبک شکستھ بھ کار م

نشانھ ھای دقیق زبان شکستھ را بررسی کنیم کھ در ادامھ بھ آن 



خواھیم پرداخت اما پیش از آن، نگاھی بھ تفاوتھای زبان معیار 
 .گفتار و نوشتار می کنیم

 زبان معیار گفتاری و نوشتاری

در . دتواند بھ دو صورت گفتار و نوشتار ظاھر شوھر زبانی می     
ھا بین ھنجارھای گفتار و نوشتار تفاوت دارد، یعنی مردم  بیشتر زبان

ھایی را بھ کار می برند کھ  در زبان گفتار الگوھای دستوری یا واژه
نویسند و در زبان نوشتار الگوھای  نویسند یا بھ ندرت می ھرگز نمی

. آورند برند کھ در گفتار نمی ھایی را بھ کار می دستوری یا واژه
ھا کم است ولی در بعضی  اختالف بین گفتار و نوشتار در برخی از زبان

ھایی است کھ بین  زبان فارسی از زبان. ھا این شکاف وسیع است از زبان
صدھا واژه . ھای زیادی وجود دارد ھنجارھای گفتار و نوشتار آن تفاوت

روزانھ . ھا حتی تحصیل کرده. وجود دارد کھ بیشتر فارسی زبانان 
ھا معموًال در نوشتھ ظاھر  برند ولی این واژه ھا را بھ کار می آن
ھمچنین برخی . خیت، الم شنگھ، چندش، توپیدن، و غیره: مثل. شوند نمی

نویسیم، زیرا  بریم کھ نمی الگوھای دستوری را در گفتار بھ کار می
ھا رد گفتا ناراحت  دانیم، ولی از بھ کار بردن آن ھا را غلط می آن
بھ من «یا . کھ فاعل جمع و فعل مفرد است» شما گفتی«مثالً . شویم نمی

شود ولی در نوشتھ بھ صورت  کھ در مکالمھ زیاد بھ کار برده می» گفتش
متفاوت زبان  ھگفتار و نوشتار دوگون پس. شود ظاھر می» بھ من گفت«

ھایی  فارسی ھستند کھ از نظر دستور و واژگان با ھم تفاوت
 )١١، ١٣٧۶باطنی،.(دارند

زبان : در حال حاضر زبان فارسی دارای دو گونھ معیار است     
گفتیم کھ فارسی معیار . معیار نوشتاری و زبان معیار گفتاری

شود کھ در عصر حاضر بھ  ای از زبان گفتھ می نوشتاری بھ آن گونھ
ھای علمی و  ھای درسی و نوشتھ ارتباطی زبانی در کتاب ھعنوان وسیل

ھای رادیو و تلویزیون مانند  عضی از برنامھھایی از مطبوعات ب بخش
زبان  ھاین زبان از نظر تاریخی دنبال. رود اخبار و جز آن بھ کار می

 )٢٣مدرسی، درآمدی بر جامعھ شناسی زبان، . (فارسی دری است

شود با زبان  زبان معیار گفتاری برخالف آنچھ گاھی تصور می     
گوھای موجود در حتی گفت. گفتار معمولی و روزمره متفاوت است

ھایی کھ بھ صورت شکستھ نوشتھ  ھا از جملھ آن ھا و داستان نمایش
فرق این . شوند، با زبان گفتار معمولی در زندگی عادی فرق دارند می

دو در آن است کھ گفتار معمولی واقعیتی طبیعی است، حال آن کھ 
حق . (گفتار رسمی در ھمھ اشکالش واقعیتی فرھنگی و انسان ساختھ است

 )۶۶شناس، زبان، زبانشناس و ویراستار، 

 یاست مشتمل بر انتقال معن یھ و تعاملیدوسو یگفتار، ارتباط    
 یسخن بستگ یكنندگان آن كھ بھ شدت بھ متن، بافت و محتوا ان شركتیم

مستقل و فارغ از بافت و متن  یادیكھ نوشتار تا حد ز یدارد؛ در حال
گر یكدیاز  یو زمان یظر مكانسنده و خواننده در آن از نیاست و نو
تر و  قین سبب الزم است نوشتار نسبت بھ گفتار دقیبھ ھم. اند جدا شده

ت در یتواند از بافت و موقع یسنده نمیاز آنجا كھ نو. تر باشد روشن



اتكا  یزبان یھا رد، مجبور است تنھا بھ نشانھیام كمك بگیارسال پ
از دارد تا بھ ین یا ژهیو یدستور یز بھ ابزارھایگفتار ن. كند
گفتار  یھا یژگیاز و یكی. ط موجود است، اشاره كندیكھ در مح ییزھایچ

 یانتخاب الگوھا ییت، توانایندگان، براساس موقعیآن است كھ گو
 ین الگوھا برایمتفاوت مترادف را دارند و ممكن است از ا یزبان

شود  ین عوامل سبب میھم. رات متفاوت استفاده كنندیجاد تأثیا
بھ طور . گر متفاوت باشندیكدیگفتار و نوشتار با  یدستور یساختارھا

 یگفتار، تنوع و گوناگون یدستور یان، ساختارھاین میدر ا یكل
 .دارند یشتریب

 ھای زبانی ترانھ و جایگاه آن در میان گونھ

پیش از پرداختن بھ جایگاه ترانھ در گونھ ھای زبانی، بھ نظر      
سھ دوره مختلف با تغییرات اجتماعی، ، می رسد در نگاھی در زمانی

ترانھ ھای محلی یا  را دوره نخست: ھای فارسی قائل شد برای ترانھ
کھ شاید بتوان الالیی ھای مادرانھ را نیز جزء آن دانست،  فلوکلوریک

با  نظمتشکیل می دھند، دوره دوم، ترانھ ھای موزون و نزدیک بھ 
و دوره سوم، ترانھ است کھ صورت بی نشان  و قافیھ   رعایت وزن
متنی کھ تنھا با آرایش کالمی بھ شکل موزون تبدیل می ترانھ ھای 

بھ عبارتی این سھ مرحلھ را می توان در پیوستاری بھ این شکل . شوند
 :ارایھ کرد

  
 

در این پژوھش، برای تعیین جایگاه ترانھ در میان گونھ ھای      
مورد ) رانھ ھای موزونتیعنی (زبانی، صورت عام و بی نشان ترانھ 

متعددی را می توان برای  چنانکھ می دانیم،  گونھ ھای .نظر است
می  و زبان تعیین کرد کھ متناسب با بافت اجتماعی بھ کار می رود

گونھ ھای اگر . تواند منجر بھ تشکیل سبکھای مختلف زبانی گردد
متعدد زبانی در یک پیوستار قرار گیرد، گونھ ی زبانی علم، بھ دلیل 
آنکھ متکی بھ موقعیت نبوده و بھ ھمین دلیل نمی توان اجزای کالم را 
از آن حذف کرد، گونھ رسمی و گونھ زبان روزمره، گونھ غیر رسمی 

بھ نظر می  از آنجاییکھ در ارتباط با این پژوھش،. تلقی خواھد شد
ترانھ از یک سو بھ زبان شکستھ نزدیک بوده و از سوی دیگر بھ  رسد،

 دلیل ویژگی ھای موزون و مقفی بودن بھ گونھ زبان ادبی نزدیک است،
بھ بررسی دو گونھ ویژه، یعنی زبان شکستھ و زبان ادبی می پردازیم 

 . و جایگاه ترانھ را در این میان بازشناسی خواھیم کرد

 

 ی زبان شکستھ ھگونترانھ و  ) الف

صورت شکستھ ی زبان عمدتًا در عناصر دستوری بھ طور کلی،      
. پربسامد اتفاق می افتد و از ھنجارھای زبان معیار فاصلھ می گیرد

برای مثال،  حذف شناسھ ھای فعلی و تبدیل آن بھ صورت مصدر، از 
و یا کاربرد "   رفتن> رفتند : "جملھ شکستگی ھای رایج می باشد

ترانھ ھای 
 فلوکلوریک

ترانھ ھای 
 موزون

ترانھ ھای 
 متنی



و یا حذف " کتاب رو> کتاب را "در  /o/بھ / a/یر در واکھ مکرر تغی
، از جملھ نمونھ ھایی در این خصوص می "دس> دست "ھمخوان پایانی در 

نکتھ قابل توجھ آنکھ، این گونھ زبانی لزومًا زبان روزمره . باشد
 . نیست اما می تواند از جملھ ویژگی ھای زبان روزمره بھ شمار رود

برای . رانھ نیز در گونھ زبان شکستھ قرار می گیردبھ نظر می رسد، ت
 :ھای آوایی ترانھ ھا می پردازیمویژگی اثبات این موضوع، بھ بررسی 

  ھای فارسی ھای آوایی در ترانھبررسی و توصیف فرایند

چنانکھ می دانیم، واحدھای آوایی بر اثر ھمنشینی در ترکیب،      
. ی را را تشکیل می دھنددستخوش تغییرات می شوند و فرایندھای آوای

فرایندھای آوایی معتددی قابل در سرایش و اجرای ترانھ ھا نیز 
بسامد می فرایند پر ۵از این میان، بھ بررسی  کھ  شناسایی است

زبان الگوھای این تغییرات کھ بھ نوعی ھنجارگریزی از . پردازیم
معیار ھستند، می توانند بھ دلیل مشاھده مکرر در پیکره مورد 

طالعھ، می توانند بھ عنوان شاھدی برای گونھ زبان ترانھ، مورد م
فرایندھای آوایی مورد مطالعھ در پژوھش حاضر . توجھ قرار گیرند

) حذف و ه) کشش ھمخوان د) ابدال، ج) ، بھمگونی) الف: عبارتند از
 .اکنون برای بررسی موردی ھر یک با ذکر چند نمونھ می پردازیم. درج

ھمخوان یا واکھ در ھمنشینی با ھمخوان یا  رگاهھ: ھمگونی) الف
واکھ دیگر پاره ای از ویژگی ھای آوایی خود را از دست داده و بھ 
جای آن مختصات آوایی ھمخوان یا واکھ مجاور را بھ خود بگیرد، 

. ھمگونی می تواند پیشرو، یا پس رو باشد. ھمگونی رخ داده است
ھ، نمونھ ھای متعددی از در پیکره مورد مطالع )١٣۶٨، حق شناس(

 :نی ھمخوان و واکھ مشاھده شده استھمگو

 
 داشتم ]تورو [ تا ھمیشھ

 داشتنت تمام دنیاست
 

>- 
 

واسھ آتیش ھمھ یھ ھیزم 
 آماده شم

یا یھ موجود کم و خالی 
 پرافاده شم

دنیا ، وایسا دنیا  ]وایسا[
 من میخوام پیاده شم

 

[vista] > [vissa] 
 

این قصھ ھا رو  ]مدسّ [ ببین
 مینویسھ میگھ

با یھ خودکار کھ عین تیغ 
 تیزه اینھ

 

[dastam] > [dassam] 
 

  عکس یادگاری ]تاچن[
  با یھ بغضو چندتا نامھ

  آھنگ قدیمی ]تاچن[
  کھ ھمھ دلخوشیامھ

 

[chand ta] > [chanta] 
 



  

 
 ھمخوان یا واکھ، بھ ھمخوان یا واکھدر این فرایند، : ابدال  ) ب

، نمونھ ھای متعددی را در زبان ترانھ برای دیگر تبدیل شود
 :این فرایند یافت کھ تنھا بھ چند نمونھ اشاره می کنیم

 

  ]مونده[صدات  یستیخودت ن
 وندهیصدات چشمامو گر

]mandeh] > [mundeh[ 
 

 بانوی موسیقی و گل
 شاپری رنگین کمون
 بھ قامت خیال من

 ]بپوشون[مل مل مھتاب 

-> 
 

 تو از متن کدوم رویا رسیدی
 ]نوجو[کھ تا اسمت رو گفتی شب 

 شد
-> 

 خوب من یھا قصھ گذشتھ
 شدن ]تموم[ھ خواب یزود مثل  یلیخ

 د سر رو زانوم بذارمیحاال با
 امت اشك حسرت ببارمیتا ق

[tamam] > [tamum] 

 
حت شرایط خاصی از طبق تعریف، ھرگاه یک واحد زنجیری ت  :حذف  ) ج

زنجیره گفتار کنار گذاشتھ شود، فرایند آوایی حذف صورت گرفتھ 
حذف برای یافتن این فرایند در پیکره، موارد متعددی از . است

 : دیده شد ھمخوان یا واکھ و یا ھجا در بخشی از واژه
 

تو کھ ھی لج می کنی و اون 
 ابروھاتو کج می کنی

 حاال کھ جیبم خالیھ ]بینم[بگو 
 واسم خرج می کنی

 

                 > [binam]-[bebinam]   

 ]در گیره[ھمھ در میرن 
 مگھ گیر دادن بھ ما تفریحھ

 

>- 
 

 گل بارون زده ی من
 گل یاس نازنینم 

 میشکنم پژمرده میشم
 اشکاتو ببینم ]نزار[
 

>- 
 

 پا کھ میداداش ]مث[ یندار و من
  بھ
 تو یحت میبود ھم با اول از

  اروپا

][mesl] > [mes 

 نازنین یارم .بگو فقط مال منی
 ]دوس[تو رو . منی رویای فقط تو..

 دار

[dust]>[dus]                             

 



 
افزوده  ھمخوان یا واکھ در بخشی از واژه یا ھجاھرگاه  :درج  ) د

از نمونھ ھا کھ بھ برخی . شود، فرایند درج صورت گرفتھ است
 :در پیکره یافت شد، اشاره می شود

 
من اھل رمانسم، پینگیلیش نوشتم 

 تو بھنویس
[bebevis] > [behnevis] 

واسھ توئھ المصب این پر پر 
زدن...ببین روزی کھ جنازمو 

 ..واست اوردن

[to]>[to?e]     

     نیھم دیب ما ی قصھ ]مینوفھم[
  اتم و نفت فرق مینوفھم

[nemifahmim] > [nufahmim] 

  

چنانکھ دیده شد، عمده ی این تغییرات و فرایندھای آوایی، در زبان 
شکستھ و زبان روزمره نیز قابل مشاھده است، از این رو، می توان 

با این حال، ادعا کرد کھ ترانھ بھ گونھ زبان شکستھ نزدیک است، 
جایگاه  موزون و مقفی بودن و یا بھ عبارتی، کالم موسیقایی ترانھ،

از این رو، بھ گونھ زبان ادبی نیز . آن می طلبددیگری را برای 
نگاھی خواھیم داشت تا ببینیم آیا ترانھ در این گونھ زبانی قرار 

 .می گیرد یا نھ

 گونھ ی زبان ادبیترانھ و ) ب

گونھ ادبی فارسی را بھ سھ دستھ نظم، شعر و ) ١٣٧٨(حق شناس     
عتقد است کھ زبان و ادبیات دو نظام وی ابتدا م. نثر تقسیم می کند

نشانھ ھای مجزا ھستند زیرا اول آنکھ، نشانھ ھا در زبان خودکار 
دلبخواھی و قراردادی ھستند و بھ عبارتی رابطھ بین دال و مدلول 
قراردادی است، اما در ادبیات این رابطھ انگیختھ است و برای مثال، 

ادبی، تشبیھی قابل توجیھ در متن " چشم"بھ جای " نرگس"بھ کار بردن 
، دوم آنکھ، در زبان از نشانھ بھ معنا می رسیم حال .خواھد بود

آنکھ در ادبیات از معنا بھ معنا می رسیم و برای مثال، از معنی 
ایتًا آنکھ زبان ابزار مستفاد می شود و نھ" لب یار"، معنی "پستھ"

ھا و فضاھایی  انتقال پیام است اما ادبیات برای خلق زمینھارتباط و
بھ کار می رود کھ خواننده وقتی در آن فضا قرار می گیرد، خود بھ 

انگاره ای را  در بیان زبان ادبی، وی سپس. آفرینش پیام می پردازد
 معرفی می کند کھ نظم و شعر و نثر، سھ ضلع مثلث را تشکیل می دھن

 

 

 

 

 نثر    شعر    

 منظ   



زجملھ تشبیھ، ا( در این انگاره، شعر بر امکانات معنایی زبان      
استوار بوده، نظم بر امکانات ...) استعاره، کنایھ، مجاز و

از جملھ جناس، ردیف، قافیھ (غیرمعنایی و عمدتًا امکانات آوایی 
و نثر نیز درست در میانھ قرار دارد کھ از امکانات معنایی و ...) و

 . غیرمعنایی بھ یک اندازه استفاده می کند

 

 

 

ا توجھ بھ دالیلی کھ در باال برای تعیین با این توضیحات و ب     
نظر می رسد از آنجاییکھ بھ  ترانھ در محدوده زبان شکستھ آوردیم،

برای ارتباط ساده و نزدیک  ترانھ بھ گونھ زبان شکستھ نزدیک بوده و
گونھ ی  است،عمدتا بر امکانات آوایی زبان متکی  با مخاطب عام،

 .تر استموسیقایی زبان است کھ بھ نظم نزدیک 

گونھ زبان ترانھ  تعیین جایگاه بنابراین انگاره پیشنھادی برای
 :اینگونھ معرفی می شود

 

  

 

 

 

 

 متنیھای  ترانھویژگی ھای زبان شناختی 

چنانکھ پیشتر اشاره شد، در سیر تحوالت اجتماعی، گونھ زبانی      
ت متفاوبھ کار رفتھ در ترانھ نیز دستخوش تحول شده و در سھ دوره 

ترانھ ھای متنی، کھ . تغییرات قابل توجھی را بھ دنبال داشتھ است
غییر در شیوه عمدتًا با موسیقی رپ ھمراه ھستند، سومین مرحلھ ت

ساختاری ترانھ است کھ تحوالت، بدعتھا و تغییرات زبانی زیادی نیز 
ویژگی ھای صوری و ساختاری  در ادامھ بھ بررسی . در آن دیده می شود

 .ترانھ ھای متنی می پردازیم، نحوی ساخت واژی

 فارسی متنی ی ھا واژی ترانھ ساختھای  بررسی  ویژگی )الف

خاص و قابل توجھ ترانھ ویژگی ھای شاید بتوان گفت، مھمترین      
، واژه متنی فارسی، کھ بھ ھمراه موسیقی سبک رپ ارایھ می شودھای 

در پیکره . تسازی است کھ در حوزه مطالعات ساخت واژه قابل بررسی اس
مشخص کھ بھ آنھا اشاره مورد مطالعھ، برخی از فرایندھای واژه سازی 

 :می کنیم

 شعر    نثر    نظم   

 زبان ادبی

 زبان شکستھ

 نظم   

 ترانھ   



نام فرایند واژه 
 یساز

      
 واژه 

 مثال از پیکره مورد مطالعھ معنی

 واژه سازی بدیع

با موتور جستجوگرم، گشتم و   فیلترنت
ھای  ویراژ دادم تو کوچھ پس کوچھ
  تاریک و تو در تو فیلترنت 

 
مقلد  رپ باز

 رپر ھا
اونی کھ رپ بازه، عشق شو می 

 بازه
   بیخی

عالقمند  عشق رپ
 بھ رپ

عشق رپی چون کھ میای پارتی، 
 با مایی

 واسھ خودش یایدن تو یک ھر آدم گیج ممل
  ھیممل خودش

 پپن حسن ھمھ ینیبیم کھ نایا
 ھیالک

 کنیزتون دخترم حفلکانھ - حفلکانھ
 بگیره رو دستش یکی عروسیشھ

 بشھ راحت جا ھر
گاو و 

 گول
گیج و 
 احمق

 ھست گول گاو و منگ یچ ھر
 شھیم آدم واست
 واست ھیمردن و نفلھ یچ ھر

 شھیم رستم
اخاذی  درمالی

 کردن
 تو از پول واسھ داداشتم یوقت
 خوادیم چک
 کش و مالھیم درتو قتیرف یوقت
 ادیم
 

 ما بکس برو بھ تو سالم بگو بچھ ھا بروبکس
دختر  فنچ

 بچھ
 با کھ اینام از تر گنده خیلی
 بپرم فنچا

 درد خیلی میدونید خوب خودتون
 سرم میکنھ

 

واژه سازی تکرار و 
 اتباع

گیج و 
 ویج

از خود گمشدن  گیج و ویجتو  سرگشتگی
 ھا

من از من مردم و پیدا شدم 
 باز
 

 
 

 کوتاه سازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیچید کھ تو این  کالن بازم کالنتری کالن
 کوچھ 
 ف میکنن ھرچی خالفھمھ قال

ممھ پمھ رو بیخی مغز رو بچسب  بیخیال بیخی
 تو نھ غربھ تو داداشمون گنیم داداش دادا

 غربت
 بھ تف گمیم یمشھور دادا گنیم
 شھرت نیا

 دار پول یراھ ھر از یبعض باید باس
 اردرنیلیم شنیم
 باس ندارن کھ اونا یعنی نیا
 رنیبم



ی دنبالت با بنز سوار اتوب شد اتوبوس اتوب کوتاه سازی
 می زارم

 پسین سازی
داف باز 

داف (
 )بازی

ھمھ  حاال شدی یھ داف باز، مث 
 ..قمار باز

 آمیزیش
علیشمس 

علی (
 )شمس

علیشمس اومده جیغ بزنین،  نام
 ...برین ماتیک بزنی 

 گسترش استعاری
دختر  ھلو

 زیبا
لوی ھشیشھ شیشھ می شکنمت، 

 خوردنی، می خورمت

 اصطالحات جدید

 الو
 ترکوندن

عشق 
بازی 
 کردن

ماچ آبدار کنمت و  الو بترکونمت
 تھیچی نگی و بشینی ساک

فاز 
 دادن

حال 
 دادن

ده پس امشب با ما باش تا  یفاز نم
   بخونم داغ شھ از سر تا پاھات

 
دیس 
 کردن

توھین 
 کردن

تو منو دیس می کنی، انگار نھ 
 انگار 

آمار 
 دادن

 دنمی آمار میزنن چشمک ھمھ نخ دادن
 میخرن ناز
 یھ بھ ھمشون میکنم حساب منم
 ورم

رفیق 
 فاب

دوست 
 صمیمی

فاب فابی، رفیق فابی، می 
 ...خوامت تا آخر

 گرتھ برداری
/ داف
 دافی

دختر 
جلف و 
 زیبا

اما مھمونی نیست کھ یھ دافی 
 قر بده

 
 

 بارز نحوی در سرایش ترانھویژگی ) ب

      موزن بارزترین ویژگی نحوی قابل مشاھده در ترانھ ھای      
بھ کار می موسیقی پاپ و رپ  در عمدتاً  کھ(متنی و  )ی نشانبی  ترانھ(

 در آرایش سازه ھاتغییر  است، بھ بیان دیگر، قلب نحوی، پدیده )رود
 :کھ دلیل اصلی آن سادگی در ترکیب و موزن کردن ترانھ است

ترانھ ھای موزون 
 )بی نشان(

 جملھ معیار 

   داره میمیره دلم
 واسھ مخمل نگات

ھمھ رنگی رو 
با اون شناختم، من 

 رنگ چشات

مفعول حرف (، واسھ مخممل نگات )فاعل(دل من 
 )فعل(می میره ) اضافھ
با ) مفعول مستقیم(ھمھ رنگی رو ) فاعل(من 

شناختم ) مفعول حرف اضافھ(اون رنگ چشات 
 )فعل(

 جملھ معیار ترانھ ھای متنی
مشکیدیم ھمو مثل پاکت 

 سیگار
ھیچوقت نمیشدیم ما با ساعت 

 بیدار

با  ھیچوقتما ثل پاکت سیگار می کشیدیم، مو ھم
 ساعت بیدار نمی شدیم

 

 



 نتیجھ گیری

تا جایگاه ترانھ را در میان در این پژوھش تالش نمودیم      
ابتدا با توجھ بھ . ھای مختلف زبان فارسی تعیین کنیم گونھ

، کھ فصل مشترک زبان شکستھ و ترانھ است پربسامدیفرایندھای آوایی 
گونھ زبان شکستھ تعیین شد و سپس با توجھ بھ  ساختار ترانھ در

امکانات آوایی کھ در ترانھ ھا برای موزون و موسیقایی کردن آن بھ 
مشخص کردیم کھ ترانھ بھ گونھ زبانی ادبی نظم نزدیک کار می رود، 

تر است و از این رو، حد فاصلی را میان زبان ادبی و زبان شکستھ، 
بررسی ویژگی ھای  .یشنھاد گردیدگونھ زبان ترانھ پجایگاه برای 

ساخت واژی ترانھ ھای متنی نیز نشان می دھد، این سبک از ترانھ، در 
ساختھای نحوی آن نیز عمدتًا بر پایھ واژه سازی بسیار فعال بوده و 

 .قلب نحوی، شکل می گیرد
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