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 چکیده
شود. این زبان، که در کنار زبان روزمره دالیل گوناگون اجتماعی حاصل میزبان مخفی، به عنوان یک پدیده اجتماعی، به 

-هاي جامعهشناسی فراوانی دارد. بررسی ویژگیهاي جامعهدهد، ویژگیجامعه به عنوان طفیلی و وابسته، ادامه حیات می
ر این شاخه، علل و عوامل گنجد. د) میsociolinguisticsشناسی زبان (شناختی زبان مخفی، در مطالعات شاخه جامعه

شود و از آنجا که زبان مخفی، به هاي زبان و نقش آن در امور جامعه بررسی میموثر در پیدایش و تکامل و تغییر واژه
تواند در رسیدن به مشکالت اجتماعی و عنوان یک پدیده منفی یا ناهنجاري اجتماعی مطرح است، بررسی علمی آن می

شا باشد. در این تحقیق ضمن بررسی و تأکید بر نقش زبان در امور اجتماعی و تحوالت شناسی راهگمسائل جامعه
شناسی زبان ترین مسائل جامعهگیري جوامع،  بر آنیم تا به برخی از عمدهشناسی و شکلجوامع و اهمیت زبان در جامعه

 مخفی بپردازیم.
 هاي اجتماعیشناسی، گروهواژگان کلیدي: زبان مخفی، واژه، فرهنگ، جامعه

 
 مقدمه 

 زبان
.  دانیم زبان چیست ، تعریف علمی آن کار آسانی نیست و تعاریف زبان شناسان از آن ، متفاوت است در حالی که همه می

زبان الفاظی است که براي ایجاد ارتباط افکار و :«ساده ترین و جامع ترین تعریف زبان از نظر زبان شناسی چنین است 
 )1384،24(فرشید ورد ، ». رود  ذهنی به ذهن دیگر به کار میعواطف و معانی از 

پس زبان در معناي وسیعش شامل هر گونه نشانه اي است که بتواند افکار و عواطف را به دیگري منتقل کند. بنابر این 
الوه بر فردي توان چنین برداشت کرد که زبان ع توان آن را به دو نوع تکلمی و غیر تکلمی تقسیم نمود .همچنین می می

بودن ، حاصل یک زندگی جمعی نیز هست و مانند امور جمعی همچون مذهب و اقتصاد از نهادها و بنیادها و موسسات 
اجتماعی است و مانند هر نهاد دیگري، هم محصول غرایز شخصی آدمی است و هم نتیجۀ حیات جمعی ، و از این رو 

اساس زبان شناسی امروز ، زبان شناسی ،علمی است که زبان ملفوظ . بر  در قالب یک امر اجتماعی قابل بررسی است
هاي زبان شناسی  . برخی از جنبه هاي جامعه شناسی دانست توان آن را از شعبه دهد و می انسان را مورد مطالعه قرار می

متر پرداخته شده هاي آن ک هاي گسترده اي یافته است. در حالی که به برخی از جنبه پیشرفت فراوانی داشته و شاخه
هاي وابستۀ آن است همچون : انسان  هاي زبان شناسی ، شاخۀ علوم اجتماعی و شعبه . یکی از مهمترین شاخه است

 به بعد )  28) .( ر.ك.همان ، Ethnography) و قوم شناسی ( Anthropologyشناسی ( 
آید و  . این پدیده زمانی به فعل در می انتزاعی آید زبان ،لفظی عام است براي یک پدیدة همانگونه که از تعاریف بر می

شوند.  هاي زبان بسته به معیارهایی گویش یا لهجه نامیده می هاي زبان تبدیل شود.گونه شود که به یکی از گونه عینی می



 
 ۹۸۳/  شناسی زبان مخفیجامعه

 
زمان ، توان طبقه بندي کرد از جمله :از نظر  هاي زبان را از جهات مختلفی می ) گونه141(مجلۀ زندگی سالم ، شماره 

 )10-11، 1383مکان ، موقعیت اجتماعی ، رابطۀ گوینده و شنونده ، کاربرد و هدف و ... (باطنی ، 
 

 زبان مخفی
هاي زبان که بر اساس موقیعت اجتماعی و همچنین هدف و کاربردش در  زبان شکل گرفته است ، زبان  یکی از گونه

) بر گرفته شده ،اولین بار در قرن چهاردهم به کار رفته  argoمخفی است :این گونۀ زبان ، که نامش از لفظ آرگو ( 
هایی از آن در متون فرانسوي دیده  است و طبق مدارك به دست آمده ، مربوط به سارقان و راهزنان بوده است که واژه

برده اند که به  ه کار می. این افراد نیاز به زبانی رمز گونه داشته اند که اسرارشان پوشیده بماند.آنها واژگانی را ب شود می
 )5و6، 1382معناي مورد نظر آنها در زبان معیار آن روزگار وجود ندارد .( ر.ك.سماعی ، 

واژگانی بسیار غیر رسمی که غالبا :«هم در یک فرهنگ انگلیسی مطابق همین کاربرد آورده شده است   slangواژة 
، فی المثل جوانان ، تبهکاران /قانون شکنان ، یا سربازان و برند  کسانی که وابسته به گروه خاصی هستند به کار می

که اهل آن زبان  –اند ، فهمشان براي خارجیان  slangها که سرشار از واژگان و تعابیر  ارتشیها و غیره ، بعضی فیلم
ش آموزان و هایی فی المثل ویژة زندانیان ، ارتشیان ، بچه مدرسه اي یا دان به شاخهslangدشوار است . –نیستند 

 )1380،405خرمشاهی ،».( شود  دانشجویان تقسیم می
 

 هاي زبان مخفی ویژگی
 هاي اصلی آن ضروري است : براي بررسی جامعه شناسانۀ زبان مخفی ،شناخت برخی ویژگی

شود  نمی. به این معنا که در این زبان واژه اي خلق  هاي زبان مخفی طفیلی بودن و زائیده بودن آن است یکی از ویژگی
توان  . این زبان را می شود هاي موجود در زبان اصلی به صورت تغییر معنی یا افزودن معناي جدید استفاده می بلکه از واژه

 کند. یک  نظام واژگانی دانست که همراه زبان معیار در جامعه وجود دارد و رشد می
ها در آن کامال ناشناخته و تیره اند  و  خی از واژه. یعنی بر ها در زبان مخفی ، به صورت مدرج است مخفی بودن واژه

هیچ نشانه اي براي پی بردن به معنی آنها وجود ندارد و برخی شفاف ترند.دلیل عمدة این تیره گی وشفافیت به شیوة 
ن رواج . همچنین میزا توان از ظاهر و ریشۀ ساخت واژه به دست آورد . معنی الفاظ تیره را نمی ابداع واژه بستگی دارد

. به طوري که اگر واژه اي زیاد به کار رود رفته رفته از تیرگی معناي آن کاسته  کند واژه به شفاف بودن آن کمک می
هاي این زبان  شود.یکی دیگر از ویژگی شود و حتی به صورت یک واژة معمولی و عمومی در زبان معیار گنجانده می می

شود گاهی ممکن است یک  هاي مختلف شهر ساخته می ه این زبان در منطقههاي فراوان است. از آنجا ک داشتن مترادف
ها ،  اصطالح در مناطق دیگر شیوع پیدا نکند وآن منطقه خود براي آن واژه ،مترادفی بسازد.شفاف شدن تقریبی برخی واژه

همچنان به میزان  شود واژة جدیدي ساخته شود و واژة قدیمی ها. این باعث می دلیل دیگري است بر وجود مترادف
 )7-8-9، 1383. (سمائی ، کمتري به کار رود

 
 هاي مخفی شناسانۀ زبان بررسی جامعه

هاي مهم زبان شناسی است. در علم جامعه شناسی زبان ،این امر به  تاثیر زبان بر جامعه و جامعه بر زبان، یکی از بحث
یط اجتماعی و شکل گیري جامعه غیر قابل انکار شک قابلیت و تاثیر زبان در مح گردد. بی صورت علمی بررسی می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۹۸٤

 
توانند جامعه اي را  گذارند، می شوند و تاثیر می نشینند و به اذهان وارد می ها بر محمل زبان می است.آنگاه که اندیشه

انتقال  ها و انقالبات تاثیرگذار از انقالب زبانی آغاز شده اند. در اندیشۀ صوفیه و  دستخوش تحول کنند. همۀ دگرگونی
آن و حتی انحطاط برخی فرق مربوط به آن ،زبان رمزآلود صوفیه بی تاثیر نبوده است.اگر تصوف و عرفان ، چیزي جز 

نباشد ،پس در همۀ ادیان عرفان خاص آن دین وجود دارد،ولی آنچه باعث پرورش و بقاي » برخورد هنري با مذهب«
هاي مختلف از سادگی به  ست. در تصوف رمز و زبان به گونهشود، همین زبان خاص آن ا عرفان و تصوف اسالمی می

طرف پیچیدگی در حرکت است و تصوف سادة عصر نخستین ،تبدیل به عرفان پیچیدة ابن عربی و جلی و امثال آنها 
شود.به همین صورت انحطاط هنرها نیز مالزم با انحطاط در این عناصر است. عرفان بایزید ، بوسعید و مولوي  می

هاي بعد از تیموري به ویژه تصوف مشایخ  الی است از اوج تخیل و رمز و زبان ، واز سوي دیگر تصوف منحط دورهاعتد
 )27-26، 1391هند ،انحطاطش برخاسته از تخیل و زبان مبتذل و کلیشه اي این تصوف است (ر .ك:شفیعی کدکنی ،

هاي کهن  د جدید و بدیع باشد ،آوردن آن در قالبخواهد و سخن هرچن باید پذیرفت که همواره سخن نو ، زبان نو می
شود ، به انحطاط یا رونق جامعه اي   افتد ، موجب دگرگونی و انقالب می بوي نوآوري ندارد و آنچه در جامعه موثر می

 )292، 1392شود، سخن نوست. (شفیعی کدکنی ، منجر می
یابد. چندانکه برخی،  این تاثیر خود واژه تقدس میتاثیر لفظ و سخن بر جامعه چندان زیاد است که گاهی به خاطر 

همۀ کلمات، الهی و مقدس اند. هیچ چیز مقدس تر از کلمات نیست. آنها از کجا «دانند.  واژگان را از جهانی باالتر می
ها  در زبانآمده اند؟ از اعماق تاریخ چند هزار یا چند ده هزار ساله آمده اند. دربارة قدرت کلمات مقدس یا کلمات تابو 

هاي مختلف ،مطالب بسیار گفته و نوشته شده است و همۀ انها تایید همین نکته است که کلمات قدرت بسیار  و فرهنگ
 ).18، 1387دارند. (محمدي آسیابادي ، 

رابطه زبان و محیط یا به عبارت وسیع تر زبان و جهان یک رابطۀ دو سویه است و به طور حتم شناخت یکی ، مدد 
. همچنانکه فردي که در فضاي  . ذهن بشر ساخته و پرداخته شدة محیط اطراف اوست ناخت دیگري استرسان ش

زبان چیزي جز ذهن .«تواند داشت  مرطوب و بارانی رشد یافته است درك صحیحی از واژة خشکی و خشکسالی نمی
ي ادبی جهان فقط و فقط در ها نیست و ذهن چیزي جز زبان نیست ... انسان چیزي نیست جز زبان و همۀ خالقیت

. آن سخن ویتگنشتاین ، از فالفسۀ طراز اول  دهند حوزة زبان است و عوامل اقتصادي عواملی هستند که آن را تغییر می
. هر کس هر قدر گسترش زبانی داشته  قرن بیستم را از یاد نبریم که گفت :محدودة زبان من ، محدودة جهان من است

 )27، 1390شفیعی کدکنی ، ». ( داراي جهان بینی وسیع تري است  باشد ، به همان اندازه
. پس ما در زندان سراي زبان  دهد ، زبان اوست هر انسانی زندانی زبان خویش است و آنچه بینش وي را شکل می

 ) 590، 1388. (فیضی ،  کنیم و جهان ، بیرون از مقولۀ زبان امري است فاقد معنی زندگی می
. قومی که در سواحل دریا و کنارة  نسبت به محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتی ایشان متفاوت است زبان هر قومی 

هاي گوناگون زیسته باشد با قومی که در صحراي  هاي رنگارنگ و ابر هاي سبز و کبود و در میان پرندگان و گل جنگل
دایرة لغوي و نیاز به واژه گان با هم متفاوتند.  سوزان زیسته باشد و با جانواران بیابانی سر و کار  داشته باشد از نظر

 )106، 1386(شفیعی کدکنی ، 
کشد و این همان جایی است که  پس زبان  بر گرفته از جهان اطراف انسان است و چه بسا گاهی به رکاکت یا پلیدي می

اي مربوط به این بخش را از ه برخی زبان شناسان از جمله گرد آورندة فرهنگ زبان مخفی از آن گریزان اند. وي واژه
 )3، 1382فرهنگ خود حذف نموده است .(سمائی ، 
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اما به هر حال این واژگانو این سبک سخن نیز بخشی از زبان ما و گاهی نشان دهندة اندیشه و فکر شکل گرفته در 

 کند . محیط خاص است و از نظر جامعه شناختی به شناخت محیط اجتماعی پرورانندة واژه ،کمک می
پایتخت مسکن و ماواي سالطین و بزرگان و تاثیر حرکات و افعالشان بر روي مردم زیادتر [ است ] و وقتی لذت «... 

بخش ترین اوقات حیات ایشان زمانی باشد که با دلقک و مسخره و هرزه دراي و فسقه ، فجره سروکار داشته و حرکات 
هر اندازه که آن زشت و رکیک ، قوي تر و موهن تر ، به همان  سخیفشان دیده ، سخنان عنیفشان ، استماع بکنند و به

مقدار شادتر و سردماغ تر بشوند ، مردم نیز تبعیت بکنند ... پس وقتی مشرب و سلیقۀ سالطین دورانی چنین و کار 
رشحات  رکاکت و فضاحت تا آن حد جا داشته باشد ، روشن است دیگران هم تقلید نموده طرز بیانشان به همان مبنا و

 )1378،12. (شهري،  گفتارشان به حکم مرغوبیت ، به متابعت از همان احوال بشود
ها  توان گفت بررسی همین زبان و واژگانِ گاهی بی ادبانه و رکیک ، از نظر جامعه شناختی راهی به سوي اندیشه پس می

ن اصطالحات ، معتقدات ، امثال و در دنیاي امروز با مطالعه و بررسی همی«گشاید.  هاي گذشتگانمان می و ارزش
ها و عادات و آداب و رسوم یا به عبارت ساده تر مجموعه سنن گذشتگان است که به پستی و بلندي روح  ها، ترانه افسانه

 سر آغاز)  1، 1353(امینی ، ». برند  یک ملت و طرز تفکر و نوع زندگی او و نیاکان او پی می
. براي مثال در کشور فرانسه ، آرگوي زبان فرانسه  ي دیگر نیز صورت گرفته استها بررسی علمی زبان مخفی در زبان

صورت گرفته است .(کتاب  1975. چاپ اولین کتاب در این مورد در سال  توسط دستگاه پلیسی کشور بررسی شده است
 )31، 1382ماه و کودك نوجوان ، 

 شود: رداخته میاینک به بررسی برخی عوامل موثر در شکل گیري زبان مخفی پ
 

 هاي اجتماعی (شغلی و غیرشغلی)  وابستگی به گروه
. چون زبان در  هاي مربوط به اشتغال است هاي شغلی و قشر بندي گیري زبان مخفی تقسیم بندي یکی از عوامل شکل

دهد زبان  . در جامعه شناسی کنت آنچه اعضاي جامعه را به یکدیگر پیوند می کند مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می
. از منظر او زبان در ایجاد یکپارچگی در بین افراد موثر است .زبان  داند هاي مهم اجتماعی می است و کنت آن را از نهاد

دهد. کنت وجود زبان مشترك را  کند که جامعۀ فعلی را به پیشینیان دور پیوند می افراد را به زنجیري طویل متصل می
 )57، 1391داند. (تیم دیلینی،  چه اجتماعی ضروري می براي یک اجتماع بشري چه شغلی و

.  هاي مختلف یک جامعه وجود دارد ، ناشی از تفاوت در زنجیرة تفکر افراد آن جامعه است هاي زبانی که در گروه تفاوت
ه ، زبان فقرا . براي نمون شود هاي اجتماعی زیادي متاثر می زبان نهادي اجتماعی است که از جوامع و گروه«به عقیدة مید 

ها و  . بنابر این ، زبان در معرض تفسیر متفاوت است با زبان اغنیا و ذهنیت کشاورزان متفاوت از ذهنیت شهر نشینان است
 )276گیرد که افراد خاص در شرایط زمانی و مکانی خاص تعیین کرده اند .( همان ،  مضامین نمادینی قرار می

آنجا که نیازمند برقراي ارتباطی خاص و ویژه بین افراد آن گروه است ، منجر به  هاي اجتماعی از پس وابستگی به گروه
گیري جامعه نقشی ایفا  شود. بنابر عقیدة مید، زبان در شکل هاي مخصوص خود می ایجاد یک زبان مشترك با نماد

گروه اجتماعی در شکل  هاي متقابل افراد یک شود. کنش کند بلکه وجود جامعه است که باعث شکل گیري زبان می نمی
یابند و به این ترتیب زبان نیز  ها به تدریج به کنش متقابل نمادین تکامل می ابتدائی اش محدود بوده است اما این کنش

 )276(همان، ». شکل گیري اجتماعی مقدم بر صورت بندي زبان است«شود.  خلق می
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آید، ابتدا زبان خاص و یا واژگان مخصوصی  د به وجود میبینیم کهدر جامعه وقتی یک گروه اجتماعی جدی بنابر این می

ها و به دنبال آن  برد اما با گسترده شدن و پیچیدگی روابط رفته رفته نماد ندارد و از همان زبان معمولی و متداول بهره می
هاي همراه  که در تلفنهاي اجتماعی  ها در گروه آید. نمونۀ فراوانی از این گونه زبان واژگان و زبان مخفی به وجود می

 توان یافت . شود می تشکیل می
شود و فقط برخی از  هاي متعلق به مشاغل به طور کامل جز زبان مخفی محسوب نمی البته سمائی معتقد است زبان

دهند به نحوي که نیاز به مخفی  . آنهایی که کار خالف قانون انجام می آید واژگان آن به جزءزبان مخفی به حساب می
 )32،  1382ري دارند و زبانشان جزءزبان آرگوست. (کتاب ماه و کودك نوجوان ،کا
 

 هاي اجتماعی موجود ابراز مخالفت با هنجار
شود و در واقع خالقان اصلی و اولیۀ آن جوانان هستند و  شود زبان مخفی اغلب توسط جوانان به کار گرفته می گفته می

، 1382ن آن موجب گسترش آن در جامعه هستند .(کتاب ماه و کودك نوجوان، ها هستند که با به کار گیري واژگا همان
31 ( 

از طرفی یکی از خصاص جوانان ،مخالفت با هنجارها یا به عبارت دیگر هنجارگریزي است، این هنجارگریزي دالیل 
نرژي، با حساسیت در مختلف دارد ، از جمله عرف شکنی به منظور احراز هویت، دورة جوانی زمانی است که انسان با ا

هاي محیط و مسئولیت پذیري فردي به دنبال کسب هویت است. جوانان باید نقطۀ اتکایی براي پیوند با  برابر بازتاب
گیرد که هلموت  . در این شرایط انسان در وضعیتی قرار می هاي فرهنگی و اجتماعی محیط اطراف بیابند خود و ارزش

نامد. انسان باید  ) میexzentrischepositsonalitat» (شکن وضعیت عرف«) آن را Hehmutplessnerپلسنر (
که جامعه به » ویژگی نقش«شخص و » من –هویت «جایگاهی در جامعه اشغال کند و براي کسب این جایگاه باید بین 

ازد که دیدي انتقادي از س دهد یا به عبارت دیگر او را وادار می دهد تعادل ایجاد کند. این شرایط به جوان امکان می او می
 )116، 1390خود و اطرافش داشته باشد. (شفرز ، 

ابزار مخالفت و دیدگاه انتقادي از سوي جوانان گاهی با متفاوت پوشیدن ، متفاوت سخن گفتن ، و حتی متفاوت خوردن 
 هاست . هاي ابراز این مخالفت کند. به کارگیري زبان مخفی یکی از نمود بروز می

تر نگریسته شود شاید بتوان در آن  جارشکنی یا هنجارگریزي اگر به پدیدة زبان مخفی به صورت عمیقاز منظر هن
هاي آشوب طلبانۀ اگزیستانسیالیسم را با خود دارد ،  هایی از جنبش هایی بسیار ناچیز از پسا ساختارگرایی که نشانه رگه

ت ،معناي زبانی را در سازماندهی نهادهاي اجتماعی داراي پیدا نمود .پسا ساختار گرایی آنچنان که ژاك دریدا معتقداس
هاي ذاتی آن بی ثبات است و به قول دریدا به  داند و از این دیدگاه زبان به منزلۀ سیستمی استکه الگو نقش عمده می

هایی  قدم تواند همان هاي تثبیت شدة موجود در زبان می . به هم ریختن نشانه دنبال واسازي الگوهاي ذاتی زبان است
گردد. همان گونه که دریدا سعی دارد نظام تثبیت شدة زبان را از لحاظ  باشد که بعدها موجب ایجاد زبان مخفی می
) اما در زبان مخفی هیچ نشانه اي از تقابل زدایی دریدا دیده 221، 1392دوگانه بودن الگوها به هم بریزد .(سیدمن ، 

 شود . نمی
 

 هاي خالف قانون هپنهان کردن اعمال و اندیش
برخی زبانشناسان معتقداند زبان مخفی به قول ویکتورهوگو رخت کنی است که هر گاه زبان بخواهد کاربردي انجام «

 )7، 1382ر.ك. سمائی ، ». ( پوشد  دهد در آنجا لباس مبدل می



 
 ۹۸۷/  شناسی زبان مخفیجامعه

 
وعی تعارض دارند ، باید زبانی اگر با این نظر به هدف زبان مخفی بنگریم از نظر جامعه شناسی کسانی که با قانون به ن

. تعارض با قانون به هیچ وجه به معناي ضد اخالقی بودن  اختراع کنند که خودشان را در پس پردة آن زبان پنهان کنند
گذارد، آراسته  هایی نیک تر از آنچه قانون به آن احترام می . چه بسا معارضین با قانون ،کسانی هستند که در اندیشه نیست

کند که اخالقی نیکو داشته و هر وقت حکام  هایش شخصیتی را معرفی می استانی پاریزي در یکی از کتاب. ب اند
تا محقق «داشته است که  خواستند کسی را که نسبت دزدي به او داده بودند، جریمه و مجازات کنند او فریاد بر می می

سیاحت بوده ،مسلک درویشی داشته و دایم به فکر کمک .وي اهل » دهم به او آزار برسانید نشود که دزد است اجازه نمی
. این شخص خود را  نموده است نوشته و سفارش بیچارگان می . براي حکام نامه می به فقیران و تهیدستان بوده است

خواند و در مکاتباتش مهر پیغمبر دزدان دارد، واژگانش همه از همین دست هستند .درست شبیه  پیغمبر دزدان می
. گویا در منطقۀ کرمان به  بوده است»حسن «نی از زبان مخفی ، و جالب اینکه نام وي هم برگرفته از زبان مخفی واژگا

 به بعد )  194، 1374(باستانی پاریزي ، ». حسن:«شده است  دزد گفته می
ما آنچه او به خود و . ا رفته و اهل دیانت نیز بوده است پیغمبردزدان به هیچ روي شخصیتی منفی نبوده ، حتی منبر می

داده  تواند از واژگان زبان مخفی بی بهره نباشد.آنچه پیغمبردزدان تحت لواي این اسم انجام می خاندانش لقب داده ، می
است در واقع حمایت از بیگناهان مورد تهمت واقع شده و دستگیري فقرا و نیازمندان بوده است و حتی گاهی اوقات به 

کرده با فالن کاروان یا اموال فالن  اي با همان مهر و امضا میفرستاده است و از آنها درخواست میراهزنان و دزدان نامه 
کرده است که در فالن کار خیر با  شخص کاري نداشته باشند ، یا به حاکم قدرتمندي با زبان شوخی و بذله امر می

غمبر دزدان نوع ایجاد شوخی و مزاح بوده است هاي پی خیرین همکاري و همراهی نمایند .البته بخش عمده اي از نوشته
 که در جاي خود بدان اشاره خواهد شد .

هاي خالف قانون و خلق زبان مخفی در خیلی موارد نیز به منظور کار ناپسندیده  باید در نظر داشت پنهان کردن اندیشه
بسیاري از آنها نیز با وجود اینکه در  . واژگان فراوانی از این دست در کتاب فرهنگ زبان مخفی آورده شده است و است

 فرهنگ ذکر نشده اند به صورت فراگیر در آمده ، و تقریبا از حالت زبان مخفی خارج شده اند .
 

 هاي سیاسی مخالفت
ها و نگرش  هاي اجتماعی بر رفتار ، انگیزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث علم جامعه شناسی ، بررسی تاثیر ساختار

. (  هاست . همچنین بررسی ملل رفتار غیر عادي ، انحرافی ، قهر آمیز و معترضانۀ جامعه جزء همین پژوهش افراد است
 )16و17،  1390ر.ك. شفرز ، 

هایی از تاریخ معاصر جهان بپردازیم : واکنش جوانان در برابر سوء استفادة دولت و  در این زمینه بد نیست به ذکر نمونه
. نسل بدگمان بعد از جنگ جهانی دوم که  شد»نسل بدبین «ها که منجر به پیدایش  حکومت نازي جامعه از آنها در دوران

 .  نسبت به هر ایدئولوژي و شعاري بدبین بود و با واقعیت رابطه اي هوشیارانه اما با فاصله داشت
ها و مصرف گرایی با این  نسل بدبین در واقع مقدمۀ جنبش دانشجویی معروف اروپا بودند که مخالفت خود را از بیکاري

هاي دانشجویی که البته اول به شکل دانشجویی نبود و بیشتر توسط  . بر پایی تظاهرات و ناآرامی دادند جنبش نشان می
هاي  هاي ضد زندگی بورژوایی که به شکل شد ، اعتراض جدي تر میهاي شصت به بعد  گرفت و از دهه جوانان شکل می
هاي ضربی  هاي عمومی ، که موسیقی کرد .از جمله شرکت کردن جمعیت چندین هزار نفري در کنسرت مختلفی بروز می

 هاي مویسقی پاپ یا ضربی که با شرکت دهها کرد. گردهمایی )  تبدیل میwood stock»( مخالفین خاموش «را به 
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شد ، سیل نشریات جدید که فعالیت سیاسی مراکز آموزش عالی را به دنبال داشت ، از  هزار نفري جوانان برگزار می

 ) 68و69، 1390هاي سیاسی جوانان بود. (شفرز، هاي بروز مخالفت نمونه
هاي رایج  ا در قالبحال اگر در جامعه اي به خاطر وجود فضاي بسته و غیر آزاد ، مخالفین قادر نباشند مخالفت خود ر

ها در قالب واژه و زبان ادبیات، خود را نشان  ها را ندهند ،بعید نیست که مخالفت ها اجازة این بروز بروزدهند یا حکومت
بدیهی است که کسی که « کند  هاي زبانی بروز می هاي اجتماعی در قالب آشفتگی دانیم آشفتگی . به خصوص که می دهد

 )289، 1387یوسفی ، » .( ان باشد  ، فکرش نیز پریشیده و نااستوار خواهد بود و برعکس زبانش پریشان و نابسام
هایی نظیر : فتنه ، فتنه گر ، بصیرت ، دلواپس ، والیتمدار و ... که در دوران امروزي در زبان  به عنوان نمونه ظهور واژه

توان نقش زبان را در مسائل  . از این گذشته نمی شدها با تواند نمونه اي از این مخالفت روزمره ما راه یافته است می
ها ،  . بنابر این ، لغت ، اصطالح ، صوت زبان ، مبین شخصیت مردمی است که به آن متکلم اند. « سیاسی بی تاثیر انگاشت

. همۀ آنچه در تکوین شخصیت یک  کند آهنگ و البته چگونگی مفاهیم ،همگی از حال و وضع مردم خود حکایت می
هاي گذرا یا ژرف ، تجلی خود را در  لت موثر است ، چون اقلیم ، جغرافیا ، همسایگان ،کیفیت طبیعی، همچنین رویدادم

کند و ثبت آنرا به دست زبان که بیانگر اندیشه  . واکنش  روانی انسان جزء جزء حوادث را تجربه می دهد زبان برروز می
 )171، 1390اسالمی ندوشن ، ». ( سپارد  است ، می

دانند ، معتقدند این زبان از فرهنگ رسمی و  برخی نیز زبانمخفی را به طور کل داراي خصوصیتی ساختار شکنانه می
یعنی مخالفتی است بی پروا با فرهنگی . «  کند قدرت خشک که گاهی سویۀ ویرانگر و زیان بار دارد ، مرکزیت زدایی می

 )42، 1382ماه و کودك و نوجوان  ، . (کتاب شناسد که نوجوانان را به رسمیت نمی
 

 ایجاد طنز
. هر چند  هاي اجتماعی و ذهنی، ایجاد طنز است گاهی نیز هدف از خلق یک واژه در زبان مخفی به دور از همۀ دغدغه

طنز یک «آید :  بیان طنز ، راهی است براي طرح یک نکته ظریف اجتماعی .همچنین که از وظیفۀ طنز و ادبیات آن بر می
کند تا معجونی تحویل دهد که هم ایجاد تبسم  وة کالمی،بیانی و انتقاد کننده است که نیش ونوش را با هم ترکیب میشی

.» ( کند و هم قوة تفکر را تلنگر زند .طنز در ذات خود ، بیش و پیش از هر چیز با تضاد و تناقض گره خورده است 
 )14، 1387باقري شاه ، 

خت برخی از این واژگان به منظور ایجاد طنز باشد که البته همین طنز هم چنانکه از نظر بنابر این منطقی است که سا
جامعه شناسی بررسی شود به امور اجتماعی پیرامون سازنده اش بی ارتباط نیست و نیز از جنبۀ روانشناسی قابل تاویل و 

 تامل است .
ها )  به جاي هواپیما از نظر جامعه شناسی  (بادکنک کوچک کاغذي دست ساز بچه» بالو:«به عنوان مثال کاربرد واژة 

. این واژه از زمانی در زبان روزمرة منطقۀ اصفهان وارد شد که شمار سقوط هواپیماهاي مسافربري در  جاي تاویل دارد
. اما از زمانی که سقوط هواپیماها بیشتر  ضیلتی بود و ابهت فراوانی داشت. قبل از آن هواپیما سوار شدن ف کشور باال رفت

.  هاي کاغذي دست ساز ، زمین خوردن و سرنگونی اش متداول است شد به طنز این واژه را بر گزیدند چون این بادبادك
طنز در زبان اصفهان که سر  . این دهد هاست و به تعریض خلبان هواپیما را بچه و یا ناتوان جلوه می از طرفی دست بچه

شار از طنز و ریشخند و متلک و شیرینی است به وفور کاربرد دارد و این شعر ناموزون که همان موضوع هواپیما را 
 دستمایه کرده است مکمل این طنز نیش دار است: 

 هزاران فوت و فن دارد بز چرانی           نه چون طیاره ترو تر برانی !
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.  شود نباید به اشتباه جزو زبان مخفی به حساب آید اشاره کردکه هر واژه اي که براي خلق طنز ایجاد می در اینجا باید

شود اغلب جزو  شود و بر حسب اتفاق همه گیر هم می ها که به منظور ایجاد طنز خلق می براي مثال برخی سرواژه سازي
گلیسی است و به عقب مانده ترین و وازده ترین افراد جامعه ) واژه اي انLampen. لمپن (  زبان التی یا زبان لمپن است

کنند و پیروان و دنباله روان  شود که معموال در تحوالت اجتماعی نقش منفی بازي می از قبیل اوباش و دزدان گفته می
 )2003، 1390گویند. (انوري ،  آنان را لمپنیزم یا لمپنیسم  می

بان التی،به قشر خاصی از افراد جامعه تعلق دارد که اغلب براي ابراز وجود و ها یا همان ز گونۀ اجتماعی زبان لمپن
هایی که در مورد زبان  شود. در برخی کتاب هاي خالف استفاده می ها و یا اثبات عضویت در گروه تخلیۀ برخی عقده

» دمت جیز «و»دمت گرم «مثال  براي.« ها با هم خلط شده اند  جوانان نوشته شده گویا دو مقولۀ زبان مخفی و زبان لمپن
کتاب ماه کودك و نوجوان »(شود. جزء زبان مخفی نیست اما ، اغلب ، این دست واژگان جزء زبان مخفی دانسته می

،1382  ،35( 
هاي اجتماعی ، جنسیت افراد ، نگرش وسطح  عالوه بر آنچه گفته شد ، مواردي همچون :میزان تحصیالت افراد گروه

. از آنجا  راد و پایگاه اجتماعی آنان در انتخاب و کاربرد واژگان زبان مخفی و نحوة ایجاد آن موثر استمذهبی و دینی اف
شود ، نقش زبان قابل دسترسی افراد جامعه  هاي دیگر به عاریت گرفته می هاي زبان مخفی در واقع از زبان که اغلب واژه

ۀ طالب به ساخت واژه و خلق زبان مخفی بپردازند بدون شک . براي مثال اگر گروه اجتماعی از جامع بسیار مهم است
. از همین  هاي زبان مخفی نقش اصلی را دارند اصطالحات علوم حوزوي و دامنۀ لغات آن علوم در خلق و گزینش واژه

از کدام  هاي زید (به معناي دوست پسر یا دوست دختر ) و یا زیدوفسکی( نیز به همان معنا ) توان پی برد واژه نکته می
تواند  گروه اجتماعی ایجاد شده است ونیز بر اساس همین احتمال واژة خوش گوشت ( به معناي دختر یا زن لوند ) می

از گروه شغلی قصاب به در آمده باشد ، یا چراغ خاموش حرکت کردن ( به معنی بی سرو صدا راه رفتن ) ، سیم بکسل 
 ردن ) از قشر رانندگان ایجاد شده است .دادن ( به معنی سخن و رفتار اعالم رضایت ک

 
 گیري نتیجه

. زبان در  پردازد هاي متعدد علم زبان شناسی است که به بررسی نقش زبان در جامعه می جامعه شناسی زبان یکی از شاخه
ماعی . زبان مخفی به عنوان یک پدیده خواه مثبت یا منفی علل اجت هاي آن نقش مهمی دارد شکل گیري جامعه و ارزش

فراوانی دارد از جمله : مخالفت با روال عادي جامعه ، اعالم اعتراض ، پنهان کاري ، قانون شکنی، ایجاد طنزوهنجار 
گیرد و جنسیت افراد گروه ، میزان  . همچنین پیدایش این زبان در بین افراد گروه اجتماعی به تدریج صورت می گریزي

در شکل گیري و واژگان زبان موثرند .بروز واژگان زبان مخفی گاهی بر اثر  تحصیالت ، پایگاه اجتماعی به طور مستقیم
. اغلب استفاده کنندگان و ایجاد کنندگان واژگان زبان مخفی جوانان  گیرد فشارهاي اجتماعی موجود در جامعه صورت می

مخالفت عام و عادت  هاي روحی و روانی خاص دوران جوانی از جمله عجول بودن ، هستند .زیرا جوانان با ویژگی
تابد و این ، منجر به تغییر شکل یافتن نحوة بیان او در  بودن،دگر اندیش بودن و...جهان و جامعۀ اطراف خور را بر نمی

 شود . جامعه می
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 . تهران : نشر قطره . .چاپ ششمآواها و ایماها)1390اسالمی ندوشن ، محمد علی .(
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 . اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان . .چاپ اولگ عوامفرهن)1353امینی ، امیر قلی .(
 .چاپ یازدهم .تهران : نشر سخن .فرهنگ فشرده سخن) 1390انوري ، حسن .(

 . تهران : نشر خرم . .چاپ پانزدهمپیغمبر دزدان) 1374باستانی پاریزي ، محمد ابراهیم .(
 . تهران : انتشارات امیرکبیر  .چاپ پانزدهم توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی)1383باطنی ، محمد رضا .(
با همکاري آزاده سلیمانی و حسام محمد ظاهري.چاپ اول.تهران :انتشارات  معجزة شعر طنز) 1387باقر شاهی ، زهرا .(

 ثالث.
 .چاپ اول. تهران: نشر قطره .ها را باید شسست چشم) 1380خرمشاهی ، بهاالدین .(

ترجمۀ بهرنگ صدیقی /وحید طلوعی.چاپ ششم .تهران : نشر  کالسیک جامعه شناسی هاي نظریه)1391دیلینی ، تیم .(
 نی .

 .چاپ چهارم .تهران: نشر مرکز .فرهنگ لغات زبان مخفی) 1382سمائی ، مهدي .(
  77. شمارهکتاب ماه کودك و نوجوان» نقد کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی«  1382سمایی،  مهدي 
  141.شماره زندگی سالم» گفتگو با مهدي سمایی« 1393سمایی ، مهدي. 

 . ترجمۀ هادي جلیلی .چاپ پنجم.تهران: نشر نی.کشاکش آرادر جامعه شناسی)1392سیدمن، استیون. (
 .ترجمۀ کرامت اله راسخ .چاپ هفتم .تهرا ن: نشر نی .مبانی جامعه شناسی جوانان) 1390شفرز ، برنهارد.(

 .چاپ اول. تهران: نشر اختران /زمانه ، زمینۀ اجتماعی شعر فارسی) 1386نی ، محمد رضا.(شفیعی کدک
 .چاپ ششم .تهران : انتشارات سخن .ادوار شعر فارسی)1390شفیعی کدکنی ، محمد رضا. (
 .چاپ دوازدهم. تهران : انتشارات سخن .منطق الطیر عطار نیشابوري) 1391شفیعی کدکنی ، محمد رضا.(

 ) با چراغ و آیینه  .چاپ چهارم .تهران : انتشارات سخن .1392کدکنی ، محمد رضا.( شفیعی
 .چاپ اول .تهران :انتشارات معین .قند و نمک)1378شهري ، جعفر .(

 .چاپ دوم .تهران: انتشارات سخن .دستور مفصل امروز)1384فرشیدورد، خسرو.(
 ن :انتشارات اطالعات .) صدها سال تنهایی .چاپ اول. تهرا1388فیضی ،کریم .(

 .چاپ اول. تهران: انتشارات سخن.هرمنوتیک و نماد پردازي در غزلیات شمس)1387.(محمدي آسیابادي ، علی
 .چاپ اول .تهران :انتشارات سخن. کاغذ زر)1387یوسفی ، غالمحسین.(
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