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زباني كه افراد بشر در سرتاسر جهان بكار مي برند، اعم از اينكه آن زبان انگليسي 

يا فارسي يا عربي يا هر زبان ديگري باشد، نظامي بسيار پيچيده و شگفت انگيز است. 

در واقع زبان يكي از پيچيده ترين نظام هايي است كه انسان با آن سر و كار دارد. كافي 

است به اين نكته توجه كنيم كه تا آنجا كه از نوشته هاي تاريخي برمي آيد، الاقل ۲۵ 

قرن اســت كه بشر به ســاخت اين نظام توجه كرده و براي ساختن قواعد آن تالش 

نموده اســت، ولي به رغم اين همه تالش، امروزه هيچ زباني نيســت كه به معني فني 

زبانشناسي، براي آن دستور كاملي تدوين شده باشد و اين نيست مگر به خاطر پيچيده  

بودن نظام زبان. زبان هم مثل بسياري از پديده هاي ديگر، امري اجتماعي است. كودك 

با دانش زباني ذاتي خود در هر اجتماعي كه به دنيا بيايد و در آن بزرگ شــود، زبان 

همان اجتماع را فرا مي گيرد و به كار مي برد (باطني، ۱۳۶۷: ص۵۰). 

تأثير جنبه  اجتماعي زبان آنقدر روشــن است كه حتي برخي نظريه هايي كه در 

مورد منشأ زبان انسان وجود دارد، تكامل زبان انسان را در بافتي اجتماعي ممكن 

مي داند (يول، ۱۳۷۳: ص۱۴). 

يكي از اصيل ترين و قديمي ترين نوع ارتباط انسانها در طول تاريخ و در پهنة 

جغرافيا، ارتباط كالمي اســت. در اين نوع ارتباط، «نماد» در قالب كلمات و گفتار 

عمل مي نمايد. نماد محمل معنايي و اثر قابل تجربه اي مي باشــد كه پيام ها و امور 

ذهني را از فرستنده پيام به گيرنده آن منتقل مي كند، خواه اين ارتباط بدون واسطه 

يا وســيله باشــد، مثل ارتباط مستقيم و شــخصي يا چهره به چهره و خواه توسط 

وسيله اي مانند تلفن، تلويزيون، اينترنت و... برقرار گردد (رك. اكرامي، ۱۳۸۴). 

نكته قابل توجه در ارتباط كالمي اين است كه ارتباط كالمي و گفتاري هميشه با 
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سا نوعي از نمادهاي ارتباط غيركالمي مانند لبخندزدن، نگاه كردن، اخم كردن، سرتكان 

دادن، تأييد و تكذيب با سر و دست و... همراه است كه باعث تعميق تأثير اين نوع 

ارتباط مي گردد.

هر جامعه اي داراي زبان معياري اســت كه گونه رســمي زبان آن جامعه بوده 

و از گونه هاي ديگر معتبرتر و با منزلت تر اســت (مشــيري، ۱۳۷۳: ص۱۲۷). معموًال، 

زبان معيار در جامعه، توســط حوزه «فرهنگ رســمي» مورد حمايت و تبليغ قرار 

مي گيرد؛ بدين معنا كه واژگان آن توسط رسانه هاي جمعي مكررًا به كار برده شده و 

در محافل رســمي مورد استفاده قرار مي گيرند؛ تا جايي كه حتي تغيير در يك واژه 

نيز توســط بخشنامه امكان پذير اســت. به عنوان مثال، فرهنگستان ادب فارسي در 

سال هاي اخير، مسئوليت ابداع مترادف فارسي براي برخي از لغات پر كاربرد غير 

فارسي را برعهده داشته است كه از طريق رسانه هاي جمعي و بعضًا اجبار به مرور 

در جامعه مصطلح شدند.

افــراد در گروه هــاي اجتماعی تابــع هنجارهاي گروهي هســتند و تا آنجا كه 

هنجارهاي مذكور آنها را مجاز كند، زبان جامعه ايي را كه گروه آنها به آن تعلق دارد 

تغيير مي دهند (سمائي،۱۳۸۲: ص۵). كاربران اين زبان ها برحسب مقوالتي نظير طبقه 

اجتماعــي، گروه نژادي، بافت اجتماعي، كنش متقابل اجتماعي، جنســيت و ....از 

واژگاني متفاوت تر از زبان معيار استفاده مي كنند؛ به بيان ديگر، اين تغييرات محدود 

و داراي حدود و ثغوري است. از اين رو، گونه هاي اجتماعي زبان تغييري در دانش 

كلــي زبان جامعه به وجود نمي آورند و دانش زباني گويشــوران زبان هر جامعه با 

وجود گونه هاي متفاوت، يكسان باقي مي ماند (همان).

نكتــه حائــز اهميت آنکه ايــن واژگان متفاوت، در جريان داد و ســتد عناصر 
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فرهنگــي در جامعه، به مرور و در طي روندي بســيار آرام و تدريجي، وارد حوزه سا

فرهنگ عمومي شــده و از چارچوب موقعيتــي خود (طبقه اجتماعي،گروه نژادي، 

جنســيت و ...) خارج مي شــوند. كاربران جديد اين واژگان در اغلب مواقع زمينه 

پيدايش اوليه آنها را نـمي دانند، ولي اســـتفاده مكرر ايشــان از اين واژگان ســبب 

مي شود كه رفته رفته زباني ابداع شود كه فهم آن براي عموم مردم دشوار بوده و به 

عبارتي «زبان مخفي» مي باشد.

تحول در زبان و بوجود آمدن زبان مخفي و موضوع دختران جوان از موضوعات 

جامعه معاصر ما هستند. زبان فارسي از ستون هاي هويت فرهنگي ايرانيان است. اين 

زبان تحت تأثير عواملي مانند صنعتي شــدن، توسعه شهرنشــيني، گسترش رسانه ها، 

دسترســي اطالعاتي، تحــوالت اقتصــادي و اجتماعي، جهاني شــدن و ارتباطات و 

مبادالت اطالعاتي ايران و جهان، گسترش آموزش و آموزش عالي و توسعه زبان هاي 

ديگر و آميخته شــدن آن با زبان فارسي، دستخوش تغييرات گوناگوني شده است. 

با توجه به اين نكته، زبان، بستر و در عين حال حامل ارزش ها و باورهاي معنايي 

بنيادين هر ملتي اســت. بعد ديگر اهميت موضوع بــه مقوله دختران جوان مرتبط 

مي شود. بررسي زبان مخفي در بين دختران جوان، پي بردن به زيست جهان فرهنگي 

دختران ايراني اســت و از اين راه مي توان اليه هاي پنهان و عميق فرهنگ و شيوة 

فهم و ادراك آنها از محيط خودشــان و ديگران را دريافت.اگر اين واقعيت آشكار 

را در نظر داشته باشيم كه ايران از نظر جمعيتي داراي ساختار جمعيتي جوان است 

و مســئله دختران از مســائل عمده فرهنگي جامعه معاصر اســت، در اين صورت 

مي توان به اهميت مطالعاتي از نوع جامعه شناســي زبان مخفي در بين قشر مؤنث 

و جوان جامعه پي  برد.
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۱ـ۲)تابوي زباني

لفظ تابو از يك زبان «پولينزيايي»۱ به نام «تونگان»۲ گرفته شــده اســت. تابو 

در مفهوم عام به كلية رفتارهاي اجتماعي ممنوع اطالق مي شــود و اين ممنوعيت 

براساس نگرش فرهنگيـ  اجتماعي جامعه نسبت به رفتارهاي خاص مي باشد. هر 

جامعه اي معيارهايي براي ارزش نهادن يا ضد ارزش تلقي كردن برخي از رفتارها 

دارد كه ممكن اســت با معيارهاي جوامع ديگر متفاوت باشد. جامعه ما نيز از اين 

قاعده مستثني نيست و اصول اخالقي حاكم برآن، ممنوعيت هايي را در رفتارها و 

گفتارهاي اجتماعي قائل مي شود و نقض اين ممنوعيت ها در انظار اكثريت مردم بار 

منفي ويژه اي دربردارد. اين ممنوعيت ها به نوعي تابوي اجتماعي قلمداد مي شوند. 

تابوي زباني در واقع يكي از انواع تابوي اجتماعي است كه به ممنوعيت ها در رفتار 

زباني اطالق مي گردد. مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه تا به حال دو نوع 

تابوي زباني در ميان زبان ها مشاهده شده است: تابوي افراطي و تابوي غيرافراطي. 

منظور از تابوي افراطيـ  كه بسامد وقوع آن در زبان ها كم و اندك مي باشدـ  حالتي 

اســت كه در آن كل يك زبان تابو مي شــود و در واقع كاربرد آن زبان به خصوص، 

بــه موقعيت هاي خاص محدود مي گردد. به  عنوان مثال، «زبان دايربال»۳ داراي دو 

واژگان جداگانه است كه زبان عادي و زبان مادرشوهر، ناميده مي شوند. زبان عادي 

در كليه ارتباطات روزانه جز در مواردي كه شــخص با مادرشــوهر يا مادرزن خود 

يا دربارة او ســخن مي گويد به كار گرفته مي شود. زبان عادي و زبان مادرشوهر از 

لحاظ ســاخت دستوري يكسان هستند، اّما از نظر واژگاني با يكديگر متفاوتند؛ به 

1.Polynesian  2.Tongan   3. Dyirbal
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اين معنا كه در زبان مادرشــوهر، بيشــتر از لغات تابو استفاده مي شود (آرالتو، ۱۳۷۳: سا

ص۲۷۲). به اين زبان ها كه در آنها از تأثيرات واژه هاي تابو استفاده مي شود، «زبان 

.(Crystal,1987:p 42) اجتـنابـي»۱ نـيز گفته مي شود

منظور از تابوي غيرافراطي يا تابوي پربسامد، حالتي است كه در آن بخشي از 

يك زبان تابو مي شود؛ مانندآروغ زدن در زبان فارسي. زماني كه ميزان تابو شدگي 

واژه اندك بوده و در برخي موقعيت هاي غيررسمي به كار برده شود به آن «تابوي 

ناقص»۲ مي گويند.

در برخــي مواقع نيز در جامعــه به برخي از واژه هايي كه اصوًال از نظر همگان 

تابو نيستند، باِر تابويي داده مي شود كه اين فرآيند را اصطالحًا تابوسازي مي نامند. 

در اين حالت، واژه هاي تابو شــده به صورت رمز در ميان قشــري از افراد جامعه 

(عمومًا جوانان) مصطلح مي شود و ديگر افراد به دشواري درجة تابوشدگي آنها را 

درمي يابند. به اين روند كه باعث مي شــود يك واژه به تدريج بار معنايي منفي القاء 

كند، تابو شدگي ناقص خاص گفته مي شود؛ چرا كه مختص جوانان كم سن است 

كه هنوز معاني لغات را به خوبي درك نكرده و به خاطر هنجار ســتيزي از تابوي 

ناقص خاص استفاده مي نمايند. اين افراد به معاني تابوي جديدي كه درست شده 

اســت آگاهي دارند و به تدريج آن را در جامعه اشــاعه مي دهند؛ مانند لفظ«دو دره 

كردن» كه به معناي دزدي و كش رفتن است.

البته در بسياري از موارد به جاي واژة تابو از الفاظي چون «چيزه» يا «فالن» بهره 

گرفته مي شود و بعضي نيز مي کوشند با جمالتي نظير «نمي دانم چطور بگم» يا «آخـه 

نميشــه گفت» و نظاير آن، معني مورد نظر را القا كنند. اين مســأله در بيـــن جوانان 

1. Avoidance Language  2. Partial Taboo
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سا .(Ibid) تحصيل كردة دختر، بسيار چشمگيرتر از پسران تحصيل كرده، مشاهده مي شود

در مواردي نيز واژة مورد نظر چنان بار معنايي منفي مي يابد كه اســتفاده ازآن، 

صرف نظر از هر بافت و موقعيتي، غير مؤدبانه و گاه توهين آميز مي نمايد كه به اين 

حالت «تابوشدگي كامل»۱ گفته مي شود؛ الفاظ ركيكي كه در مقام ناسزا به كار برده 

. (Lehmann, 1992: P 260) مي شوند از اين مقوله مي باشند

۲ـ۲)زبان مخفي۲ 

زبان مخفي يكي از گونه هاي اجتماعي زبان است كه داراي سابقـه اي با ويـژگي هاي 

خاص خود مي باشــد. نخســتين مداركي كه از اين گونه زبان به دست آمده مربوط 

به ســارقان و راهزن ها بوده و از زندان رواج يافته اســت. اين جماعت كه خالف 

قانون رفتار مي كرده اند، براي ارتباط با يکديگر به زبانی نياز داشــتند که اسرارشان 

را پوشــيده نگه دارد. الفاظي نظيــرbeaumont, barbane, borsueil, beavoir که از 

متون فرانسوي قرن چهاردهم ميالدي به جا مانده است، در زبان فرانسوي رايج آن 

زمان وجود نداشته، ولي توسط اين افراد با معناي مورد نظرشان استفاده مي گرديد. 

اين گونه زبان احتماًال هميشــه در كنار زبان معيار بسياري از جوامع، جهت مخفي 

كردن اســرار و پوشــاندن افكار وجود داشــته است (رک. ســمائي، ۱۳۸۲). برخي از 

تعاريفي كه  از زبان مخفی وجود دارد عبارتند از:

الف) زباني كه فقط طبقه خاصي به خصوص دزدان به آن تكلم مي كنند و آن را 

.(cf.Longman,1981) مي فهمند

ب) مجموعة لغات و عباراتي كه گروهي خاص آن را به كار مي برند و فهمش 

.(cf.oxford advanced learner's dictionary,1996) براي ديگران مشكل است

1.Complete Taboo              2.Argo
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ج)واژگـان خـاص بـرخــي گـروه هــاي اجـتماعـي يا صاحـبان ِحـَرف سا

.(cf.petit Larousse illustre,1986)

در ايــن مقالــه، مقصود ما از زبان مخفي با تعريف دوم همخواني دارد .در اين 

معنا، زبان مخفي ازمجموعه لغاتي تشــكيل شــده كه يا صرفًا ابداعي بوده و هيچ 

پيشــينه طبقاتي، نژادي، ديني و ...ندارند؛ کــه در اين حالت مبدع اين لغات گمنام 

بوده و براي كاربران هيچ اهميتي ندارد، يا لغت مزبور، در جريان مراودات فرهنگي 

با افراد جوامع ديگر، طبقات مختلف اجتماعي در يك جامعه و .... از نظر كاربران 

جالب آمده و طي استفاده هاي مكرر افراد و به مرور زمان از بار معنايي اوليه خود 

تهي گشته و معنا يا معاني جديدي يافته است.

نكتــه حائز اهميت آنکــه علي رغم مخفي بودن بار معنايــي لغات مزبور براي 

عموم، لزومًا اين لغات داراي بار معنايي منفي نمي باشند و حتي در مواقعي داراي 

مترادفات معمول يا ارزشــمند در زبان معيار نيز هســتند. به عنوان مثال، «نور باال 

زدن» به معناي بسيار مذهبي بودن و رعايت مستحبات است كه موجب نوراني شدن 

فرد مي شود يا «تسبيح دسِتَتم» به معناي اظهار ارادت مخلصانه مي باشد. در برخي 

مواقع نيز لغات ابداعي در زبان مخفي بيانگر تحوالت ايجاد شده در حوزة اقتصاد، 

سياست، فرهنگ و مســائل اجتماعي مي باشند، به عنوان مثال، «پژو حسرتي» كه 

به ماشــين «آردي» (RDI)  گفته مي شــود، برخاسته از تحوالت صنعتي نه چندان 

مناسب در حوزة خودروسازي ايران و گرايش مردم به تفاخر و.... مي باشد كه تمايل 

دارند ماشين پيكاني را كه ظاهري شبيه پژو دارد بخرند (اكرامي، ۱۳۸۴: ص۳۰۳). 

البته اين لغات در حوزه هاي معنايي مربوط به مواد مخدر، مشــروبات الكلي، 

مسائل جنسي و امنيتي كاربرد بيشتري دارند. با توجه به اين كه اغلب كاربران زبان 
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سا مخفی جوانان هستند، مي توان چرايي ازدياد اين لغات را در حوزه هاي معنايي فوق 

با محدوديت هاي موجود در فرهنگ رسمي جامعه مورد بررسي قرار داد. نه تنها در 

جامعه ايران، بلكه در اغلب جوامع دنيا، سخن گفتن صريح از حوزه هاي فوق، تابو 

محسوب مي شود. تا همين اواخر در انگلستان، قوانين شديد مربوط به برخي واژه ها 

از حمايــت و ضمانت قانوني و اجتماعي برخوردار بود. در گذشــته اي نه چندان 

دور، چاپ واژه هايي نظير «جماع كردن» احيانًا موجب پيگرد قانوني و حتي حبس 

مي گرديد و هنوز هم در مطبوعات چندان به كار نمي رود (ترادگيل، ۱۳۷۶: ص۳۹). از 

طرف ديگر، جوانان به دليل اقتضائات سني خود و درگيري با مسائل و بحران هاي 

فكري و رفتاري خاص اين دوران، اغلب با حوزه هاي فوق درگيري عيني و ذهني 

دارنــد؛ وليكن بيان افــكار و اعتقادات در اين حوزه ها با الفاظ رايج در زبان معيار 

ممكن نيســت و همين امر موجبات ابداع الفــاظ جديدي را فراهم مي آورد كه در 

حوزه فرهنگ عمومي و به طرق غير رسمي رواج مي يابند. 

۳) پيشينه علمي

مسئله زبان و جنسيت و مطالعات و تحقيقات پيرامون آن را مي توان از مسائل 

نو و مورد توجه بســياري از جامعه شناســان زبان دانست؛ چرا كه مسئله جنسيت 

و ارتباط آن با زبان، به عنوان عاملي مهم، به ويژه در راســتاي طرح حقوق زنان و 

ريشه يابي مشكالت ارتباطي زن و مرد، عالقمندان خاص خود را دارد.

از اولين جامعه شناســان زبان كه در مــورد رفتارهاي كالمي زنان تحقيقاتي را 

انجام داده اســت، «لينت هيرشمان»۱ است. وي پژوهش خود را به صورت مقاله، 

1. Lynette Hirschman
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اولين بار در اجالس ســاالنه انجمن زبان شناســي آمريكا۱ در دســامبر ۱۹۷۳ ارائه سا

كرد، يعني دقيقًا همان ســالي كــه «رابين ليكاف»۲ مقاله اش را بــا عنوان «زبان و 

جايگاه زن»۳ در مجله «زبان در جامعه»۴ به چاپ رســاند. يكي از جنبه هاي مورد 

بررسي هيرشمان، جنبه حمايتي در مكالمه است. طبق فرضيات هيرشمان، زنان در 

به كارگيري ضمير اّول شخص مفرد، كلـمات ترديد، سـؤاالت تسـهيل كننده گفتار و 

ابراز مخالـفت در برابر جنـس مخالف و تأيـيد و مـوافقت بيشـتر با هم جنـس خود 

.(cf.Hirschman,1994)  در مكالمات، نـسبت به مـردان مـتفاوتنـد

رابيــن ليكاف كه بســياري از افراد مطالعات وي را به عنــوان مهمترين قدم در 

نظريه پردازي هاي اين حوزه می دانند، عالوه برجســتجوي عوامل زباني متفاوت در 

گفتار افراد جوان دو جنس، سعي در يافتن ريشه هاي اين تفاوت نيز داشته است. به 

اعتقاد وي، اســتفاده متفاوت دختران جوان از زبان هاي حاشيه اي مانند زبان مخفي، 

منجــر به بوجود آمدن «گونه زبان زنان»۵ شــده اســت( cf.Lakoff ,1973 ). مطالعات 

«فيشــمن»۶ به نقش شــخصيت اجتماعي دختران و تأثير آن در شيوة مكالمه اشاره 

مي كند و ســعي دارد كه از طريق داده هايي، احســاس ناامني دختران در اجتماع را 

توضيح دهد. وي شيوة گفتاري دختران، يعنــي پرسش و كاربـــرد ”You know“را در 

بين ايشان مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفت كه دخـتران جـوان به عـلت احسـاس 

عدم قدرت از نوعي شيوة گفتاري استفاده مي کنند تا به وسيله آن، خود را پرقدرت تر 

و مطرح تر در جامعه نشــان دهند. اين شيوة گفتاري، همان «آرگو» يا «زبان مخفي» 

مي باشد كه باعث شده است دختران گروه كاربر، به وسيله استفاده از اين لغات، خود 

1. Liguistic Society of America (LSA) 2. R. Lakoff
3. Language & Woman’s Place  4. Language in Society  
5.Woman’s Language    6. P. Fishman  
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سا را از جامعه ضعيف زنانه متمايز و به جامعة پرخاشگر پسرانه نزديك نمايند. 

كاربرد زبان مخفي توســط دختران با رويكردي كاربردي تر توســط «دبورا تانن»۱، 

جامعه شناس زبان، انجام شده است. وي عالوه بر تنوع بخشيدن به مطالعات، سعي كرده 

است كه نتايج اين مطالعات را در عرصه ارتباطات خانوادگي و محيط خانواده و مدرسه 

به كار گيرد. وي در نهايت بيان مي كند كه تفاوت در گفتار دختران و پسران و استفاده ايشان 

از زبان مخفي نتيجه تعلق آنها به حوزه هاي فرهنگي متفاوت است (رك. تانن، ۱۳۷۶).

«اليزابت گوردن۲» با مطالعه بر روي مســئله اســتفاده از «گونه معتبر گفتار»۳ 

توســط دختران، برخالف ديگر زبانشناســان كه اســتفاده از گونه معتبر را توسط 

دختران واكنشي در برابر پايگاه ضعيف و ناامن اجتماعي آنها مي دانند، معتقد است 

دختران با استفاده از زبان مخفي رفتار خاصي را در پيش مي گيرند؛ نه به خاطر آنكه 

در گروه سني خود بهتر و پرقدرت تر از آنچه هستند به نظر آيند، بلكه به اين خاطر 

كه می خواهند از ديد منفي عموم در امان باشند. «رات شري»۴ در فصل اّول كتاب 

خود با عنوان ”studing woman’s writings“ به بررســی تفاوت هاي گفتاري بين 

زنان و مردان مي پردازد. وي معتقد اســت زنان و دختران بيش از پســران و مردان 

از ادبيات اســتفاده مي كنند، ولي ادبيات مكتوب آنان با ادبيات گفتاري ايشان يكي 

نيست و هر چه تحصيالت، سن و طبقه اجتماعي و ميزان وابستگي هاي فرهنگي و 

ديني بيشتر شود، اين فاصله كمتر مي گردد (حسن آبادي، ۱۳۷۹: ص۱۵۲). 

به تازگي در گروه زبانشناسان در ايران نيز تحقيقاتي مشابه در رابطه با جوانان و 

نوع گويش و رفتار كالمي آنان انجام گرفته است كه به تبع، بخشي از آن به دختران 

جوان و زنان اشاره دارد. 

1. D. Tannen              2. E. Gorden               3. Prestigous speech               4. Ruth sherry
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مهدي ســمائي در كتاب «فرهنگ لغات مخفي» اصطالحات و واژگان مخفي سا

بين دانش آموزان دختر و پســر چند دبيرســتان تهران را جمع آوري نموده و حوزة 

مترادف ها و معنايي آنها را مشخص کرده است. كتاب ديگري كه از نظر محتوايي 

و زماني به اين مقاله نزديك اســت، كتاب «مردم شناســي اصطالحات خودماني»، 

اثر محمود اكرامي اســت. وي نيز با بهره گيــري از روش تحقيقات ميداني در بين 

دختران و پســران ۱۸ تا ۲۸ ســاله شهر مشهد اين پژوهش را انجام داده كه به نوبه 

خود درخور توجه است.

۴) زبان مخفي از ديدگاه جامعه شناسي 

زبان شـناسي اجـتماعي رشته اي از زبان شناسي است كه با زبان به عـنوان پديـده اي 

فـرهنـگي و اجـتماعي سروكار دارد. زبان شناسي اجـتماعي در زمـينه زبـان و جـامعه به 

پژوهـش مـي پردازد و با عـلوم اجـتماعي به ويـژه روان شـناسي اجتـماعـي۱، مردم شناسي۲، 

جغرافياي  انساني ۳ و جامعه شناسي۴ ارتباط  نزديك  دارد (ترادگيل، ۱۳۷۶: ص۴۲).

جامعه شناسي زبان يكي از شاخه هاي مهم زبان شناسي جديد است كه در آن، 

زبان به عنوان يك نهاد اجتماعي و مهمترين ابزار برقراري ارتباط در جامعه مورد 

مطالعه قرار مي گيرد (مشيري،۱۳۷۳: ص۱۱۶).

در اين نوع نگاه به مقوله زبان، نكته حائز اهميت، بررسي رابطه زبان و جامعه 

است كه طبيعتًا بحث را وارد حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي مي كند.

با توجه به تعاريف فرهنگ و وسـعت و قـلمرو و تـنوع كيفي و كّمي پديده ها، 

نمي توان همه آنها را در يك رديف قرار داد. بدين لحاظ تقسيم بندي هاي مختلفي 

1.Social psychology      2. Anthropology    3.Human geography           4.Sociology
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سا را در پديده هاي فرهنگي قايل شــده اند که از جملــه آنها فرهنگ مادي و فرهنگ 

غيرمادي است (روح االميني،۱۳۸۲: ص۲۴). زبان نيز هم چون مقوالتي نظير معتقدات، 

روابط خويـشــاوندي، هنر، ادبيات، رسوم و ... در زمـره فرهـنگ غيرمادي جامعه 

قــرار مي گيرد كه در واقع هـويت فرهنگي جامعه را تشــكيل مي دهند و بالطبع، از 

دســت دادن يا به عاريت گرفتن آن، ضايعه اي است كه قوميت يك گروه اجتماعي 

را تهديد مي كند (همان).  

از ديــدگاه جامعه شناســي، اســتفاده از زبان مخفي يك ناهنجــاري اجتماعي 

محســوب مي گــردد، بنابراين براي بررســي موضوع فوق الزم اســت در ابتدا در 

خصوص هنجارهاي اجتماعي توضيحي داده شود.

۱ـ۴)هنجارها

به تعبير «اولسون»۱، هنجارها به سؤال «چه؟ چگونه؟ بايد انجام شود» پاسخ 

مي دهند. به بيان ديگر، هنجارها قواعد حاكم بر رفتار هستند كه در جامعه اي خاص 

وجود دارند. «گي روشه»۲ معتقد است كه رفتارها در هر لحظه، بدون آنكه به طور 

مداوم از آن آگاه باشــيم، تحت تأثير هنجارهايي هستند كه براي ما راهنـما و مدل 

مي باشند. «جيمز كلمن»۳ بر ويژگي ساختن هنجار تأكيد دارد و بر اين باور است كه 

هنجار، مانند هر مفهوم ديگري در علوم اجتماعي، ويژگي نظام اجتماعي است، نه 

ويژگي كنشگر درون آن (برات نژاد، ۱۳۸۳:ص۱۹). در واقع هنجار۴، يك قاعدة رفتاري 

است كه مشخص مي كند مردم بايد در شرايط معين چگونه رفتار کنند. هر فرهنگ 

و خرده فرهنگ، يا هر گروه، داراي هنجارهايي اســت كه برآن حاكم اســت و از 

1. Olsun          2. G.Rusheh 3. James Coleman                       4 . Norm
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اين طريق رفتارهاي مناسب را تعيين مي كند. قوانين، طرز لباس پوشيدن، مقررات سا

اداري، برنامــه تحصيلي، قواعد و ارزش ها، طرز ســخن گفتن، اســتفاده از لغات 

مناسب و… گونه هايي از هنجارهاي اجتماعي هستند.

«ويليام گراهام سمنر»۱ از اولين جامعه شناساني است كه هنجارهاي اجتماعي 

را دسته بندي نمود. از نظر وي انواع هنجارها عبارتند از:

۱ـ شـيوه هاي قومي: اين شيوه ها عادات يا روش هاي سنتي افراد جامعه را در بر مي گيرد.

۲ـ رسوم اجتماعي: به اعتقاد وي، رسوم اجتماعي چون مورد تأييد مردم هستند و 

به آن عمل مي كنند، قادر هستند ساير امور را در موارد صحيح خود قرار دهند. 

۳ـ قوانين: هنجارهايي هســتند كه توســط مقامات دولتي تعيين مي شوند و عدم 

رعايت و سرپيچي از آنها مجازات را به دنبال دارد. 

زمينه هــاي اجتماعي كه گفتار در آن اتفاق مي افتد و از زبان براي انتقال پيام و 

معنا در آن زمينه استفاده مي شود، از موقعيت و منزلت اجتماعي گروه يا قشر و طبقه 

خاص در كل جامعه ناشــي مي گردد. به عنوان مثال، اينكه چه كســي دختر يا زني 

را مورد خطاب يا ســؤال قرار دهد و شــرايط اين سؤال و جواب چگونه باشد، به 

طور قطع و يقين روي انتخاب و گزينش واژه هايي كه در اين ارتباط به كار مي رود، 

اثرگذار خواهد بود. موقعيت هايي كه فرد به هر دليل در آن قرار مي گيرد، اعم از اين 

كه دوستانه و غيررسمي يا اداري و رسمي باشد، در گزينش و استفاده از واژگان و 

عناوين و نهايتًا اصطالحات و كلمات تأثير شگرفي دارد و مي تواند مبين اين نكته 

باشــد كه فرد از بياني خاص يا ضميري ويژه استفاده بكند يا خير، به چه ميزان از 

طنز استفاده نمايد و ... لذا با توجه به اينكه:

1. V.Graham Semner
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سا ۱ـ دو طرف ارتباط، يعني گيرنده و فرستنده، داراي چه موقعيت اجتماعي باشند؛

۲ـ ارتباط در چه شرايط و زمينه اجتماعي در جريان باشد؛

۳ـ محدودة معنايي ارتباط چه باشد؛

۴ـ شرايط ارتباط رسمي يا غيررسمي باشد؛

۵ـ فرد مورد مخاطب چه سن و جنسيتي داشته باشد؛

دايرة گزينش واژگان و اصطالحات و نهايتًا زبان مورد استفاده متفاوت خواهد 

بود (اكرامي، ۱۳۸۶:ص۸۲).

بنابراين، همان طور كه قبال مطرح شد، واژگان مورد استفاده در گونه هاي زباني مختلف 

با طبقه اجتماعي، گروه نژادي، بافت اجتماعي، جنسيت و ... ارتباط مستقيم دارد. 

۲ـ۴)تفكيك هاي اجتماعي

تفكيك دروني جوامع انساني در زبان آنها منعكس مي گردد. گروه هاي اجتماعي 

مختلف از زبان گونه هاي متفاوت اســتفاده مي كنند (ترادگيــل، ۱۳۷۶: صص۴۵ ـ ۴۶). در 

اغلب مواقع، در شرايطي كه ما گويندگان يك مطلب را نتوانيم ببينيم، از شيوه سخن 

گفتن ايشــان، واژگان مورد استفاده و هم چنين تفاوت هاي دستوري در كالم ايشان، 

قرائني در زمينه سوابق اجتماعي آنها به دست مي آوريم. به عبارت ديگر، فارغ از ظاهر 

افراد، نوع لباس پوشيدن، محيطي كه مكالمه در آن صورت مي گيرد و ... صرفًا از طريق 

شنيدن سخنان يك فرد، تا حد بااليي مي توان پايگاه اجتماعي وي را تشخيص داد. 

عالوه بر اين، احتمال دارد كه چنين تفاوت هايي با تفاوت هاي واجي۱ توام باشــند 

1. Different Phonem
منظور از تفاوت هاي واجي، تفاوت در گويش ها و لهجه هاي مختلف و نيز طرز ادا كردن واج هاي زبان فارسي 
در هر لهجه است. البته واج ها در خط نوشتاری رسمي زبان فارسي نمودي ندارد و فقط در بخش آواشناسي 

مورد بررسي قرار مي گيرد. تفاوت هاي واجي گويشوران به نوعي بيانگر پايگاه و گروه اجتماعي افراد است.
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(هر چند كه اين امر در نوشــتار نشان داده نمي شــود)؛ به عبارت ديگر، لهجه هاِي سا

مختلِف طبقه اجتماعي وجود دارد (همان). در اينجا مي توان وجود تشــابهات بين 

پيدايش زبان گونه هاي اجتماعي و زبان گونه هاي منطقه اي را متذكر شد. در هر دو 

مورد، موانع و فاصله دخالت دارد. گويش شناســان دريافته اند كه مرزهاي گويش 

منطقه اي، اغلب بر مرزهاي جغرافيايي منطبق مي باشد. به عنوان مثال، نه تنها گونه 

زباني مردم در دو اســتان كشور با يكديگر متفاوت است، بلكه حتي واژگان مورد 

اســتفاده و لهجه افراد در دو منطقه از يك اســتان نيز متفاوت است؛ به طوري كه 

بوميان مي توانند منطقه محل زندگي گوينده را تشخيص دهند. بدين ترتيب، هر قدر 

فاصله جغرافيايي بين دو گويش بيشــتر باشــد به همان نسبت نيز تفاوت ايشان از 

نظر زباني بيشتر است (همان). 

از جانب ديگر، انتشــاِر يك ويژگِي زباني ممكن اســت در اثر موانع طبقاتي، 

ســني، نژادي، ديني و ... محدود و يا حتي متوقف شود. فاصله اجتماعي مي تواند 

تأثيري را داشــته باشــد كه فاصله جغرافيايي دارد. به عنــوان مثال، نوآوري زباني 

كه فرضًا در باالترين طبقه اجتماعي آغاز مي شــود با طي يك بازه زماني به نسبت 

طوالني به پايين ترين طبقه اجتماعي وارد مي شود يا كاربرد اصطالحي كه بين قشر 

بزرگسال جامعه رايج است توسط يك كودك، معمول نيست. 

در اين ميان، گسترش وسايل ارتباط جمعي و اختالط فرهنگي شديدي كه در 

نتيجه اين امر رخ داده است، مرزهاي مزبور را روز به روز كمرنگ تر مي كند. امروزه 

واژگان مربــوط به مناطق جغرافيايي مختلف يا طبقات اجتماعي گوناگون مي تواند 

توسط تمامي افرادجامعه، فارغ از زمينه اوليه پيدايش واژه مورد نظر يا كاركرد آن 

در زبان گونه مبدأ، مورد استفاده قرار گيرد.
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سا نکته مهم از نظر جامعه شناســان اين است که فرهنگ، باورها، عادات، آداب و 

تابوهاي يك گروه، هم در زبان ايشان تجلي مي يابد و هم از طريق زبان منتقل مي گردد. 

به هر حال در جريان داد و ســتد عناصر فرهنگي در جامعه، گروهي كه بيشــتر با 

عموم مردم سروكار داشته و ارتباطات تنگاتنگ ميان فردي يا رسانه اي داشته باشد، 

مي تواند بيشــترين واژگان خود را به به صورت نامرئي وارد فرهنگ عـمومي كند. 

جدايي اين واژگان از بـســتر اوليه خود و استفاده از آنها در موقعيت هاي متفاوت 

اجتماعي، اغلب موجب مي شــود كه بار معنايي اوليه آنها تغـيير كرده و در معنا يا 

معاني جديدي اســتـفاده شــوند و همين خصيصه، به شــكل گيري زبان مخفي در 

جامعه كمك مي كند. در واقع، زبان مخفي متشکل از مجموع واژگاني است كه هر 

كدام در بستر و زمينه هاي اجتماعي مجزا مورد استفاده قرار مي گرفتند و تركيب آنها 

در كنار يكديگر معنايي را منتقل مي كند كه به مرور زمان و در جريان استفاده افراد 

مختلف، مصطلح شده است. 

۳ـ۴)اهميت زبان مخفي

از آنجا كه وظيفه اصلي زبان انتقال معنا و پيام مي باشد؛ قطعًا زبان مخفي حامل 

و محمل پيام هاي مخفي و سري استفاده كنندگان از آن زبان است. از اين رو:

الف)شناسايي زبان مخفي به معناي شناسايي حوزه ها ي مخفي و مورد استفاده 

و مهم افراد استفاده كننده از آن زبان مي باشد؛

ب)چون بســياري از اين واژگان بيانگر تجربيات و حاصل و محصول زندگي 

جمعي و مشــترك اعضاي گروه اســتفاده كننده است، شــناخت اين زبان عمًال به 

معناي شناخت تجربيات تلخ و شيرين و پيدا و پنهان كاربران آن است؛

ج) از آنجا كه زبان  مخفي مفاهيم و احساســات مشترك گروه را منتقل مي كند، 
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استفاده از آن باعث تقويت انسجام گروهي مي شود و بررسي و شناخت آن به معناي سا

شناخت ميزان و نوع همبستگي گروهي است. ضمن اين كه بيانگر اين نكته نيز مي باشد 

كه گروه در چه حوزه هايي احساس مشترك دارد (اكرامي ،۱۳۸۴: صص۹۱ـ۹۰).

۵)زبان و جنسيت

بر مبناي پژوهش هاي زبان شناســي، گفتار زنان و مردان در بسياري از جوامع 

متفاوت است. در برخي از موارد، اين تفاوتها كامًال مختصر و جزئي است و معموًال 

كســي متوجه آنها نمي  گردد، نظير اشــارات و حركات مختلف صورت که توجهي 

بدان ها نمي شــود. به عنوان مثال در بســياري از لهجه هاي انگليســي و آمريکايي 

واكه هايي۱ كه زنان به كار مي برند حاشيه اي تر (يــعني پيشين تر، پسين تر، بسته تر يا 

بازتر) از واكه هايي است كه مردان به كار مي برند. در مواردي ديگر، اين تفاوت ها 

ممكن اســت كامًال فاحش باشــد و جلب توجه نمايد و حتــي آگاهانه به كودكان 

آموخته شود. به طور مثال در يك زبان سرخپوستي، زنان و مردان واژه نان را به دو 

گونه متفاوت بيان مي كنند (ترادگيل، ۱۳۷۶: ص۱۰۴).

به طور كلي مي توان اين تفكيك جنسيتي در حوزه گفتار را در زمينه اجتماعي 

گسترده تري مورد توجه قرار داد. در اين راستا، جامعه شناسي جنسـيت به بررسي 

نقش ها، روابط و هويت هاي اجتماعي مردان و زنان مي پردازد كه با تأكيد فمينيسم 

بر روي زنان، تا اندازه اي متفاوت است. در اين معنا، جامعه شناسي جنسيت، عامل 

جنســيت را تنها به عنــوان يكي از متـغيرهاي موجود در روابـط و ســاخـتارهاي 

۱ـ واكه  صوتي است كه بدون آنكه ممانعتي در راه خروج هوا به وسيله اندام هاي گويايي ايجاد شود، تلفظ 
مي گردد. اين كه حين خروج هوا، لب ها و زبان در چه وضعيتي قرار مي گيرند (پيشين، پسين، بسته، نيم بسته، باز) 
موجب تمايز ميان واكه ها می گردد. زبان فارسي داراي شش واكه i, u, ā, o, e, a  است (اختالف واو معلوم و 

مجهول، به همين ترتيب اختالف ياي معلوم و مجهول از نوع اختالف واج و واج گونه می باشد).
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سا اجتماعي در نظر مي گيرد. با اين همه برخي از جامعه شناســاني كه كارشــان را از 

ديدگاه جامعه شناســي جنســيت آغاز كرده اند، آثاري از خود به جا گذاشته اند كه 

براي نظريه فمينيستي اهميت بسيار دارد (ريتزر، ۱۳۸۲: صص۴۶۸ ـ ۴۶۹).

موضوع بخش بزرگي از آثار جامعه شــناختي اخير درباره جنسيت، تفاوت هاي 

جنسي بوده است. كارهاي نظري انجام گرفته با ديدگاه اساسًا نهادي و يا شبه كاركردگرا 

درباره  جامعه (برنارد، ۱۹۸۲)، نوشته هاي  زيستيـ  اجتماعي (روسي، ۱۹۷۷)، گزارش هاي 

مبتني بر نظريه كنش متقابل نمادين (بست، ۱۹۸۳ و لور، ۱۹۷۸)، آثار پديده شناختي (برگر و 

كلنر، ۱۹۶۴) و گزارش هاي روش شناسي مردم نگارانه (گارفينكل،۱۹۶۷) همگي در همين 

مقوله جاي مي گيرند. اگر به اين هسته بنيادي گزارش هاي نظري، آثار تجربي گسترده 

جامعه شناساني را بيفزاييم كه اكنون جنس يا جنسيت را به عنوان يك متغير يا عامل 

مستقل و اساسي به كار مي برند، تأكيد بر تفاوت هاي جنسيتي را مي توان به منزله يك 

تأكيد مهم در جامعه شناسي به حساب آورد (همان: ص۴۷۰).

مضمــون اصلي ادبيات مربوط به تفاوت هاي جنســيتي در دوران معاصر اين 

اســت كه زندگي روحي و دروني زنان در شــكل كلي آن بــا حيات روحي مردان 

تفاوت دارد؛ زنان از جهت ارزش هاي بنيادي، شــيوه داوري هاي ارزشي، ساخت 

انگيزه هاي دســتاوردي، خالقيت ادبي، تفنن هاي جنسي، احساس هويت و از نظر 

فراگردهــاي كلي آگاهي و ادراك خود درباره ســاخت واقعيت اجتماعي، بينش و 

برداشــتي متفاوت از مردان دارند. مضمون دوم اين اســت كه شــكل كلي روابط 

زنان و تجربه هاي زندگي شان شكل متمايزي است. زنان با فرزندانِ  زادة خودشان، 

رابطه اي متفاوت از مردان برقرار مي كنند، پسران و دختران آشكارا سبك هاي بازي 

متفاوتي دارند، زنان بزرگسال بـا خودشان و زناني كه مورد بررسي قرار مي دهند، به 
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شيوه هاي منحصر به فردي رابطه برقرار مي كنند (همان: ص۴۷۱).سا

هرچند بيان اغراق آميز كســاني كه معتقدند تجربه كلي زندگي زنان از كودكي 

تــا پيري، تفاوتــي بنيادين با تجربه مردان دارد، چندان مورد قبول نيســت؛ وليكن 

تفاوت هاي جنســيتي ايشان نيز مسئله اي نيســت كه قابل انكار باشد. به طور كلي 

اين تفاوت ها از ســه منظر زيست شــناختي، روان شـناختي و نهادي مـورد بررسي 

قرار گرفته اند. فارغ از تبيين هاي زيســت شــنـاختي، در دو حوزة اخير، تقسيم كار 

جنسيتي و حوزه هاي مراوداتي متفاوت زنان و مردان و هم چنين نمونه سازي هاي 

مــردانگي و زنانگي و جامعه پذيري متفاوت ايشان مدنظر قرار مي گيرد.

تقريبــًا در تمام جوامع و از جمله در ايران، تفاوت هاي جنســيتي تعيين كننده 

فرهنگ جنســيت هاي متفاوت است و محدوده زبان و نوع كلمات، حتي رسمي و 

غير رسمي بودن زبان را مشخص مي كند (اكرامي، ۱۳۸۴: ص۸۳).

۱ـ۵)مشخصات گفتار زنان

از نظر «ليکاف»، تفاوت گفتاري زنان و مردان بيشتر از آنکه در حيطه زبان شناسي 

و تفاوت گفتاري قابل بررسی باشد انعكاس دهنده روابط فرهنگي جامعه مي باشد. 

در حيطه فرهنگي جامعه، سطح انتظارات از يك زن با سطح انتظارات از يك مرد 

متفاوت اســت. حتي در جوامعي مانند جوامع صنعتي كه نقش هاي زنان و مردان 

چندان از يكديگر دور نيست، تفاوت هايي در گفتار زنان و مردان وجود دارد. اكثر 

اين تفاوت ها بنا بر منزلت زن يا مرد در جامعه قابل تبيين است. مردان اغلب براي 

كسب يا حفظ پايگاه اجتماعي صحبت مي كنند و با توجه به اين كه در جـامعه از 

قـدرت بيشــتـري برخـوردار هـستند، انـعكاس اين قدرت در صحبت هاي شان به 

صورت تأكيد و اطمينان مشهود است؛ اما زن ها با حفظ موقعيت خود سعي دارند 
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سا تا در اجتماع صورت بهتري از خود عرضه كنند (نرسيسيانس،۱۳۸۳: ص۱۰۴). به طور 

کلی برخی از تفاوت های گفتاری زنان و مردان عبارت است از:  

ـ درستي۱: بر مبناي پژوهش هاي مختلف در اقصي نقاط دنيا، مشخص شده است 

كه زنان در ارتباطات كالمي خود از صورت هايي استفاده مي كنند كه بهتر يا درست تر 

از صورت هاي مورد استفاده مردان است. مطالعات جامعه شناختي نشان داده است 

كه زنان، بيش از مردان به مقام و منزلت خود آگاه هســتند و به همين دليل نسبت به 

اهميت اجتماعي متغيرهاي زباني مربوط به طبقه اجتماعي حســاس تر مي باشند. از 

جانب ديگر، گفتار طبقه پايين اجتماع (نظير طبقه كارگر) ظاهرًا مفهوم مردانگي داشته 

يا تداعي كننده آن اســت و همين نكته مردان را وا مي دارد تا بيش از زنان نسبت به 

صورت هاي نامعيار گفتار تمايل داشته باشند (ترادگيل، ۱۳۷۶: ص۱۱۵).

ـ عــدم قطعيت۲: بر طبق آزمـايش های محققــان، زنان تقريبًا دو برابر مردان از 

پرســش هاي پايانــي كوتاه بهره مي برند. به عنوان مثــال عباراتي مانند «مگه نه؟»، 

«بگم ديگه» و ... در گفتار زنان رايج تر اســت. از نظر ايشــان، فقدان پرسش هاي 

پاياني كوتاه در اظهارات مردان حاكي از اعتماد به نفس آنها  مي باشــد كه قاطعانه 

ابراز عقيده كرده و تزلزلي به خود راه نمي د هند. اين در حالي اســت كه اســتفاده 

زنــان از اين نوع ســؤاالت بر فقدان اعتماد به نفس ايشــان داللت دارد. به اعتقاد 

ليکاف، اشخاصي كه به كّرات از اين پرسش ها استفاده مي كنند نشان مي دهند كه به 

اظهارات خويش اطمينان ندارند و نظر مخاطب را جويا مي شوند. به عالوه ممكن 

است تعهدي نيز نسبت به اظهارات خويش نداشته باشند. وانگهي شخص با چنين 

ترديدي به دنبال تأييد ديگران مي باشد. اين مطلب را مي توان به گونه اي ديگر نيز 

1. Correctness                                         2.Tentativeness
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تفســير كرد؛ در اين حالت، اين امر حاكي از حساســيت و گرمي بين فــردي زنان سا

مي باشد كــه تمايل به تداوم گفتگو دارند (هايد، ۱۳۷۷: صص ۱۰۹ـ ۱۰۸).

ـ آهنــگ كالم۱: مطالعات نشــان مي دهد كه مردان و زنان تمايــل دارند كه از 

الگوهاي متفاوت در آهنگ كالم استفاده كنند. زنان از الگوهاي آهنگ كالم تعجب، 

سرخوشي و نزاكت بيشتر استفاده مي كنند. به عالوه مردان فقط سه سطح مختلف 

از زير و بمي در آهنگ كالم خود دارند، در حالي كه زنان چهار سطح دارند. سطح 

چهارمي كه زنان دارند باالترين ميزان زير و بمي در آهنگ كالم اســت. الگوهاي 

آهنگ كالم متفاوت كه توسط زنان به كار برده مي شود از اين نظر مفيد است كه به 

آنها امكان مي دهد تا عواطف وسيع تري را بيان كنند (همان).

برخي تفاوت هاي جنســيتي ديگر در گفتار، شامل كاربرد بيشتر مردان از افعال 

مخالفت آميز است. زنان بيشتر واژه هـاي تأيـيدآميز نظير هوم، آهان و … را به كار 

مي برند. نكته حائز اهميت اين است كه اين تفاوت ها عمومًا در راستايي است كه 

مي توان از كليشه هاي نقش جنسيتي انتظار داشت (همان: ص۱۶۳).

۲ـ۵)زنان و زبان مخفي

بر مبناي نتايج پژوهش هاي انجام شده، مراكز يا كانون هاي اشاعه اصطالحات و 

واژگان زبان مخفي معموًال مراكز شــبانه روزي و خانوارهاي جمعي مي باشد (اكرامي، 

۱۳۸۴: ص۳۰۳). مراكزي عمومی نظير زندان، پادگان، خوابگاه هاي دانشــجويي و ... كه 

محمل حضور مداوم افراد با زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، قـوميتي، ديني و ... متفاوت 

در يك مكان خاص مي باشــند، عامل مؤثري در شــكل گيري زبان مخفي هستند. از 

طرف ديگر از آنجايي كه زنان و دختران در چنين مراكزي حضوري كمرنگ تر دارند، 

1.Intonation
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سا مي توان نتيجه گرفت كه اغلب، جنس مذكر مبدع واژگان اين زبان بوده و جنس مؤنث 

كاربر آن مي باشــد. نتيجه ديگري كه از مطلب فوق اخذ مي شــود اين است كه ابداع 

اين مفاهيم توســط مردان به خودي خود به لغــات مزبور بار معنايي مردانه مي دهد 

و در نتيجه اســتفاده از اغلب اين لغات توســط زنان و دختران به لحاظ اجتماعي و 

فرهنگي قابل قبول نبوده و صورت زيبايي ندارد. به عنوان مثال در فيلم هاي تلويزيون 

يا سينما استفاده از چنين لغاتي توسط هر قشري از مردان، به خصوص مردان جوان، 

اعــم از افراد مذهبي يا غير مذهبي و تحصيل كرده يا غير تحصيل كرده و ... معمول 

بوده و حتي پســنديده است، در حالی که در اغلب فيلم ها، زناِن قـشر پايين اجتماع 

که به جهت درگيري در انواع مشکالت و ناماليمات زندگي و حضور در عرصه هاي 

مردانه، شيوه گفتار متين و موقر زنانه خود را از دست داده اند کاربران زبان مخفي معرفي 

مي  شوند و از سوي ديگر، کاربرد چنين زباني توسط شخصيت زن طبقه باالي جامعه، 

مورد سؤال، نهي و پرسش قرار مي گيرد.  

در هرحال بديهي است انكار مطلق وجود لغات مخفي زنانه نيز خالي از اشكال 

نمي باشــد؛ هرچند شرايط ابداع و استعمال اين لغات توسط آنــها متــفاوت تر از 

مردان بوده و نوع لغات ابداعي و مورد اســتفاده آنها نيز با معيارهاي مطرح شــده 

در رابطه با گفتار زنان متناســب اســت. كاربران دختر زبان مخفي بيشتر از مفاهيم 

تابوي ناقص يا تابوي ناقص خاص بهره مي برند. در استفاده از لغات تابوي ناقص 

خاص، معموًال حفظ ادب يا احترام مدنظر اســت. همان طور كه گفته شد، زنان به 

دليل آگاهي بيشــتر به مقام و منزلت اجتماعي خويش به نســبت مردان و همچنين 

حفظ وجهة اجتماعي خود، از كاربرد برخي مـفاهيم يا لـغاتي كه تـداعي كننده سطح 

پايين فـرهنگي باشد اجتناب مي ورزند. به عنوان مثال، اغلب دختران بـــراي بيان 
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حاالت فيزيولوژيك خود، نظير دوره هاي عادت ماهانه، حتي در جمع هاي دوستانه، سا

از لغاتي ابداعي بهره مي گيرند. نكته ديگر اين كه لغات ابداعي توســط دختران و 

زنان نســبت به لغات مردانه از خشني و سختي كمتري برخوردار بوده و اغلب در 

قالــب طنز مطرح مي شود، زيرا حفظ ارتباط براي زنان بسيــار مهم مي باشد.

پنهان كاري و حفظ اسرار، تمــــايز، ابراز صميميت، تفاخر و همراهي با گروه از 

داليل عمده استفاده جوانان از زبـــان مخفي مي بــــاشد (همان) كه در ميان دختران و 

پسران مشترك است. استفاده از يــك زبــــان خـــاص و غيــــر قابل فهم براي جوانان 

ســبب تقويت هويت گروهي آنان می شــود و ايــن نكتـــــه براي دختران كه اغلب 

ويژگي هاي شان در بستر مردانه جامعه ناديده انگاشته مي شــــود، بسيار شيرين است.     

۶)راه هاي رواج زبان مخفي

انسان شــناس برجســــته، «ادوارد هال»۱، تمايز بسيار مفيدي بين فرهنگ هاي 

اندك زمينه۲ و پرزمينه۳ قائل شــده اســت. ايـاالت متـحده آمريكا، كـانادا، اروپا و ... 

نمونه هايي از فرهنگ هاي اندك زمينه هســتند. ســاكنان اين بخش از جهان، سبك 

مستقيم و صريح تعامل را ترجيح مي دهند و از افراد انتظار دارند كه منظور اصلي خود 

را صراحتًا بيان كنند. در فرهنگ اندك زمينه براي مهارت هاي بياِن فردي نظير شفافيت، 

سالمت و ايجاز، ارزش گذاري مي شود. گويـندگان اغلب سعي مي كنند شنـوندگان را 

مجاب و متقاعد كنند. شرق، جهان عرب و بخش اعظم آفريقا، نمونه هاي فرهنگ پر 

زمينه هستند. سبك معمول تعامل در اين بخش، سبكي غير مستقيم است كه در آن 

معنا و منظور كمتر از طريق معناي صريح كلمات و بيشتر از خالل سرنخ هاي زمينه اي 

1. E. Hall   2. Low context  3. High context
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سا مانند مكان، زمان، موقعيت و روابط بين گويندگان منتــقل مي شــود. فرهنگ هاي پر 

زمينه بيش از وضوح و شــفافيت، به هماهنگي، ظرافت، حـساسيت و مردم داري در 

كالم اهميت مي دهند (مك کي، ديويس و فانينگ، ۱۳۸۲: صص۱۴۳ـ  ۱۴۴).

فرهنــگ ايراني نيز در زمره فرهنگ هاي پرزمينه محســوب مي شــود و همين 

ويژگِي غيرصريح بودن در بيان، سبب مي شود كه بسياري از مفاهيم در لفافه مطرح 

شده و مقصود گوينده به صورت شفاف مشخص نشود. همين امر يكي از مواردي 

است كه موجب مي شود افراد براي بيان صريح مقصود خود زباني پر رمز و راز و 

غير واضح ابداع كنند كه از يك طرف همه فهم نباشد و از طرف ديگر فشار روحي 

ناشــي از اجبارهــاي اجتماعي با اين مفاهيم مضحك تقليــل يابد. به عنوان مثال، 

براي موقعيت هايي كه يك فرد به تعريف و تمجيد بي جا از خود مي پردازد كنايات 

و مفاهيم بســياري در زبان مخفي وجود دارد. اين امر نشــانگر آن است كه انكار 

برتري هاي واقعي يا غير واقعي مطرح شــده توسط يك فرد در حضور وي خالف 

ادب است و تحمل اين گونه الف زني ها نيز دشوار.

همان طور كه مطرح شــد شرايط فرهنگي جامعه ما بستري كامًال مناسب براي 

ابداع و اســتفاده از زبان مخفي اســت. واژگان مورد اســتفاده در اين زبان به طرق 

مختلفي در جامعه منتشــر شده، بازتوليد يا حذف مي شوند. در اين بخش از مقاله 

برخي از راه هاي رواج اين واژگان مورد بررسي قرار مي گيرد. 

۱ـ۶)كتاب

اســتفاده از زبان مخفي توســط جوانان و باالخص توسط دختران و محدوده 

كاربرد آن، با شكاف بين اين نسل با كل اجتماع و حتي كتب ويژه سنين آنها و ميزان 

دسترسي آنها به اين کتب ارتباط دارد. 
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نويسنده و مترجم موفق كسي است كه بتواند با مخاطب خود رابطه برقرار كرده سا

و محتواي مورد نظر خود را به او بفهماند. بنابراين نويسنده بايد زبان متداول جامعه 

خود را بداند. جوانان، اعم از دختر و پسر، به زباني صحبت مي كنند كه نويسندگان 

كتاب هاي اين دوره ســني براي برقراري ارتباط با ايشان و ايجاد جذابيت در آثار 

خود ناگزير از بكارگيري اين زبان هســتند. نگاهي سطحي به رمان ها و كتب مورد 

عالقه جوانان مؤيد مطلب فوق مي باشــد. جالب آن كه نويسندگان متعهد نيز براي 

بيــان مقصود خود و حتي طرح محتــواي واالي كتاب خود از اصطالحات مذكور 

اســتفاده مي كنند و از اين طريق به اشــاعه اين شــيوه ســخن گفتن كمك شاياني 

مي نماينــد. در بســياري از مواقع، جوان از طريق مطالعه كتاب با شــخصيت هاي 

گوناگونی آشــنا شــده، ارتباط برقرار مي كند و حتي دچار هم ذات پنداري مي شود 

كه در مسير زندگي روزمره خود حتي دمي نيز با ايشان نشست و برخاست نداشته 

است. نويســنده توانا به مدد شخصيت هاي گوناگون كتاب خود مي تواند مخاطب 

را با گروه هاي مختلف اجتماعي و نوع نگاه ايشــان به مســائل، رفتارها، طرز فكر 

و شــيوه سخن گفتن شان آشنا سازد. معمول است كه فرد در حين مطالعه كتاب با 

واژگاني مواجه مي شود كه معناي آنها را نمي داند و با جست و جو از ديگران و به 

مرور معناي آنها را در مي يابد. 

۲ـ۶)اينترنت

اينترنت در آرماني ترين شــرايط خود مي تواند به دموكرات ترين رسانه تبديل 

شود كه در آن تمام افراد و گروه ها مي توانند بدون توجه به تفاوت ها و تبعيض ها به 

توليد محتوا بپردازند. بنابراين فضاي اينترنت بستر بسيار مناسبي براي طرح مسائل 

و دغدغه هاي افراد، بــه خصوص جوانان اســت. در فضاي اينترنت فرد مي تواند 
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سا با پنهان كردن هويت خود به راحتي عقايد و افكار خود را مطرح كرده و مخاطبان 

مورد نظر خود را بيابد. از طرف ديگر، اينترنت فضاي بســيار مناسبي براي بروز و 

ظهور گروه هاي خاموش اجتماعي نيز هست. به تعبير «شرولي آردنر»۱، «گروه هاي 

خاموش»۲ يا زيرزمينی به آن گروه از افراد جامعه اطالق مي شود كه براي بازنمايي 

خود به ابزارهاي رســانه اي دسترســي ندارند و تصويري كه گروه اكثريت از آنها 

نشان مي دهد، تصويري منفي است. 

علي رغم نظارت ايران بر سايت هاي اينترنتي، گستره فضاي مجازي به حدي 

است كه به نسـبت كتاب، محـملي بسيار مناسـب تر براي آشنايي و بكارگيري زبان 

مخفي مي باشد. نويسندگان وبالگ ها كه اغلب از قشر جوان جامعه مي باشند، فارغ 

از محدوديتــي كه مي تواند براي يك نويســنده در كاربرد برخــي از واژگان وجود 

داشته باشد، هر اصطالحي را مورد استفاده قرار داده و بسيار آزادانه تر از نويسنده 

فوق به شرح و بسط مفاهيم مي پردازند.

كاربران اينترنتي، چه آنان كه به صورت منفعل، تــنها از فضاي مجازي بهره مي برند 

و خود نقشي در توليد محتوا در سايت هاي مختلف يا وبالگ ها ندارند و چه آنان كه 

بــه صورت فعال به توليد مطلب پرداخته و از فضاي مجازي براي يافتن افراد هم 

فكر و هم كالم خود بهره مي برند، به ســبب ارتباط غير مســتقيم با كاربران ديگر، 

خود را در محيطي آزاد و بي نظارت احســاس مي كنند و فارغ از هنجارها و بايد و 

نبايدهاي اجتماعي، منويات خود را آشــكار مي سازند. در اين موقعيت غيررسمي 

و آزاد، فرد با زبان دلخواه خود ســخن مي گويد و با شيوه بيان افراد ناشناس ديگر 

نيز آشنا مي شود.  

1. Sh. Ardner   2. Mute group
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۳ـ۶)چتسا

اتاق هاي چت در دنياي مجازي به دليل اين كه فضايي باز هم خصوصي تر را 

بــراي فرد به ارمغان مي آورنــد، آزادي وي را افزايش مي دهند. از طريق چت فرد 

مي توانــد افكار و عقايد خود را با فرد يا افــرادي در ميان بگذارد كه محدودتر از 

تمامي كاربران اينترنت هســتند و به عبارتي براي هم صحبتي در موضوعي خاص 

گزينش شده اند. اين فضا نيز علي رغم فوايد بسيار مي تواند محملي براي ارتباطات 

ناسالم قرار گيرد. افراد، به خصوص دختران جوان، اغلب به دليل نظارت خانواده، 

امكان برقراري ارتباط با بســياري از افراد و گروه ها را كه از نظر والدين نامناسب 

مي باشــند، ندارند؛ اما در اتاق هاي چت، فــرد به راحتي و فارغ از نظارت ديگران 

با هر فرد يا گروهي ارتباط برقرار مي كند. در اين ميان براي حفظ محتواي مطالب 

رد و بدل شده، حتي از ديگر كاربران اينترنتي، از واژگاني استفاده مي شود كه براي 

ايشان نيز نا آشنا است.   

۴ـ۶)پيامك 

يكي ديگر از فضاهاي مجازي كه از طريق آن زبان مخفي در بين جوانان انتشار 

مي يابد، استفاده از پيامك است. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات و سيم كارت هاي 

ارزاني كه به بازار آمده، قشر وسيعي از افراد جامعه و از جمله جوانان، شماره هاي 

مختص به خود داشته و از اين طريق مي توانند ارتباط خود را با افراد ديگر در هر 

ســاعت از شــبانه روز مديريت كنند. از آنجايي كه تلفـــن همراه تا حدودي جزو 

وســايل شــخصي افراد اســت و نگاه كردن به پيامك هاي ديگران ورود به حوزه 

خصوصي آنها تلقي مي شود، طرفين ارتباط از طريق پيامك تا حدودي از محفوظ 

بودن مكالماتشان مطمئن هستند و همين اطمينان آنها را در بيان مطالب خود آزاد 
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سا مي گذارد. اســتفادة روزانه از اصطالحات عاميانه زبان مخفي باعث ايجاد هزاران 

پيامك مي شــود كه افراد به سرعت به هم مي فرستند و در فاصله زماني كوتاه، اين 

لغات جديد در بين قشــر جوان انتشــار مي يابد. از طرف ديگــر، به دليل اهميت 

ســرعت انتقال پيام در اين ابزار، استفاده كننــدگان نيز به خلق واژگان كم حجم تر 

و مختصرتر براي بيان منظور خود مي پردازند و همين واژگان پيامكي نيز به مرور، 

وارد زبان محاوره اي جامعه شده و شيوع مي يابد.

۵ـ۶)محفل هاي دوستانه

موقعيت هايي نظير مهماني هاي دوســتانه، جشن تولد، مسافرت هاي دوستانه، 

بــاشــگاه هاي ورزشــي و ...كه تقريبًا تركيبي همگن از افراد هم ســن و هم فكر 

مي باشــند نيز محمل مناســبي براي شيوع زبان مخفي اســت. جوانان در اين گونه 

موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي با زبان ساده و طنزآميـز با يكـديگر سخن مي-

گوينــد و حتي به ابداع واژگان تازه مي پردازند. بســياري از اين واژگان در جريان 

شوخي هاي دوستانه به صورت ناخودآگاه ابداع شده و به سبب خاطره شيريني كه 

در ذهن افراد تداعي مي كند، در موقعيت هاي بعدي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد 

و به مرور جزئي از زبان به اصطالح مخفي جامعه مي گردد. 

۷)نتيجه گيري

بررسي روند گسترش زبان مخفي در بين دختران جوان مقوله اي حائز اهميت 

اســت  که درک صحيح آن موجب آشــنايی بيشــتر و بهتر دختران، بزرگســاالن و 

مسئوالن امر با حوزه های پنهان انديشه ای و مفهومی ايشان می گردد.

از آنجا كه اين اصطالحات در حوزة زبان، خلق يا ساخته مي شوند و به صورت 
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گفتــار مورد اســتفاده قــرار مي گيرند، شناســايي نحوة خلق يا ســاخت واژگان و سا

اصطالحات، شناســايي زبان هايي كــه از آنها واژه يا اصطالح وام گرفته شــده و 

مورد استفاده قرار مي گيرد (با تغيير يا بدون تغيير) و شناسايي حوزه هايي از معنا و 

زبــان كه در معرض زايش واژگاني قرار دارند يا واژگان آن حوزه در معرض تغيير 

قرار گرفته، براي مســئوالن فرهنگي جامعه و صاحبنظران و پژوهشــگران عرصه 

فرهنگ خالي از فايده نخواهد بود و همين امر، فرهنگستان زبان و ادب فارسي را 

برآن مي دارد كه به ايجاد بســامدي از اصطالحاتي اقدام نمايد كه در نظر مخاطب 

(دختران) جالب و در عين حال درست و داراي ريشه ادبي باشد. استفاده دختران 

جوان به عنوان مادران نســل آتي از نوع گفتــار كالمي خاص خود (زبان مخفي)، 

اســتفاده از لغات آرگو و زبان مخفي را به راحتي به نسل بعدي انتقال خواهد داد. 

بی توجهی به اين مســأله سبب می شــود که در پنجاه سال آينده، زبان فارسي دچار 

چنان تغيير و دگرگوني بي قاعده اي شود كه در طول زندگي طوالني و با قدمتش بر 

خود نديده است. 

بنابراين، چنانچه اين پديده مهم به صورت علمي شناسايي نگردد و عالمانه در 

جهت احياي فرهنگ و تراكم فرهنگي جهت داده نشود، احتمال «آنارشيسم زباني 

و واژگانــي» و به تبع آن هرج و مرج در حيطة فرهنگ و نهايتًا احتمال بروز زوال 

فرهنگي دور از انتظار نخواهد بود (رك. اكرامي، ۱۳۸۴).
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