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 چكیده

 یها تفاوت فیبه توص یاجتماع یشناس زبان کردیمقاله با رو نیا
زنان و مردان پرداخته است. زبان  یواژگان زبان مخف یکاربرد
 ایجوانان  انیاست که در م اریزبان مع یها از گونه یکی یمخف
پژوهش  نی. هدف اردیگ یبزهکار جامعه شکل م یها گروه

 یواژگان  یفراوان نیب ایسؤال است که آ نیبه ا ییپاسخگو
زنان و  نیدر ب یدار یموردانتظار اختالف معن  یشده و فراوان مشاهده

مصاحبه  60واژگان با  نیمنظور، ا نی. بدریخ ایمردان وجود دارد 
شهر تهران در زمستان  یسالۀ مترو 35-15از جوانان  یحضور
پژوهش  نیاستخراج شد. ا یگلوله برف یریگ و با روش نمونه 1395
انجام شده است.  یو با روش مطالعۀ مورد یفیتوص ،یردکارب
 تیمستقلْ جنس ریو متغ ،یواژگان زبان مخف یِوابسته  فراوان ریمتغ

زبان  یها از زنان واژه شتریاست که مردان ب نیاست. فرض ا
آزمودن  یکه برا کنند؛ یم انیها ب شونده مصاحبه نیرا در ب یمخف

 ها افتهی جی( استفاده شد. نتاχ2) 2یخ کیآن از روش ناپارامتر
در  یو استفادۀ واژگان زبان مخف تیجنس ریدو متغ انینشان داد م

 جینتا یوجود ندارد، ول یپژوهش تفاوت معنادار نیا یآمار  جامعۀ
 انیزنان در ب شیکه گرا دهد یدو گروه نشان م یبسامد واژگان

 یها شو نق تیمرتبط به موقع ره،یتابو، ت یها ها و واژه دشواژه
 .ان استمردان و وابسته به تسلط و قدرت کمتر از مرد یاجتماع
 

 ره،یدشواژه، ت ت،یجنس ،یزبان مخف ،یاجتماع یشناس زبان ها: کلیدواژه

 .یاجتماع  نقش

 

 

Abstract 

This article describes the practical differences 

between the vocabulary of the Argot language of 

women and men by the approach of 

sociolinguistics. Argot language is one of the 

standard language forms that is formed among 

youth or criminal groups in society. The purpose 

of this study is to answer the question whether 

there is a significant difference between the 

observed lexical frequency and the expected 

occurence between males and females. For this 

purpose, the vocabulary was collected through 

through 60 face-to-face interviews of youth aged 

15-35 in Tehran subway in winter 2016 and with 

the snowball sampling method. This research 

applied a descriptive and a case study method. 

The dependent variable in this study is the 

frequency of Argot vocabulary and independent 

variable is gender. It is assumed that females are 

more likely than males to express words of Argot 

language among interviewees; using Chi-square 

non-parametric tedst. The results showed that no 

significant difference between the two variables of 

gender and the use of Argot language vocabulary 

in this study, but the lexical frequency results of 

the two groups showed that male's tendency to 

express taboo, dark, position-related words and 

men's social roles and dependent on dominance 

and power less than on femals. 
 

Keywords: Sociolinguistics; Gender; Argot language; 

Taboo, Dark, Social role. 
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 مقدمه 
 و ارتباطی وسیلۀ ترین ای اجتماعی مهم در جایگاه پدیده زبان
زبـان در گـرو    یاسـت. بقـا   یاجتماع یزندگ نیازهای از یکی
 از هـدف . اسـت  فـردی  بـین روابط  یبرقرار یآن برا یآمادگ

 بیـان  و داده انتقـال  زبـان  اجتمـاعی  تعامل و ارتباط برقراری
زبـان   یکـارکرد اجتمـاع   ینتـر  مهـم  .است احساسات و افکار

و  هـا  یـت است کـه واقع  یاجتماع یها ها و رفتار گروه تشکیل
 یرتفس یزبان یها و داللتها  جامعه را به مدد نشانه های یدهپد
اسـت،   یمـدن  یـوانی حطبیعتاً ارسطو،  به نقل از. بشر، کند  یم

 یقت،. درحقکند یم یستز یاجتماع یئتکه به ه یوانیح یعنی
 رگردیم، نشـانی از زنـدگی انفـرادی   ب عقببه  یخهرچه در تار

ـ  تـوان  یم یآسان . پس بهبینیم نمیبشر  بـرد کـه از زمـان     یپ
 یامر زندگ ینتر نوعان مهم ارتباط با هم دیجاجامعه، ا یلتشک

ها بـا   ذهن واسطۀ یبشر بوده است و فقدان ارتباط ب یاجتماع
(. 12-11: 1376 نجفـی، ) اسـت  شـده کـاربرد زبـان    یکدیگر

و  یمعـان  یـان زبـان ب  ی،شناس در اصطالح زبان یگر،د عبارت به
اسـت   یدنگفـتن و شـن   یلۀوسـ  اذهـان بشـر بـه    یانارتباط م

و همگن  یکپارچه هایی یدهها پد (. زبان6: 1365 خانلری، ناتل)
 یبشـر  جوامـع در همـۀ   یزبـان  های یتنوع و گوناگون یستند؛ن

کمتر   کوچک یِدر جوامع زبان  آن ینسب یزانم یوجود دارد، ول
ـ  ی،فـرد  یهـا  گونـه  یاست. هر زبان دارا  یو اجتمـاع  یمحل

آن   بـا  ینگوناگو یاجتماع یها است که افراد و گروه یمتفاوت
زبـان بـه    یـک  یندگانگو یرفتار زبان ین،؛ بنابراکنند یتکلم م
متفـاوت اسـت.    یکدیگربا  یو گروه یفرد های یژگیلحاظ و
ارتباط،  یاجتماع یتبرحسب موقع یز،واحد ن یندۀگو یکگفتار 

(. 164-163: 1390 مدرسـی، ) دارد هـایی  یتنوعات و گوناگون
و  یرامـونی پ یطمحـ  یسیمداوم زبان در واکنش به دگرد ییرتغ
را متناســب بــا  هــایی یــتظرف ییــرْآن تغ یکیِمتــابول یــتماه

بخـش   ی. مدرسـ دهـد  ینشـان مـ   یاجتمـاع  هـای  یگوناگون
تنـوع را وابسـته بـه عوامـل متفـاوت       یناز ا یا مالحظه قابل
 یـک  ینـدگان معتقد اسـت گو  و داند یم یو اجتماع یاییجغراف

و کـدام گـروه    یاییجغرافنکه به کدام منطقۀ یزبان، برحسب ا
شـغل، سـن،    یالت،تحص یت،جنس ی،)طبقۀ اجتماع یاجتماع

، رفتـار  تعلـق دارنـد  ( یو مذهب یسابقۀ فرهنگ یت،نژاد و قوم
-177: 1390  مدرسـی، )دهند  متفاوتی از خود نشان می یزبان
ــابراین،(؛ 241 ــاع  بن ــان جــدا از بافــت اجتم ــۀ زب آن  یمطالع
در  ی بایـد و هـر زبـان   نیست انهیگرا جانبه و واقع همه یفیتوص

 شود. یبررس اش یجامعۀ زبان
اسـت کـه    یشناسـ  از زبـان  یا زبان شـاخه  یِشناس جامعه

اوایل  نخستین بار. کند یم یزبان و جامعه را بررس ینرابطۀ ب
توجـه  زبان  یبه جنبۀ اجتماع 1دو سوسور ینانفردقرن بیستم 

آغاز شـد.   باره یندرا یجد های یبررس 1950در دهۀ اما ، کرد
ــنن ایشــگامااز پ ــ ی ــم پ ــل، اور2ایونیرزعل ــر و ی ــارلز  ،3ین چ

 یجـالب  هـای  یـده بـه پد بودند که  5یشمنو جاشوا ف 4فرگوسن
 6لبـاو  یلیـام ها توجه کردند و و ها و لهجه زبان تماسهمچون 
 یامـد پرداخت کـه پ  یزبان یگوناگون یبه بررس 1960در دهۀ 

از  ینـدگان گو  اسـتفادۀ  یدر چگـونگ  یبه انقالب یمطالعات و
 یشناسـ  جامعـه   حوزۀ (.282: 1999 ،7زبان منجر شد )تراسک

در ارتبــاط اســت و  یاجتمــاع یهــا زبــان بــا ســبک و جنبــه
 دارد هـم  یو شخصـ  یفرهنگـ  یاجتمـاع  یها جنبه ین،چنمه
از  یا زبــان شــاخه  یشناســ (. جامعــه10: 2009 8چمبــرز)

ــان ــ زب ــت یشناس ــه  اس ــۀ جنب ــه هم ــا ک ــۀ م یه ــانرابط  ی
ــه ــ جامع ــ یشناس ــان را بررس ــ یو زب ــه م ــد یو مطالع  و کن

 ی،اجتمــاع یهــا گــروه یزبــان یــتهمچــون هو یموضــوعات
زبان،  یرمعیارو غ یارمع یها زبان، شکل یاجتماع های یشگرا

و سـطوح   یتنوع اجتمـاع  ی،کاربرد زبان مل یازهایالگوها و ن
 اتقلمـرو مطالعـ   درو جـز آن   یزبانگ چند یاجتماع یۀزبان، پا

لباو استاد دانشـگاه   یلیام(. و309: 1992 ،9کریستال) است آن
برداشـته   زمینـه  ینرا در ا یاساس یها گام یننخست یلوانیاپنس

ــره  ــا به ــت و ب ــریگ اس ــا از روش ی ــه یه ــ جامع و  یشناس
 یرهـای متغ میـان  یبار، همبسـتگ  یننخست یبرا ی،شناس زبان
. اسـت  هو منظم نشان داد یعلم یوۀرا به ش یو اجتماع یزبان

 یآن موضوع اصـل  یِزبان در بافت اجتماع یبررس ابه نظر لباو
زبـان   یمطالعـه و بررسـ   دیگر، یانب است. به یشناس علم زبان

 یدر بافـت اجتمـاع   یداست؛ با یشناس زبان یکه موضوع اصل
 تـوان  یزبـان نمـ   یخصلت اجتماع یلشود و به دل یآن بررس

 بررسـی ون گونـاگ  یاجتمـاع  یرهـای آن را بدون توجه به متغ
مطالعات مربوط به زبـان    (. همۀ34-33: 1390 مدرسی،کرد )
 یزبان بدان گونه که مـردم عـاد   یعنی اش، یاجتماع تدر باف

 گیـرد  یعنوان قرار م ینا یرز کنند، یروزمره تکلم م یدر زندگ
 (.43-42: 1376 ،10ترادگیل)
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 نـوع  یـا  شـغلی  گروه از اعم اجتماعی، گروه هر بنابراین،
 خـاص  هـای  شـوخی  گاهی و بیان نحوۀ و اصطالحات دیگر،
 آن بایـد  گروه آن در کردن رخنه و نفوذ برای که دارد را خود

ــۀ ــانی گون ــاص زب ــاد را خ ــت ی ــاطن گرف (. 34: 1374 ی،)ب
 های گونه اجتماعی عوامل اساس بر گویشوران یگر،د عبارت به

 را خـود  ارتبـاطی  نیازهای تا کنند می انتخاب را زبان گوناگون
تـوان   یمـ  مختلف بـرآورده سـازند.   اجتماعی بافت با متناسب

 تتفـاو  یـزان شـد م  یبـرد و مـدع   یـن استدالل را فراتـر از ا 
 یتخصوصـ  یـزان بـه م  یجبا زبان را زبان اجتماعی های گونه
زبـان اسـتفاده    یگونۀ اجتماع یندارد که از ا یبستگ یگروه

 یاهـ  تـر باشـند از صـورت    ها متفاوت گروه ین. هرچه اکند یم
 زبـان کـه   معنـی  بـدین . کننـد  یاستفاده م تری متفاوت یزبان

را مـنعکس   اجتمـاعی  ییـرات و تغ هـا  گیـری  جهت و ها ارزش
 یـن از ا یـز ن یراندر جامعۀ معاصر ا یارمع یفارس زبان. کند یم
همچـون    یعوامل یرتأث مصون نبوده و تحت یاجتماع ییراتتغ

 شغل، تحصیالت، یت،سکونت، جنسحل م ی،اجتماع یتموقع
مـذهبی قـرار دارد کـه     و فرهنگـی  سابقۀ قومیت، نژاد، سن،

و اصـطالحات خـود    کلمـات  در عمـدتاً  باعث ایجاد تغییراتی
 ،و درواقـع  یواژگـان  یکم، نظام کم یزبان یها گونه یناست. ا

 از یکـی . انـد  کرده یجادا یرا در زبان فارس یخاص یگونۀ زبان
 .است مخفی زبان اجتماعی های گونه این

 سـاخته  1آرگو یرا معادل لفظ فرانسو یزبان مخف سمائی
 یها که گروه داند یم عباراتی و کلمات مجموعۀ را آن و است

در  شـان  یگروهـ  داشـتن اسـرار درون   نگاه یمخف یخاص برا
. زبـان  (6: 1382 سـمائی، ) برنـد  یکـار مـ    به یگربرابر افراد د

 یهـا  از صـورت  یکی. بلکه یستجدا از زبان ن یصورت یمخف
ناهمگن است که  یا جامعه یانگرزبان نما ینمتنوع آن است. ا

 کـالوه، انـد )  گذاشته یدر زبان عموم یریها تأث از گروه یکهر
1378 :77-78.) 

بـر سـاخت    یتقدرت جنسـ  یلو تحم یمسائل رفتار زبان
ــان ــان در جوامــع زب ــاگون مفهــوم یزب درخورتوجــه در  یگون

زبان اسـت و توجـه    یشناس و جامعه 2یکاربردشناس یها حوزه
. اسـت  کـرده شناسان زبان را به خود جلـب   از جامعه یاریبس

. گـردد  یبازم 1960به دهۀ  یتمطالعات زبان و جنس نخستین
 بـا  اینکـه  تـا چندان موردتوجه نبـود   دو این رابطۀ ازاین، یشپ

در سـال   3«زن جایگـاه  و زبان»با عنوان  لیکاف مقالۀ انتشار

                                                                                                                
1. argot 

2. Pragmatics 
3. Language Women’s Place 

. بـه  گرفـت رونـق   یتبـان و جنسـ  ز ینۀدر زم مطالعه ،1972
ها را   است که زبان آن هایی یژگیاعتقاد او زبان زنان مملو از و

کونـل   کـرده اسـت )اکـرت و مـک     یلقدرت تبد کم یبه زبان
زبـان و   ۀقلمرو رابط در بعدی یها (. پژوهش1: 2003 ،4ینهج

 یزنان و مـردان و بررسـ   زبانِکاربرد متفاوت  بارۀدر یتجنس
 یشناسـان بـا بررسـ    بـود. زبـان   یناهمسان ینا عواملبازتاب 
متفـاوت از   یا گونـه  که زنـان بـه   یافتنددرگوناگون  یها زبان

که  داد یها نشان م پژوهش ین. ابرند یمردان زبان را به کار م
 یتـر  تر و مؤدبانـه  تر، خالص کهنه یزنان معموالً از ساختارها

 زنـان  کلمـات  تلفـظ  درو  کننـد  مـی  استفاده مردان به نسبت
و ازجملـه   گیرنـد  مـی  بهـره  یـار مع های واج از مردان از بیشتر
سـلطه،   عواطـف،  زبـانی،  حساسـیت  زبـانی  های تفاوت منشأ

 .هاست آن یمتفاوت اجتماع های یتقدرت و مسئول
 یرمتغ  رابطۀ یقسم با بررس یناز ا ییها پژوهش بنابراین،

گفتمـان و نظـام و    یالگـو  تحلیـل و  یزبان مخف در جنسیت
 و ریـزی  برنامـه  تحقـق  مسـیر  زنـان و مـردان   زبـانی  خوشۀ
و  یاجتمـاع  ریـزان  برنامـه  یرا بـرا  مناسب های گیری تصمیم
 جـوان جامعۀ  به  با توجه تا سازد میهموار  زبان شناسان جامعه

 هـای  عرصه در زنان حضور مجازی، های شبکه طوفان یران،ا
 یبرابـر بـرا   یو شـغل  آموزشـی  های فرصت ایجاد و اجتماعی

را مشـخص   یاجتمـاع  یشگو ینا یتیجنس تفاوتها ابعاد  آن
کاررفتـه در زبـان    ها و عبارات بـه  واژه ینکها باوجود رای؛ زدکنن
  برنـد،  یکـار مـ    بـه  یزبان  از جامعۀ یخاص یها را گروه یمخف

د و با شو یها نم گروه ینها تنها محدود به ا واژه یناستفاده از ا
ــ  هــا، واژه یــناســتعمال و رواج ا ــۀ  یــنا یهــا واژه یمعن گون

و گاه وارد زبان بزرگساالن و  ،زبان شناخته و شفاف یاجتماع
نسـل   یـک  یزبـان مخفـ   یها . صورتشود یها م رسانه یحت
 یبعد یها در نسل یارو سپس مع یانهعام یها به واژه تواند یم

کـار ببرنـد و     آن را بـه  بانیشوند و همۀ افراد جامعۀ ز یلتبد
 کنند. درک

مذکور بـا   یاجتماع یرهایمتغ ینقصد دارد از ب مقاله این
 یالتسـن و سـطح تحصـ    یها شاخص نظرگرفتنِ در یکسان
در کاربرد و استفاده  یتجنس یرمتغ یرتأث یبه بررس ها یآزمودن

 یپژوهش به بررس یندر ا منظور، بدینبپردازد.  یاز زبان مخف
نفـر از   35و  زنـان نفـر از   25 یواژگان زبـان مخفـ   یها داده

شهر تهران در زمسـتان سـال    یساله در مترو 35-15مردان 
 کوشـیدیم بـه  و  یمپـرداخت  یبه روش مصاحبۀ حضور 1395

                                                                                                                
4. P. Eckert & S. McConnel-Ginet 
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 زیر پاسخ دهیم های پرسش
 اند؟ کرده استفاده یزبان مخف بیشتر از یتکدام جنس .1
 یبسامد واژگـان  یشترینب یتها در هر جنس واژه کدام واژه/ .2

 ؟داشته استرا 
را  یبسامد واژگان ینکمتر یتها در هر جنس واژه کدام واژه/ .3

 ؟داشته است

 پژوهش پیشینۀ
 یهـا  و نظـام ارزش  یبا سـاخت اجتمـاع   یکیزبان ارتباط نزد
و اغلـب    یابـد  میدر زبان بازتاب  یاجتماع یطجامعه دارد. مح

گـذارد. انعکـاس جامعـه در زبـان      مـی  یرتأث کلماتدر ساختار 
را در  یتحول مشابه یتا هرگونه تحول اجتماع شود یباعث م

نظـام   ی،و سـاخت اجتمـاع   یطکند. عالوه بر محـ  یجادا انزب
گـذارد   مـی  یرزبان آن جامعـه تـأث   یرو یزجامعه ن یها ارزش

هـا و   بارها در صحبت ید(. امروزه شا38-25: 1376 ترادگیل،)
 یها جوانان و نوجوانان، کلمات و اصطالح یتعامالت اجتماع

به معنی با توجه  را ها آن یمعن  شایدکه  شنویم یرا م یدیجد
که فقط در همان  یمیمفاه شان یا ساخت واژه نفهمیم؛ اصلی
ـ  فرهنـگ  یچدر هـ  یدو شا شوند یدرک م یطمح یاگروه   یلغت

 یانـد کـه بـرا    داده ییـر تغ یا گونه را به بانها ز . آنشوندن یداپ
 ی(. زبـان مخفـ  11-5: 1384 ینیـان، )ام یستن یرپذ همه فهم

 یها گروه یاجوانان  یاناست که در م یزبان یها از گونه یکی
 یزبان مخفـ  یانه،. زبان عامشود یکار برده م  بزهکار جامعه به

کـه   انـد  و اصـطالحات  کلمـات  یتعـداد  یگروه رموز درون یا
 یجـاد زبـان ا  فـردیِ  یـان و م یاجتمـاع  یعملگرهـا  یلۀوسـ  به
دانـش  از آگاهانه  و اصطالحاتْ کلمات ین. کاربران اشوند یم

 هـا  هواژ یـن . اکننـد  یمـ  یرویپ یاجتماع یمشترک قراردادها
 .شوند یم یگزینجا یارزبان مع حاتو اصطال کلماتمعموالً با 
مربوط به  یاسناد زبان مخف ینمعتقد است نخست یسمائ

مربوط بـه   مدارک ایندر قرن چهاردهم است.  یزبان فرانسو
که خالف قانون رفتـار   یجماعت  سارقان و راهزنان بوده است؛

 یبـرا  یبـه ابـزار   یـاز پوشاندن اسرارشـان ن  یو برا کردند یم
زبـان   یـۀ (. اطالعـات اول 6-5: 1382 سـمائی، ارتباط داشتند )

دست   سابق به یاناز جلسات محاکمه و خاطرات زندان یمخف
بـا انتشـار    1856ر د یشـل م یسـک فرانسینکـه  آمده است تا ا

و  یدربـاره زبـان مخفـ    یشناخت مطالعات متنبا عنوان  یکتاب
 ییـر را تغ یـان جر یـن روند ا 1یاو آس امشابه در اروپ های یشگو

                                                                                                                
1. Ètudes de philology comparée sur ĺ argot et sur les idioms 
analogues parlés en Europe et en Asia 

هرگز در محافل تبهکاران حضور نداشت و تنها بر  یشلداد. م
بعـد از   ی. مـدت کـرد  یقمدارک مکتوب تا آن زمان تحق یرو

 یلمطالعه تبـد  یبرا یبه مبحث یکتاب، زبان مخف ینانتشار ا
، در 1866در  3فرهنگ زبان سـبز با چاپ  ،2وو شد و آلفرد دل

ژان کالوه  یی(. لو38-21: 1378 کالوه،) شد یشروپ ینهزم ینا
معتقد اسـت در زبـان    یست؟چ یزبان مخفدر اثرش با عنوان 

زبـان خـاص و    یالوتر  یبه معنا Jargon یها واژه یفرانسو
Jobelin هسـتند کـه در قـرن پـانزدهم      ییها واژه یننخست

. زبان آرگـو کـه زبـان سـبز     اند به کار رفتهآرگو  یفتعر یبرا
اصطالح دو بـارِ   ینشده است. ا ایجر 1852از  شود یم یدهنام
 یفرش سبز قمارباز ییبارِ معنا ینمتفاوت دارد. نخست ییمعنا

بان اشاره دارد. در ز یو ناهنجار یبه زمخت یگرد ییو بارِ معنا
ـ   to slangمشتق از فعـل   Sling یسیانگل کَـل  » یبـه معن

ـ   «انداختن بـه   to sling the slangاصـطالح   یاسـت. ول
زبان فعـل   یندر ا ین،است. همچن یمخف بانتکلم به ز یمعن

to sling  ـ دادن اسـت   یگفـتن و گوشـمال   یراهبـدوب  یبه معن
(1378 :9-11.) 

 (32: 1384 امیـری،  کیقبـادی  از نقـل   بـه ، 1976) 4یروگ
. داند یم ینادرست و پنهان یتیرا فعال یساخت زبان مخف یلدل
کـه آن   یکننده دارد و به فرد ها نقش جدا واژه ینا ی،عبارت به

خالـه   یشهک یتیرضا .بخشد یم یزمتما یتیبرد هو یکار م  را به
  جامعـه، اعـالم   یمخالفت با روال عاد یآباد نجف  نژاد یرانو ا

را  یزیو هنجارگرطنازی  ی،شکن قانون  ی،کار پنهان  اعتراض،
-982: 1395) داننـد  یزبـان مـ   یـن ا یجادازجمله عوامل در ا

 یزبـان، تـداع   یفراتر از نقش ارتباط یادیو ص عباسی(. 990
 یـک هـا و تحر  بروز واکنش ی،و اخالق یبار عاطف یژه،و یمعان

 یرا از اهـداف عمـدۀ زبـان مخفـ     یمیتصم یجاداحساسات، ا
 یـل دل ینیـان و ام یاعتقاد سـمائ  به(. 95-34: 1394) دانند یم

داشـتن افکـار    پنهـان نگـاه   مـاعی گونۀ اجت اینکاربرد  یاصل
 یلـی دل است یاجتماع های یضو اعتراض به تبع یگروه درون

 ی،زبـان اسـت )سـمائ    یـن شـدن ا  باعث ساخته یزکه امروزه ن
 (.2005 ینیان؛ ام1382 

کـار    و بـه  کننـد  مـی  معاصر را دو گروه ابداع یمخف زبان
دارنـد کـه    یبه زبـان  یازن یراز یزان،گر . نخست، قانونبرند یم

باشـد و نامحرمـان نتواننـد راه بـه      مقاصدشـان حافظ افکار و 
هسـتند کـه خـالف     یگروه کسـان  ین. دومیابندها ب آن یایدن

                                                                                                                
2. A. Delvau 
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ــا ــار مــ   یهنجاره ــد؛ یجامعــه رفت ــا کنن کــه  ییهنجاره
هـا   نماشـدن آن  نکردنشـان باعـث شـماتت و انگشـت     یترعا
جامعـه   کننـد  یهستند که گمان مـ  یگروه کسان ین. اشود یم
 ینبوده است. ا اعتنا یها ب به آن یاها روا داشته  به آن یضیتبع

هم دارند و آن  یگرد یکردن اسرارشان هدف یجز مخف گروه به
 یاست که استفاده از آن نشانۀ تعلق بـه گروهـ   یساختن زبان

نتواننـد بـه عـالم     یگـران پررمـزوراز کـه د   یخاص است. زبان
 وارد شوند. یزشاناسرارآم

 ی،به عبارت یا، یاراز زبان مع یرا شکل یزبان مخف یسمائ
مسـتقل دانسـته    یو نه زبـان  یارهر زبان مع یها از گونه یکی

ــ ــان مخف ــد کلمــاتعمــدتاً، در حــوزۀ  ی،اســت. زب  یو تاح
بـان اسـت.   هـر ز  ییـدۀ ابـداع و زا  یاصطالحات و عبارات فعل

 یـف توان آن را تابع ط یزبان مدرج است و م ینبودن ا یمخف
کـامالً ناشـناخته و    یهـا  واژه یفط ینا سوی یکدانست. در 

ـ   یپ یبرا یا نشانه یچکه ه یرهت هـا وجـود    آن یبردن بـه معن
 یـل تـر قـرار دارنـد. دل    شفاف یها واژه یگرد یندارد و در سو
 یـز دو چ هـا  واژه یتو شـفاف  یرگـی ت یـزان بودن م عمدۀ مدرج

زبـان از   یـن ابـداع واژه دارد. در ا  یوۀبه ش یبستگ یکیاست. 
از  یکه برخ شود یاستفاده م یساز واژه یبرا یخاص های یوهش
 یسـاز  بـودن روش واژه  یمخف یگرد یل. از دالاند یها جهان آن

هـا   آن یساختمان صـور  یرا از رو یرهت یها واژه یاست. معن
که  ییها ها است. واژه واژه واجدوم ر یلحدس زد. دل توان ینم

کاسـته   شـان  یرگـی ت یزاناز م شانشدن یجبا را اند یرهدر آغاز ت
آن با واژۀ  یگزینیها سبب جا واژه یبیتقر نشد . شفافشود یم
 .شود یم یگرید

فراوان  یها داشتن مترادف یمخف یها زبان یگرد ویژگی
 یزبـان مخفـ   یهـا بـرا   مترادف یفراوان یلاز دال یکیاست. 
شــهر اســت.  گونــاگونزبــان در منــاطق  یــنشــدن ا ســاخته

زبان را محافل مستقل  ینالفاظ و اصطالحات ا یگر،د عبارت به
الفـاظ و   یـن و سـپس، ا  سـازند  یدر مناطق گوناگون شهر مـ 

. شـود  یمـ  یـج در همۀ شهر را یامحافل  یگردر د تاصطالحا
بـا   سـی یاق یـا  یصـور  هـای  یباز ،ها دوم وجود مترادف یلدل

شباهت  یرا از رو یدیجد  واژۀ یصور یوۀکلمات است. در ش
حاصـل   یاسیق یساز که واژه یدرحال سازند؛ یبا واژۀ موجود م

ــوع ــداع ین ــلدل ین. ســوماســت یت ــرادف ی ــا  ســاختن مت ه
 یـره، واژۀ ت یاست. معن یرهت یها واژه یمعن ینسب نشد شفاف

بر نامحرمان آشـکار   یجتدر به ،خصوص با کاربرد فراوان آن به 
دارد،  یرتزبـان مغـا   ینا یتبا ماه ی. آشکارشدن معنشود یم
ـ   یگزینیجا یبرا یدیسرعت واژۀ جد به  ،رو ینازا  یبـا واژۀ قبل

 ییمعنـا  هـای  هحـوز  یزبـان مخفـ   ی،. از طرفشود یساخته م
ها بـه سـبب کثـرت     واژه یناز ا ی. بخشداردمتعلق  یگوناگون

 یـن و ا شود یم یاراز زبان مع یجزئاستعمال وارد زبان مردم و 
معتقـد   اوهـر زبـان اسـت.     های هواژ یشافزا یها از راه یکی

زبـان را بـا هـم     یاجتمـاع  یهـا  گونه یماست چنانچه بخواه
ـ  یسهمقا هـا را بـا هـم     آن یهـا  هـا و تفـاوت   و شـباهت  یمکن

دارد.  یبا زبان مخف یانهشباهت را زبان عام یشترینب یمبسنج
ـ اسـت؛ ز  یبه زبان مخفـ  یدنرس یبرا یراه یانهزبان عام  رای

ــ  ــان مخف ــان عام  یزب ــت زب ــهدر باف ــه یان ــار ب ــ ک . رود یم
هـا و اصـطالحات    با واژه یزبان مخف های هواژ یگر،د عبارت به

 (.11-6: 1382 سمائی،) شود یم یختهآم یانهزبان عام
 عنـوان  پژوهش بـه  یناست که در ا بعدی مؤلفۀ یتجنس

آن بـر   یرشده است تا تأث یریگ مشاهده و اندازه مستقل متغیر
 .شود مشخص و معلوم مخفی زبان وابستۀ متغیر

ارتبـاط   یاجتمـاع  یشناس از موضوعات مهم در زبان یکی
خـاص   یها استفاده از زبان یها و روش ها هساختارها، واژ ینب

. هاســـت زبـــان آن گوینـــدگان یاجتمـــاع یهـــا و نقـــش
کـه   مردانی و زنان یاپرسش که آ ینپاسخ به ا یگر،د عبارت به
کننـد در کـاربرد و اسـتفادۀ     یزبان خاص صـحبت مـ   یکبه 

 یهـا  در دهـه  ئلهمسـ  ینمتفاوت دارند. ا یرفتار یعناصر زبان
 هـای  پـژوهش  رشـد  هـای  حـوزه  از یکـی  یسـتم، قرن ب یراخ

ـ   یاجتمـاع  یشناس زبان نشـده اسـت.    رفـع کـامالً   یبـوده ول
 یفـرد  یزنـدگ  یده سازماناصول  ینتر از مهم یکی یتجنس

و  زنـان  یـان م یزبـان  یت، درک ارتبـاط جنسـ  حال یناست، باا
از محققان در  یاریبس یزۀاز مطالعات جالب و انگ یکی مردان

و  یـاد ز هـای  یهزبان است که با وجود نظر یشناس حوزۀ جامعه
تفــاوت ایــن از  یمنســجم یرهنــوز تصــو یتجربــ یقــاتتحق
از عوامـل   یکـی  یتنشده است. جنس یمدر زبان ترس یتیجنس

 یـی، گونـاگون آوا  یها را در حوزه یاست که تنوعات یاجتماع
 یت. زبان و جنسـ کند یم یجادزبان ا یو واژگان ییمعنا ی،نحو
زبان  یشناس جامعه یا یاجتماع یشناس زبان اتاز موضوع یکی

 کنـد  یم یدر زبان را بررس یمتجل یتیجنس یاست که الگوها
 (.43: 1387 یار،و ع یناردکا ی)داور

و نـه   یتبـر جنسـ   یـد تأک ،زبان یشناس مباحث جامعه در
اسـت،   یاجتمـاع  یفرهنگـ  یا مقوله یتجنس یراجنس است؛ ز

 یتیجنس یزهایدارد. تما شناسی یستکه جنس جنبۀ ز یدرحال
مـرتبط اسـت    مـردان و  زنـان  یاجتمـاع  یهـا  با نقش یشترب
 بهکه  ییرفتارهاصفات و  مجموعهبه (. 199: 1390 مدرسی،)

 صـفات و رفتـار جنسـیتی    شـود  ینسبت داده م مردانو  زنان
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در فرهنـگ جامعـه    یشـه ر یتیجنس یها تفاوتشود؛  گفته می
 یگـران، و د یعراقـ  نجـم ) اسـت  آن پرداختۀ و ساخته ودارد 
اسـت کـه از طـرف     یقواعـد و اصـول   یت(. جنس208: 1376
 یاجتمـاع  یهـا  و نقـش  هـا  مسئولیت وظایف، براساسجامعه 
 ،ورسـوم  ، سـن، آداب مذهبْآن ْ ۀعوامل سازند و شده، ینهنهاد

عملکرد و طـرز تفکـر، سـلوک و     یوۀاست. ش یرهفرهنگ و غ
 توسـط اسـت کـه    مردانو  زنان یاجتماع یها ارزش ورفتار 
اکتسـابی اسـت و در    یهـویت  یت. جنسـ شود یم یینتع جامعه

جنس  بین رداف. وشود یم یبررس یاجتماععات قلمرو موضو
و  اسـت  یکیو ژنت یآناتوم های جنبهکه معرف  شناختی یستز

و  زنـان شـدن   یگونـاگون اجتمـاع   هـای  یوهش بهکه  یتجنس
 یتقائـــل بـــوده و جنســـ یزاســـت تمـــا مـــرتبط مـــردان
 یمحـور تلقـ   و بافـت  یفرهنگـ  یا را مقولـه  یاجتماع یفرهنگ

دو  یزبـان  یسـۀ کرده است و هرگونه اظهارنظر قاطعانه در مقا
: 2006 ،1ورداف) دانـد  یبدون توجه به بافت مردود م جنس را

و  طبیعـی  یتیقائل به دو نظام جنس او  حال، ین(. باا315-316
 یـری، زبرزنج یـی، آوا یها هاست و به تفاوت در زبان یدستور
 بـرای  و کنـد  مـی  اشاره گفتمانی و معنایی دستوری، ی،واژگان
 برتـر  رویکـرد  سـه  بـه  جنس دو بین زبانی های تفاوت توجیه
 شـناختی  یسـت ز یهـا  شامل تفاوت یکردهارو این. دارد توجه
 یاجتمـاع  یهـا  و تفـاوت  زنانبر  مردانتسلط  مردان،و  زنان
معتقــد اســت  2ووداک(. 326اســت )همــان:  مــردانو  زنــان

و  یابـد  یمـ  ییـر تغ یگربه نسل د یاز نسل یتجنس های یژگیو
 در نـژادی  و قـومی  مـذهبی،  های گروه های یهمانند گوناگون

(. 56 :1977اســت )ووداک،  متفــاوت جامعــه اعضــای میــان
ــان و جنســ  در بحــث رابطــۀ 3ویرینــگ ــد اســت  یتزب معتق

 یـره و غ یـش گونه که رنگ لباس، مدل مـو، سـبک آرا   همان
استفاده از سبک  با مردان وزنان  یداست شا یتجنس یانگرنما

متفاوتشـان دارنـد    یتدر اثبـات جنسـ   یسـع  یخاص گفتـار 
 (.80: 2001 نگ،ینری)و

 معتقـد ( 107: 1986 ،5کوتـه  از نقل به، 1976) 4گودوین
ـ  یرفتار خاصـ  یاست زنان با استفاده از زبان مخف  یشرا در پ

خود  یسن گروه یککه بخواهند در  یلدل یننه به ا گیرند یم
 یتر از آنچه هستند نشان دهنـد؛ بلکـه بـرا    را بهتر و پرقدرت

 در امان باشند. یعموم یمنف یداز د خواهند یآنکه م

                                                                                                                
1. R. Wardhaugh 
2. R. Wodack 

3. L. T. Wareing 

4. M. Goodwin 
5. J. Coate 

اظهـار   یدنیگفتـار نوجوانـان سـ    یبا بررس 6یسیکووتیزا
 یانـه گفتـار عام  یرمعیارغ یها از مشخصه یاریداشته که بس

 ،سن یشبا افزا یول ،نوجوانان دختر و پسر اعتبار دارد یبرا
 یبـا هنجارهـا   ییگفتـار و همسـو   یلدختران به سمت تعد

 ناصـری،  شـاه  از نقـل  به، 1987) روند یم یشپ یارمع یزبان
از کلمـات   یشـتر ب زنـان  اسـت  معتقد لیکاف (.5-11: 1394
 ین،اسطوخودوس و قرمز و همچن ین،مانند بژ، آکوامار یرنگ

 ی،جــذاب، الهــ  یش،ســتا یانشــا نظیــر ییهــا صــفت
 مـردان که  درحالیکنند.  یم دهاستفا یرینو ش یداشتن دوست

(. 326: 2006  )ورداف، برند می کار بهندرت  به را ها واژه این
 یـدایش پ مـردان  و زنان یگفتار تفاوت یلتحل با 7یسپرسن

را در کـاربرد دشـواژه    یتدو جنسـ  یانم یگفتار تفاوت این
ــه ــه  یطــور دانســته ب ــی درک ــان برخ ــا  زب ــاوته ــای تف  ه

 دارد؛ وجود مردانو  زنان یاندر کاربرد زبان م یریانکارناپذ
 یاپدرشوهر  نام ندارند ازهاج زنان 8زولو زبان در نمونه، برای

اگر واژۀ مشابه در  حتیو  یاورندبرادرشوهر خود را به زبان ب
 بـا  را یگـری ها مجبورنـد تـا لغـت د    زبان وجود دارد آن ینا

 ترادگیـل (. 257-234: 1992) کننـد  جایگزین مشابه معنای
 یادیاصطالحات ز مرداندارد که  یدهعق یاز گزارش نقل در

  به یول کنند یها را درک م آن زنانکه مخصوص خود دارند 
را در  یمتفـاوت  یهـا  هـا سـبک   آن ین،؛ بنـابرا برنـد  یکار نم
 در( 1374) فـر  نوشین(. 79: 1376 ترادگیل،) دارندگو و گفت

 و جنسـیت  زبـان، ارشد خود با عنـوان   یکارشناس نامۀ یانپا
در  یفارسـ  یزبان گفتـار  بر یتنقش جنس یبه بررس جامعه

واژۀ منتخــب از  400 یدر بررســ اوجامعـه پرداختــه اسـت.   
مالحظه کرده است که در زبان  فارسی زبانفرهنگ واژگان 

هـا   از واژه یبا وجود نبود نشان مذکر و مؤنث، برخـ  ی،فارس
 ییها نمونه، صفت ی. براکند یاز دو جنس داللت م یکیبه 
برومنـد، جـوان و    غیـرت،  یمتعصب، ب یور،غ باز، یقرف یرنظ

صورت خـاص بـر    به ینکهمجرد بر مذکر داللت دارد، مگر ا
نمونه زن جوان و دختر مجرد  یشود. برا یدتأک یگرجنس د

فـر در بخـش    یندار شـده اسـت. نوشـ    مؤلفۀ مؤنث نشان با
از  یاریاز پژوهش خود متذکر شـده اسـت کـه بسـ     یگرید

ـ ب جـنس  یـک  را تنهـا  معنـایی  هـای  حها و اصطال واژه  انی
. کنـد  یمـ  یاز کـاربرد آن خـوددار   یگرد یتو جنس کنند یم
 «خدا مرگم بده»و  «یناز» زبان ینمونه، مردان فارس یبرا

                                                                                                                
6. E. Eisikovits 

7. O. Jesperson 
8. zulu 



 47    جوانان یدر کاربرد واژگان زبان مخف یتیجنس یها تفاوتپلوئی و همکاران: 

و  کنند یها اجتناب م و از کاربرد آن دانند یم زنانرا مختص 
را مردانه  «مخلصم» یا «چاکرم» یرنظ هایی عبارت یزن زنان

 یهـا  تفاوت او. پرهیزند یها م کاربردن آن و از به انگارند یم
 کثـر غالباً ناخودآگـاه دانسـته و ا   یرا در زبان فارس یتیجنس

ـ   زبـانی،  فـرا  را شـده  مالحظـه  هـای  تفاوت  یکوچـک و جزئ
ندارند و  یاصالً از آن آگاه یکه جامعۀ زبان یطور به داند؛ یم

به گونۀ  تر یکنزد یها تا صورت دهند یم یحترج یشترب زنان
ــارمع ــه ی ــار بر  را ب ــد. ک ــان( در پا1387) فارســیانن ــۀ ی   نام

عامل  یرتأث ها هو واژ یتجنسبا عنوان  خودارشد  یکارشناس
اسـت و   کـرده  بررسـی  فارسی زبان های هرا در واژ یتجنس
و  یداماد ی،عروس یرنظ هایی واژه شمردن گرا جنسیت دلیل
 یزدارد تما یدهعق او. داند می یزبان فارس یشورانرا گو یناز
 و دارد یرانـی در فرهنـگ ا  یشـه ر مـردان و  زنـان زبان  ینب

،  ، نقـش  عالقـه  مـردان و  زنانکه  است واقعیت این بازتاب
( 1380) جبروتی نهاد دارند. پاک یمتفاوت یها و واژه  واکنش
با هـدف نقـش   « فارسی زبان در زن»با عنوان  یا در مقاله

مـــردان و در مقابـــل   یانگـــار واژگـــان در فرادســـت 
کـرده   یـد تأک وورف یرــ ساپ یـۀ بر نظر زنان یانگار فرودست
در اکثـر   یمقاله نشان داده است زبان فارس یندر ا اواست. 

 اًضـمن  یـا  یحاًاست و به سرکوب زنـان صـر   یزست موارد زن
مردمحوربـودنش، بـه    یـل بـه دل  ،پرداخته است و در مقابـل 

 یهدر توج یبرتر در جامعه داده است. جبروت یگاهیمردان جا
تسلط مردان  یۀبه فرض یشتریب گرایش یتیجنس یها تفاوت

متفـاوت   های یوهدو جنس دارد و ش های یبر زنان و نابرابر
 یـن ا یـری گ شـدن دختـران و پسـران را در شـکل     یاجتماع
 کارشناسی یان( در پا1382) شکیبا. داند یمؤثر م ها ینابرابر
 ها بر کاربرد دشواژه یبافت اجتماع تأثیربا عنوان   خود،ارشد 
در  هـا  اوتف ت ۀ ع  طال م  دف  و با ه تهرانی مردان و زنان توسط

 بررسـی  بـه   یـ  ران  ه  ت  ان  بز  ی ارس ف  ردان  و م  ان  زن  ی ان  ار زب  ت  رف
ا  ه واژهدش  ری ی ارگ ک ه در ب  اطب خ م  ، نوع واژه رد دش ارب ک  زان ی م

 نتیجـۀ . اسـت  پرداخته ها  آنرد   ارب  ک  دم  ع ا  یرد   ارب  ک  ل  یو دال
 و  ت  یـ  س ن  ج  ل  ق  ت  س م ر  ی غ  ت  م  ن  بی که دهد می نشان تحقیق این
ود دارد.   وج  یــ گ  ت  ســ ب  م  ا ه  ه واژه  دشــ  ی  زبــان تــۀ ســ واب یــر غ  ت  م

بـا عنـوان    خودارشد  کارشناسی  یان( در پا1378) پورجهان
 و زنـان  کالمـی  هـای  تفـاوت  و فارسـی  زبان عامیانه  گونۀ
ان و   زن  یـ  ان  ار زب  ت  ا در رف  ه اوت  ف  ت ۀـ  ع  طـال  م  دف  و با ه مردان
ـ  ام  ع ۀون رد گ  ارب  ظر ک از ن  ی ران  ه  ت  ان  زب ی ارس ف  مردان  بـه   انـه  ی
ـ  سـ  ن  ج  ل  ق  ت  س م یر غ  ت  م میان که است رسیده نتیجه این  و  ت  ی
وجـود    ی  گ  ت  سـ  ب  م ه  انـه  ی ام  ع  ات  طالح اص یِ زبان ۀ ت  س واب یر غ  ت م

بـا   خود،ارشد  کارشناسی نامه یان( در پا1387) شیخیدارد. 
 مؤنـث  و مـذکر  جنس میان عامیانه گونۀ های تفاوتعنوان 

است که عـالوه بـر    یدهرس یجهنت ینبه ا تهرانی فارسی در
 ی،زبان یرهایو متغ یتجنس یردو متغ یانم همبستگی وجود

جــنس مــذکر و مؤنــث  یــانم عامیانــهگونــه  یهــا تفــاوت
مفهوم که بـا   ینرو به کاهش است. به ا یتهران زبان یفارس

دخترها و پسرها از  یدتر،جد یها گذشت زمان و آمدن نسل
 تفادهارتباط اسـ  یبرقرار یبرا یمشترک یانهاصطالحات عام

زنـان و مـردان    یـان کـه م  مدار یتجنس یمرزها و کنند می
 ن کمتـر بـه   جوانـا  یـان گذشـته وجـود داشـت م    یهـا  نسل

 .خورد یچشم م

 زبـان  یبررسـ »با عنوان  یا ( در مقاله1394) یناصر شاه
 یکـرد بـر اسـاس رو   یجوانـان در روابـط گروهـ    یگونۀ مخف
در جوانـان   یگروهـ  درون بـط روا است معتقد« یساز همسان

)دختران و پسـران( تفـاوت    یگروه یاندختر جامعۀ نمونه و م
و  دهـد  ینشـان نمـ   یمخفـ  در بسامد کاربرد زبـان  یمعنادار

هـا و عبـارات    واژه یـد پسـران جـوان همچنـان در تول    ینکهباا
ـ  یشتازپ یگونۀ زبان ینا یواژگان  از زبـان  یبخشـ  یهستند؛ ول
 یشترب یدخترانه دارد که نمود زبان یرنگپ مروزجوانان ا یمخف

، رو یـن . ازاشـود  یمـ  یدهد یگروه ینب یآن در مناسبات کالم
 یـر بـا متغ  یسـه تر در مقا مهم یسن نقش یرمتغ رسد ینظر م به

ــان یتجنســ ــ در نمــود زب ــط  یمخف ــران در رواب ــروه دخت گ
ـ  یگروه درون . دهـد  یامـروز نشـان مـ    ۀجامعـ  یگروهـ  ینو ب
 یا ( در مقاله1395) یآباد نجف  نژاد یرانخاله و ا یشهک یتیرضا
 یبرخ یهدفِ بررس اب ،«یزبان مخف یشناس جامعه»عنوان  با

را  یزبان مخف ی،زبان مخف یشناس ائل جامعهمس ینتر از عمده
کـه در کنـار و همـراه بـا زبـان       دانند یم یاجتماع یدۀپد یک

ادامـه   یـات وابسـته، بـه ح   یلـی عنـوان طف  روزمرۀ جامعه، بـه 
ـ   یـن هـا ا  به اعتقاد آن ین،. همچندهد یم افـراد   ینزبـان در ب

 یـزان م یت،و جنس گیرد یشکل م یجتدر به یاجتماع یها گروه
 اینو واژگان  یدایشدر پ یماًمستق یاجتماع یگاهالت، پایتحص

با عنوان  یا ( در مقاله1387و علمدار ) یزبان مؤثرند. اعتضاد
 یبرخـ « دختـران  یندر ب یزبان مخف یشناخت جامعه یلتحل»

 یرتــأث تحــت کــه در جامعــهرا  یارتبــاط کالمــ  یطشــرا
مقولـۀ   یجـاد ت الـ عشـود،   ایجاد می یاجتماع های یناهنجار

 کننـد  یو ادعـا مـ   کننـد  یقلمداد م یبه نام زبان مخف یدیجد
تابو و مقـدس کـاربران را    ییمعنا های هلغات حوز ینا یبررس

و نفـوذ آن   هـا  هواژ ینو استفادۀ جوانان از ا سازد یمشخص م
 ینرا در ب یخاص یفرهنگ جوانان ارتباط کالم عنوان خرده به
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اسـت.   یعلمـ  هـای  یرسـ بر یازمنـد کـه ن  کند یم یجادها ا آن
علل، عوامل  ی،از مطالعۀ اسناد یریگ ها با بهره لحاظ، آن ینبد
 یرجوانان و تأث یندر ب ینفوذ و گسترش زبان مخف چگونگیو 

فرهنـگ   خصوص و نحوۀ ورود آن بـه خـرده   یندر ا یتجنس
مطالعـه نشـان داد    یـن ا یجکردند. نتا یدختران جوان را بررس

داشـتن افکـار و    پنهان نگه برایکه جوانان و ازجمله دختران 
 یبرخـ  از یحقبح استفادۀ صـر  یلبه دل ین،خود و همچن یدعقا

جامعـه،   یورسـوم و فضـا   لغات در چهارچوب هنجارهـا، آداب 
 یانـد. بررسـ   کرده یداپ یشگرا یاستفاده از زبان مخف یسو به

ـ  یروند گسترش زبان مخف  یا دختـران جـوان مقولـه    نیدر ب
دختران، شود  باعث میآن  یحاست که درک صح یتحائز اهم

و  ای یشـه پنهـان اند  یهـا  بزرگساالن و مسئوالن امر با حوزه
 .آشنا شوندو بهتر  شتریب یشانا یمفهوم

و  مـردان  یرفتـار زبـان   یـان م اصلی تفاوت علت مورد در
معتقدنـد   یا شـده اسـت. عـده    داده یگونـاگون  یـات نظر زنان

 یفرهنگ نظامی، برخوردهای علت به زبانی میزشبرخورد و آ
 یگـری از د یشب یتفاوت است و اگر گروه ینعامل ا یرهو غ

 چنـین  یجاز نتـا  یشـتر ب یردقرار گ یزبان های تماسدر معرض 
 گروهی(. 305-209: 1986 ،1)هولمز استمتأثر  ییبرخوردها

زنـان را   و مردان متفاوت اجتماعی های نقش و موقعیت دیگر
 یکـاف . بـه اعتقـاد ل  پندارنـد  یم یزبان یها تفاوت یعلت اصل
 هـای  ینـابرابر  یجاز نتا یکی زنانو  مردان یانم یتفاوت زبان

در  حتـی  وی گفتـه  به. است گروه دو یاعضا یانم یاجتماع
 یگـاه پا  ی،طـور نسـب    بـه  زنـان،  ی،امـروز  یشرفتهپ های جامعه
 نسـبت  یمحدودتر یاجتماع یها تر و نقش ثبات کم یاجتماع
 رفتـار  بـر  اجتمـاعی  تزلزل و ثباتی بی این که دارند مردانبه 
 ،2یکـاف گذاشـته اسـت )ل   یا مالحظـه  قابـل  تأثیر ها آن زبانی
1975 :54-69.) 
 یشـتر در ب کـه ازآنجا ی،شناسـان اجتمـاع   اعتقـاد زبـان   به

 بـا  یسـه مقا در زنـان از  مطـابق بـا عـرف   جوامع، انتظار رفتار 
متفـاوت   یکـدیگر بـا   یـز ها ن آن یوجود دارد، رفتار زبان مردان

 یشروها را پ آن یزبان یبه رفتارها زنان یشترب یتاست. حساس
معتبـر   هـای  یژگـی در جهت گسترش کاربرد و یزبان ییراتتغ

 برنـد  یکار م  را به یمعتبر زبان یها گونه زنان رایکرده است؛ ز
مهم که در آموزش زبان به فرزنـدان دارنـد    یبه نقش و باتوجه

 منتقـل  آینده نسل به بیشتر یبا سهولت و سرع ها یژگیو ینا
 (.30-25: 1972)لباو،  شود می

                                                                                                                
1. J. Holmes 
2. R. Lakoff 

 پژوهش روش
و بـه روش   یفی،توصـ  کـاربردی و از نـوع   حاضرپژوهش 

 یـری گ به روش نمونه ی. نمونۀ انتخاباست یمطالعۀ مورد
 یـر متغ یتشده است. جنسـ  یدهگزبر 3یبرف ۀگلول یتصادف

پـژوهش اسـت.    یـن ا ۀوابست یرمتغ یمستقل و زبان مخف
اسـت.   میـدانی پـژوهش   یناطالعات در ا یروش گردآور

داده فرم  یآور ابزار جمع ،و روش کار یقبه نوع تحق باتوجه
هـر واژه در   یاهۀسـ  یمعان یساخته برمبنا مصاحبۀ محقق

دربـارۀ   یا )بـا مقدمـه   یفرهنگ لغـات زبـان مخفـ   کتاب 
 120عـالوه بـر    پرسشنامه یناست. ا زبان( یشناس جامعه
سؤال دربارۀ  3 یحاو یدربارۀ واژگان زبان مخف بازسؤال 

 هـای  سؤالدهندگان است.  پاسخ شناختی یتاطالعات جمع
 شوندگان مصاحبه یشمّ زبان و کارگیری به  نحوۀ پرسشنامه

 نمونه، یرا. بکند می بررسی را یالفاظ زبان مخف کاربرد در
ــاحبه از ــوندگان مص ــؤال ش ــه آن س ــد ک ــع  ش ــا در جم ه

کـار    بـه  ینمفهوم خبـرچ  یرا برا یا چه واژه شان یگروه
-15از جوانان  نفر 60پژوهش  ینا آماری  جامعۀ. برند یم

تهـران در   شـهر  ی( در متـرو زن 25و  مـرد  35) هسال 35
 هـای  پرسشـنامه   یـۀ کل ی. بـا بررسـ  بودنـد  1395زمستان 
  یۀکل یکه پس از بررس شداستخراج   واژه 37900مصاحبه 
دست   واژه به 983 یتکرار یها و حذف واژه ها پرسشنامه
 یا،در چهـارده حـوزۀ ابـزار و اشـ     هـا  واژه یـن ا یآمد. تمام

 یتوضـع  یانـه، مخف رابطۀاحوال، اخالق و رفتار،  یل،اتومب
افـراد،   یدنی،و نوشـ  یبدن، خـوردن  یها، اعداد، اعضا اندام

 ی. مبنـا بنـدی شـدند   دستهپوشاک و اماکن  یون،کنش، اف
هاســت. پــس از  و مفهــوم واژه یــتماه یبنــد دســته یــنا

 یبرا یواژگان یها اطالعات، داده بندی دسته و یآور جمع
و ی، عــدد یپــژوهش کدگــذار بــه ســؤاالتِ ییپاســخگو

 یـن ا یۀآزمودن فرض یشمارش شدند. برا یصورت دست به
 χ) 2یخـ  یکناپارامتر پژوهش از آزمون

( اسـتفاده شـده   2
 ینبه ا ییپژوهش پاسخگو ینآزمون در ا یناست. هدف ا

ـ  یـا سؤال اسـت کـه آ   در جامعـۀ   یتصـفت جنسـ   یفراوان
 یـا آ دیگـر،  یعبارت به یر.خ یاموردمطالعه طبق انتظار است 

ـ  مشاهده های یفراوان ینب موردانتظـار   هـای  یشده و فراوان
بـه   ییپاسـخگو  یبرا یر.خ یاوجود دارد  دار یمعن یاختالف

ها بهره گرفته  داده یاستنباط یلپرسش از روش و تحل ینا
 شده است.

                                                                                                                
3. Snowball sampling 
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 پژوهش های یافته تحلیل
 هـای  یژگـی و وشـوند   تحلیـل مـی   یانبخش پاسخگو یندر ا
تبـین  مصـاحبه   از شـده  یآور اطالعات جمـع  یشناخت یتجمع
 هـای  یفاز ط ینمونۀ آمار دهد ینشان م یلتحل ین. اشود می

 یانتخاب شده است و شرط پراکندگ یدر جامعۀ آمار یمتنوع
 هـای  یژگـی هـا و  جدول لبدر قا یرکرده است. در ز یترا رعا

 .شود یم یبررس شناختی یتشده ازمنظر جمع نمونۀ انتخاب

 یتجنس
 در است. یتجنس شناختی یتجمع یرهایمتغ ینتر از مهم یکی

 یتجنسـ  یـک تفک شـوندگان بـه   مصـاحبه  یت، وضـع 1جدول 
 شده است. یمترس

 یتجنس یکشوندگان به تفک مصاحبه یتوضع .1 جدول

 فراوانی درصد فراوانی جنسیت
 %58 35 مردان
 %42 25 زنان
 %100 60 مجموع

 
 42 پـژوهش  ایـن  آماری  ، در جامعۀ1به جدول  باتوجه بنابراین،

 اند. بوده مردانها  درصد آن 58و  زنانشنوندگان  درصد مصاحبه

 سن
 یشـترین سـال ب  20-15 سنی طیف پژوهش یآمار  جامعۀ در

 .است  داشته را شوندگان مصاحبه تعداد

 سن یکشوندگان به تفک مصاحبه یتوضع .2 جدول

 فراوانی درصد فراوانی سنی طیف
15-20 24 40% 
20-25 19 %6/31 
25-30 17 %4/28 

 %100 60 مجموع

 
ــدول ــوندگان را  مصــاحبه یتوضــع 2 ج ــه تفکش ــکب  ی

 شود یم شاهدهطور که م . هماندهد ینشان م یسن یها گروه
سـال   20تـا   15 یسـن  یـف شوندگان را ط درصد مصاحبه 40
 30تـا   25سال و  25تا  20 یسن یها و گروه دهد یم یلتشک

شـوندگان   درصد مصاحبه 4/28درصد و  6/31 یب،سال به ترت
 اند. داده یلرا تشک

را در  یزبان مخف یها واژه یشترینب یتکدام جنس

 اند؟ کرده یانها ب شونده مصاحبه ینب
پـژوهش   یـن نخسـت ا  یۀآزمودن فرضـ  یمقاله، برا ینا در
ـ  یزبـان مخفـ   یهـا  واژه یشترینب مردانبر  یمبن  ینرا در ب

و روش  یاستنباط یلاز تحل کنند، یم یانها ب شونده مصاحبه
χ) دو یخ یکناپارامتر

ـ ز  ؛( اسـتفاده شـده اسـت   2  متغیـر  رای
 یزبـان مخفـ   یـر براسـاس متغ  یـد با مـردان و  زنانمستقل 

 .ندشو یبررس

 یتدر هر جنس یواژگان زبان مخف یفراوان یسۀمقا یبرا 2 یخ آزمون. 3 جدول

 2÷Fem (Fef-Fof)2÷Fef(FemFom) سطرها مجموع Fo m Fe m Fo f Fef حوزه

 27/0 16/0 1403 87/538 551 12/864 852 اشیا و ابزار
 77/0 48/0 417 16/160 149 83/256 268 اتومبیل
 63/16 37/10 6761 83/2596 2389 16/4164 4372 احوال

 43/0 27/0 2640 99/1013 993 003/1626 1647 رفتار و اخالق
 12/0 08/0 1454 46/558 550 53/895 904 مخفیانه رابطۀ

 89/1 17/1 4007 04/1539 1593 95/2467 2414 ها اندام وضعیت
 46/1 91/0 1056 59/405 430 40/650 626 اعداد
 24/0 15/0 472 29/181 188 70/290 284 بدن اعضای
 32/0 20/0 441 38/169 162 61/271 279 نوشیدنی و خوردنی

 62/3 22/2 9500 85/3648 3650 14/5851 5850 افراد
 85/14 26/9 8354 68/3208 3427 31/5145 4927 کنش
 13/0 43/3 794 96/304 264 03/489 530 افیون
 66/0 41/0 220 49/84 92 50/135 128 پوشاک
 10/5 18/3 381 33/146 119 66/234 262 اماکن
 49/46 29/32 37900 92/14556 14557 943/23342 23343 مجموع
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درجـۀ   و 78/78 آزمـون  این در 2خی  ،3 جدول به باتوجه
از  یشترب 2 یخ مربع 05/0 سطح در بنابراین؛ است 13 آزادی
آزمـون اسـت و    یـن در ا 36/23با ارزش  یتیکالکر یمربع خ

 مرداندو جامعۀ زنان و  ینب یتفاوت معنادار گیریم یم یجهنت
 پژوهش وجود ندارد. یندر ا یواژگان زبان مخف یانازلحاظ ب

 و بیشترین یتها در هر جنس واژه کدام واژه/

از  ییمعنا  در هر حوزۀرا  یبسامد واژگان ینکمتر

 ها دارد؟ مصاحبه یاستخراج یها داده

و  یواکــاو ،جــوو در جســت مقالــه یــنا ســوم و دومپرســش 
در هـر   یتدر هر جنسـ  یپرسش بسامد واژگان به ییپاسخگو
 یهاسـت. بـرا   مصاحبه از یاستخراج یها از داده ییمعنا  حوزۀ

هـا در   واژه یفراوان کمترین و بیشترین ها پرسش ینپاسخ به ا
 داده نشـان  4در جدول  یتجنس یکهر حوزه و مفهوم به تفک

 .ده استش

 
 یتجنس یکبه تفک ییمعنا در هر حوزۀ  یبسامد واژگان .1 نمودار

 
در  یزبـان مخفـ   یواژگـان  یها تفاوت یفیابعاد ک یبررس

ـ  یمهـم تفـاوت زبـان    یهـا  حوزه وجامعۀ موردمطالعه  دو  نیب
ـ ت یها واژه انیبه ب مردان شیکه گرا دهد یجنس نشان م  رهی

مـدرج و   یمخفـ  زبان یها یژگیو از یکیاست.  زناناز  شیب
 گـر، ید عبـارت  زبـان اسـت. بـه    نیدر ا ها واژه بودن فیط تابعِ
ـ م. اند ناشناخته کامالً و رهیت یبرخ و شفاف ها واژه یبرخ  زانی
 زانیـ و م یسـاز  واژه یهـا  وهیشـ  به وابسته تیشفاف و یرگیت

 ۀنمونـه، واژ  ی(. بـرا 8: 2003 ،یسـمائ ها دارد ) واژه نیرواج ا
ـ   ،ایدر حوزۀ ابزار و اش «خفن»  «خـاص و مهـم  » یو بـه معن

جامعۀ  درو است شده  زبانان یفارس ۀانیاست که وارد زبان عام
کار  به زانیم  کیبه  باًیتقر را آن یتینسگروه ج دوموردمطالعه 

 وخـو  خلقدر حوزۀ  «کوآال» زنان واژۀ گر،ید ییسو ازاند.  برده
ـ ا یبـرا  مـردان و  اند ردهکار ب به شتریو در مفهوم تنبل را ب  نی

ـ . انـد  دهاستفاده کـر  شتریرا ب «یگالب»واژۀ  وممفه  واژۀ یمعن
 وجـود  بـا ساخته شـده   ییگسترش معنا ندیبا فرا که «کوآال»

ـ مفهوم ا شورانیگو یناآشناست ول نخست، نگاه در نکه،یا  نی
 تواننـد  یجهان خارج م در واژه نیا مصداقبه  اسیقواژه را با 

ـ » رینظ یا واژه یمعنکه  یدرحال بزنند؛ حدس کـامالً   «یگالب
 ماننـد  ییهـا  واژه کـاربرد بسـامد   ن،یهمچنو ناآشناست؛  رهیت
 «رادار» ،«میس یب» ،«آنتن» ،«ماهواره» ،«چسب» ،«فونیآ»
و  زنان نیساخته شده است در ب ندیفرا نیهم با که «دیکل»و 

 ،«هندونه» ،«شتر» یها واژه یاست؛ ول کسانی باًیمردان تقر
مـردان   را و نفهم کودن و جیمفهوم گ در «چلغوز»و  «گون»
 یهـا  واژه شـتر یب زنـان  نکـه، یا وجـود  اند. با کار برده به شتریب

 ،«رفـتن  هـا  مـرغ  یقاط» ،«کالس یها»مرکب شفاف مانند 
ـ را ب «کـردن  یگـان یبا»و  «کردن کوفت» ،«کردن ویس»  انی

 نــدیبــا فرا ییهــا از واژه شـتر یمــردان ب مقابــل، در ؛انــد کـرده 
 اُپل» ،«یحسرت پژو» طیچند واژۀ بس ایدو  بیترک یساز واژه
 ،«یاالغ جهیسرگ» ،«یتیصفاس» ،«لیخ و خز» ،«افتاده عقب

 «خیمـ  اُس» ،«دیسف لمیف» ،«یشنگول آب» ،«عسل نیریش»
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 51    جوانان یدر کاربرد واژگان زبان مخف یتیجنس یها تفاوتپلوئی و همکاران: 

 ،«دهیکشـ  پشویز» هیثانو ای یفعل یها  مرکب ای «داف دله» و
 ،«چسـبونده  آمپـر » ،«خـورد  نیزمـ  به فکش» ،«سین مال»
 مفت» ،«دادن گاف» ،«دادن بکسل میس» ،«زنه یم نیریش»
ـ اغلب ا کهاند  استفاده کرده را «کردن  هناق» و «کرده بار  نی
ـ ترک مرکب یها واژه ـ و ت ریناپـذ  بی ـ . عـالوه بـر ا  انـد  رهی  ن،ی
نشان  شده یآور جمع یها داده یو صرف یساز واژه یها یژگیو
 گیری وام یساز واژه ندیاز مردان از فرا شتریب زنانکه  دهد یم

 ،«نکیدر» ،«میتا آن»، «اوپن» یها واژه . وامکنند یاستفاده م
ــ» ــورن» ،«سیک ــا»، «پ ــوکس» ،«یه ــر»، «ل  ،«یالکچ
 یها از واژه ییها نمونه «لنتیسا»و  «پرفکت» ،«کیفانتاست»
 یبـا بسـامد بـاالتر    زنـان است که  یسیاز انگل شده گیری وام
 مـردان کـه   یگـر ید یسـاز  واژه ندیفرااند.  کار برده ها را به آن
در جامعـه   یزبـان مخفـ   یهـا  در سـاختن واژه  زناناز  شتریب

نمونـه،   یاسـت. بـرا   یسـاز  اند سرواژه بردهکار  موردمطالعه به
 دی)اس ید اس ال»و (« Cigarette) یج یس» رۀیت یها واژه
 شده ساخته یساز واژه سر ندیابا فر «(دیآم لیات ید کیزرژیال

 زنان ن،یبر ا عالوه. دارد کاربرد شتریب مردان نیب در که است
 گرفتنکـار  و از بـه  داننـد  یممردان ها را مختص  از واژه یبرخ
 ،«چـاکرم » هـای  عبـارت  نمونـه،  یبـرا . کنند یم زیپره ها آن
ــوکرت» ــالت» ،«مین ــرادر» ،«داداش» ،«میاجم و  «اســتاد» ،«ب
و  مـردان در مفهوم خطاب کـردن را   وکنش  حوزۀ در «اروی»

و  «نفسـم » ،«جـانم » ،«زمیـ عز» های عبارت زناندر مقابل، 
ـ انـد  برده کار به شتریبمفهوم  نیا یرا برا «گریج»  ن،ی. همچن

 بـوق  جلو برو» ،«زدن رکب»، «زن یچ یآرپ» رینظ ییها واژه
ـ ت بـه » ،«گذاشـتن  یکسـ  کاسه یتو» ،«بزن  هـم  تـار  و پی
 ،«نییپـا  رمآ یفکتـو مـ  »، «معـدت  تـو  رمآ  یم فکتو» ،«زدن
مخشـو  »و  «هـم رفتـه   یکالهشون تو»، «مخمو چت کرد»

اند کـه   بردهکار   به زناناز  شتریب مردانرا  «گذاشته تو فرقون
ـ و تأک یزبـان  ررفتـا  یدهندۀ مسائل جداساز نشان قـدرت و   دی

اسـت در   مـردان  نیها در ب واژه گونه نیتوان مردانه و کاربرد ا
ـ ر خالـه »، «دراز بابـا لنـگ  » ،«لـه یجم» یها مقابل، واژه  ،«زهی

کار   به شتریب زنان نیدر ب «دُخمَل»و  «عروسک» ،«وینوکیپ»
صحبت کـردن را   یها به عاطف آن شیبرده شده است که گرا

ـ بـر ا  افـزون . دهد ینشان م جامعـۀ معاصـر بـا وجـود      در ن،ی
 رسـد  یمشابه، بـه نظـر مـ    یاجتماع یها گرفتن نقش برعهده

تـر   فعـال  ینقشـ  زناننسبت به مردان  ها ینهزم یهنوز در برخ
 یـن ا یـان م یزبان یها تفاوت یدایشامر عامل پ یندارند و هم

 مـخ » عباراتکنش   نمونه، در حوزۀ یدو گروه شده است. برا
 یاددر مفهوم ز «زدن کسی موتور به» یا «چال رو برد رو یارو

 زنـان  را هـا  واژه اینکه  استحوزۀ کنش  در وصحبت کردن 
 یکیچـال )مکـان   های ینهدر زم زنان یرا؛ زبرند یکار م  کمتر به

 نیهمـ  بـه دارنـد و   ی( و موتور تجربۀ کمترروغنی یضتعو یا
ماننـد   گرید اصطالحات از یبرخ زنان شود یمشاهده م ل،یدل
ــزک» ــانیچ» ،«دوزک بـ ــانیپ تـ ــانت» ،«تـ ــال یسـ و  «مانتـ
 شـتر یب رادر مفهوم آراستن و در حوزۀ کـنش   «فسان چسان»
و عامـل   یزبـان  یهـا  از تفاوت یبخش زین تابو. برند یم کار  به

 لیـ تحل جیاسـت. نتـا   تیبرحسـب جنسـ   یواژگـان  یجداساز
ـ نظ ییهـا  دشـواژه   دهـد؛  یموردمطالعـه نشـان مـ    های هواژ  ری
 ،«اخــالق اَن» ،«آقــا اَن» ،«ســگ تولــه» ،«تولــه سوســک»
 شـتر یب مردان را «ابوی»و  «گوزمخ» ،«تاپال» ،«مثقال چُس»
ـ ب ل،یـ تحل نیا. اند برده کار بهزنان  از  یزبـان  تیحساسـ  انگری
در  مـردان کمتـر   یکار و محافظه مرداننسبت به  زنان شتریب

 تابو است. یها کاربرد صورت

 گیری نتیجه و بحث
 یهـا  بـه واژه  توانـد  ینسل م یک یانهعام یزبان یها صورت

شوند و وارد زبان معاصر شوند و  یلتبد یدر نسل بعد یارمع
کـار ببرنـد و درک کننـد.      آن را بـه  یهمۀ افراد جامعۀ زبان

را  یکاررفته در زبان مخفـ  عبارات بهها و  واژه ینکه،رغم ا به
اسـتفاده از    برند، یکار م به یزبان  از جامعۀ یخاص یها گروه

و بـا   شـود  یهـا نمـ   گـروه  یـن ها تنها محـدود بـه ا   واژه ینا
ـ   هـا،  واژه یـن استعمال و رواج ا گونـۀ   یـن ا یهـا  واژه یمعن

و گـاه وارد زبـان    شـود  یزبان شناخته و شفاف مـ  یاجتماع
 .شود یها م رسانه یبزرگساالن و حت

تحوالت   ها و عبارات، واژه ینساخت و کاربرد ا یشافزا با
 ین،بنـابرا  شـود؛  یمـ  یجـاد ا یـار مع یدر زبان فارس ییراتیو تغ
 ی،اجتمـاع  یگـاه جا ی،گونـۀ زبـان   یـن ا یقو دق یعلم یبررس

ن آن در تحـوالت زبـا   یکاربردشناسـ  هـای  یژگـی و و اژگانو
 .داردبسزا  یتیها، اهم کاربرد واژه یژهو به ی،فارس

جـوان   یا جامعـه  یتـی، نظـر جمع  از یرانازآنجاکه جامعۀ ا
داشتن  پنهان نگاه یرا برا یاجتماع یشگو یناست و جوانان ا

 و ییشناسـا  برنـد  یکار مـ   به یگروه درون های یامو پ یشهاند
زبـان   یـن اصطالحات و واژگان ا پنهان های یهبه ال یابیدست
 یکه با جوانان سـروکار دارنـد بـرا    یو مسئوالن الدینو یبرا

مناســب الزم و  هــای گیــری یمو تصــم یــزیر تحقــق برنامــه
 .است یضرور

 آموزان یفارس یبرا تواند یم ین،همچن یق،تحق ینا نتایج
از  یو مترجمـان سـودمند باشـد؛ و سـند     یسندگاننو  ی،خارج
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بعـدها در   توانـد  یاسـت کـه مـ    یزبان فارس یخاز تار یمقطع
 یبررسـ  یـن، زبان مؤثر باشد. عالوه بـر ا  تر یمصور قد یبررس

 جامعـه  یبررس یبرا یمرجع تواند یزبان م یگونۀ اجتماع ینا
  ی،شناسان زبـان باشـد )سـمائ    جامعه یارزشمند برا یو مدرک
 یـث از ح یواژگـان زبـان مخفـ    ی(. به اعتقاد سمائ11: 1382

 بـا   ،یگـر د عبارت دارند. به یاجتماع درجات کاربرد در یستگیِشا
تـابوبودن   یـزان زبـان، م  ینا های هبودن الفاظ و واژ وجود تابو

الفـاظ در   یـن از ا یبرخـ   یگـر، ها متفاوت است. از طرف د آن
پـا   یکثرت اسـتعمال از زبـان مخفـ    یلو به دل اند یججامعه را
از  یگـر د یبرخـ  شـوند  یو وارد زبان روزمـره مـ   نهد یفراتر م
راه  یانـه به زبـان عام  یزن ها واژهگروه از  ینا یزندآم  ها طنز واژه
نگارنـدگان،   نظر(. به 357-355: 1384 ی،)سمائ کنند یم یداپ

و ارتباطـات، جوامـع    یگروه یها در عصر مطبوعات و رسانه
 یـو، همچون، راد یجمع ارتباط یلوتاز وسا عرصۀ تاخت یکنون
و  ینترنـت همـراه هوشـمند، ا   یهـا  مـاهواره، تلفـن    یزیون،تلو

گذشـته را   های یتاست و جوانان محدود یاجتماع یها شبکه
در  یباشند و با هر فرد مکانید در توانن یندارند و هر لحظه م

 یهـا  و رسـانه  یمجـاز  یارتباط برقرار کنند. زنـدگ  مکانآن 
که به سهولت در دسترس جوانان اسـت هنجارهـا و    امروزی
 یـن ا یامـد رگـون کـرده اسـت. پ   را دگ یاجتمـاع  یهـا  سـبک 
 یـات تنها در نحوۀ پوشش، ارتباطات روزمره و خُلق نه یدگرگون

و  یلاسـت کـه تسـه    ینفرض بر ابلکه  بوده، یرگذارها تأث آن
عصر بر  یندر ا یبا ورود فنّاور یتیجنس توسعۀ ارتباطات برون

بـوده   یرگـذار تأث یـز ن یتیدو گروه جنس ینب یسبک زبان یرو
و  یـدانی پژوهش که با روش م ینا یها داده ،هرحال است. به

ـ  شـده  ی گـردآور  همصاحب روشبا استفاده از  آن بـوده   یدر پ
از واژگـان و   یبخشـ  یو گـردآور  ییاست که پس از شناسـا 
 یتجنسـ  یرجوانان، رابطۀ متغ یندر ب یاصطالحات زبان مخف

 کند. یمترس یگونۀ اجتماع ینرا با ا
 یها که طبق جدول دهد ینشان م ها یافتهحاصل از  یجنتا

 یبا گـروه سـن   مردانها  به مصاحبه یاناغلب پاسخگو 2و  1
مهم در  ینقش یتجنس رسید یاند. به نظر م سال بوده 15-20

 یگـر، د عبـارت  پژوهش داشته باشد. بـه  ینها در ا واژه یفراوان
اسـتفاده   یکمتر از واژگـان زبـان مخفـ    مرداننسبت به  زنان

 زنـان دارد که  یدنکته تأک ینگذشته بر ا های یهنظر رایکنند؛ ز

ـ  یبه رفتار زبان  یـن دارنـد و ا  یتاز مـردان حساسـ   یشخود، ب
معتبـر اسـت.    هـای  یژگـی گسـترش و برای  یعامل یتحساس
کمتـر   یرمعتبـر غ هـای  در استفاده از صورت مردانکه  یدرحال

با  ین،ا وجود (. با1975 لیکاف، ؛1390 ی،)مدرسند کار حافظهم
حاصل  یجهنت ینا 2 یخ یو آزمون استنباط 3توجه به جدول 

 یو استفادۀ واژگان زبان مخفـ  یتجنس یردو متغ یانشد که م
 یول ،وجود ندارد یپژوهش تفاوت معنادار ینا یآمار  جامعۀدر 
کـه   دهـد  یدو گروه نشان مـ  یدر بسامد واژگان  یبررس یجنتا
 یره،ت های واژه ،تابو یاه ها و واژه دشواژه یاندر ب زنان یشگرا
مـردان و   یاجتمـاع  یهـا  و نقش یتمرتبط به موقع ییها واژه
زبـان   یاجتمـاع  یشوابسته به تسلط و قدرت در گو یها واژه
 یهـا  پژوهش یجۀبا نت یجهنت اینکمتر از مردان است.  یمخف

 شـکیبا،  و 1387 فارسیان،؛ 1378 پورجهان،؛ 1992 یسپرسن،
علـت   یممالحظـه کـرد   کـه  یطـور  بـه دارد.  یهمخوان 1382

 هـای  یتلقـ  یمتفاوت زبـان  یو الگوها یتیجنس زبان یدایشپ
گونـاگون از   یها و انتظارات اجتمـاع   و سپردن نقش یاجتماع

کاربرد اصـطالحات   یزن زبان یجامعه است. جامعۀ فارس یسو
 یجـنس مخـالف رفتـار    یجـنس را از سـو   یـک وابسته بـه  

بـه آن   زبانان یاست که فارس یتیواقع ینو ا داند یم یرعادیغ
ها  نگرش در فاصلۀ نسل ینا رسد یبه نظر م یدارند؛ ول یآگاه

 زنان یاجتماع یتدر وضع ییربا تغ ین،است؛ بنابرا ییردر حال تغ
نفـس و   اعتمادبه زنان ی،اجتماع یها ها در عرصه و حضور آن
 این. اند یافته یزبان مخف یها واژه یانب یبرا یشتریشجاعت ب

( و 1387) شــیخی ؛(1977) ووداک یهــا بــا پــژوهش جــهینت
هـا   واژه یبرخ ین،دارد. عالوه بر ا یی( همسو1374) فر یننوش
، «دراز بابا لنـگ » ،«یلهجم» یها زنانه همچون واژه یرنگبا پ
 زنان یندر ب «دُخمَل»و  «عروسک» ،«ینوکیوپ» ،«یزهر خاله»
 یعـاطف هـا بـه    آن یشکار برده شده است کـه گـرا    به یشترب

  پـژوهش  نتیجـه  با نتیجه این دهد یصحبت کردن را نشان م
عامل سـن کـه    همچنین،دارد.  همخوانی( 1394) ناصری شاه
 ینهاست در ا واژه گونه یندر کاربرد ا یتتر از عامل جنس مهم

 یسـن  یهـا  واژگـان را گـروه   یشتریندارد که ب یدوهش تأکژپ
 یهـا  پـژوهش  یجبـا نتـا   یجـه نت یـن انـد. ا  کرده  یانب تر یینپا
 .دارد ی( همخوان1394) ناصری شاه و( 1987) یسیکووتیزا

 منابع
ــادی، ــ اعتضـ ــه ) یداشـ ــدار، فاطمـ ــل(. تحل1387و علمـ  یـ
ـ  یزبـان مخفـ   یشناخت جامعه مطالعـات  دختـران.   یندر ب
 .69-65: 41 (زنان )کتاب زنان یراهبرد

 نظـر  یـر ز ،یزبان مخف ینفرهنگ نو(. 1384مطهره ) امینیان،
 .رعنا ی. مشهد: آوایچترود یپورخالق

)ده  یننـو  یشناسـ  مسـائل زبـان  (. 1374رضـا ) دمحم باطنی،
 .. تهران: آگاهمقاله(



 53    جوانان یدر کاربرد واژگان زبان مخف یتیجنس یها تفاوتپلوئی و همکاران: 

بر زبان  ی)درآمد یاجتماع یشناس زبان(. 1376) یترپ  ترادگیل،
 .. تهران: نشر آگهییطباطبا مد. ترجمۀ محو جامعه(

 پژوهش. فارسی زبان در زن(. 1388) مریم جبروتی، نهاد پاک
 .105-77: 1زنان 

ــان، ــا پورجه ــۀ عام(. 1378) پریس ــهگون ــ یان ــان فارس و  یزب
 یکارشناسـ  نامـه  یـان . پازنان و مردان یکالم یها تفاوت

واحـد   ی. دانشـگاه آزاد اسـالم  یهمگان یشناس ارشد زبان
 تهران مرکز.

در  کنکاشـی (. 1377) عطیـه  عطـار،  و نگـار  اردکانی، داوری
 مطالعـات  فصـلنامه . یتجنسـ  یشناسـ  زبان یها پژوهش
 .181-162: 42 (زنان)کتاب  زنان راهبردی

 یـد مج ی،آبـاد  نجـف  نـژاد  یـران محرم و ا خاله، یشهک رضایتی
مقـاالت   مجموعـه . یزبـان مخفـ   یشناس (. جامعه1395)

 یفارسـ  یـات زبـان و ادب  یهـا  پژوهش یشهما ینهشتم
 .تهران .(990-982صص )

)بــا  یفرهنــگ لغــات زبــان مخفــ(. 1382) یمهــد ســمائی،
 .. تهران: مرکززبان( یشناس دربارۀ جامعه یا مقدمه

و کاربرد آن در رسـانه. در   ی(. زبان مخف1384. )ـــــــــــ
-347)صـص   زبان و رسانه یشیاند مجموعه مقاالت هم

و  یـق . تهران: تحقیوراد ۀو توسع یقادارۀ کل تحق (.364
 .یوتوسعه راد

جوانـان   یگونۀ مخف زبان ی(. بررس1394) یشاد ناصری، شاه
 ی.ســاز همســان یکــردبــر اســاس رو یدر روابــط گروهــ

 .156-147: 10 یقیتطب یشناس زبان یها پژوهش

 کــاربرد بــر اجتمــاعی بافــت تــأثیر(. 1382) یننوشــ  شــکیبا،
 نامــه پایــان. تهرانــی مــردان و زنــان توســط هــا دشــواژه

 آزاد دانشــگاه. همگــانی شناســی زبــان ارشــد کارشناســی
 .مرکز تهران واحد اسالمی،

 جـنس  میان عامیانه گونۀ های تفاوت(. 1387محمد )  شیخی،
 یکارشناسـ  نامـه  پایـان . تهرانی فارسی در مؤنث و مذکر

. تهـران  نـور  پیـام  دانشـگاه . یهمگـان  یشناس ارشد زبان
 .انسانی علوم دانشکده

 یزبـان مخفـ   (.1394)رضـا   احمـد  یادی،اهلل و ص فتح عباسی،
 .95-34: 1 رشد. یرانیا ینتگاه ذوق و ط جلوه
 نامــه یــان. پادر واژه یتجنســ (.1378محمدرضــا ) فارســیان،

 . دانشگاه تهران.یهمگان یشناس ارشد زبان یکارشناس
شـهروز    . ترجمۀیستچ یزبان مخف(. 1378ژان ) ییلو کالوه،

 . تهـران: پژوهشـگاه  یسـمائ  ی: مهـد یراسـتار و ی؛پزشک
 .یرانا یاطالعات و مدارک علم

ها و عبـارات زبـان    واژه یبررس(. 1385) یانوشک یری،ام کیقبادی
 نامـۀ  یـان . پا(شـناختی  یمعنـ ـ  یصرف یجوانان )نگاه یمخف

 ی. دانشگاه آزاد اسـالم یهمگان یشناس ارشد زبان یکارشناس
 .یخارج یها . دانشکدۀ زبانیواحد تهران مرکز

. زبـان  یشناسـ  بـر جامعـه   یدرآمـد (. 1390. )یحیی مدرسی،
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان

. تهــران یزبــان فارســ یختــار(. 1377) یــزپرو خــانلری، ناتــل
 .فردوس

و کـاربرد آن در   یشناس زبان یمبان(. 1376ابوالحسن ) ی،نجف
 .یلوفر. تهران: نیزبان فارس

و مهرناز  یوپور، نسترن موس مرسده صالح یژهمن ی،عراق نجم
 دربـارۀ  نظـری  هـای  پـژوهش  سلسـله (. 1376) .یمیصم

 انتشـارات : تهـران . سـینما  و زن: اوّل دفتـر  زنان، مسائل
 .زنان مطالعات و روشنگران

 نامـۀ  پایـان . و اجتمـاع  یتجنس زبان،(. 1374) یداو  فر، نوشین
 فردوسـی  دانشگاه. همگانی شناسی زبان ارشد کارشناسی
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