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 چكیده

از  یرمز یا ارتباط است، اما گونه جادیا یابزار برا نیتر زبان مهم
 یجابر ی.زبان رمز رود یکار م محدود کردن ارتباط به یآن، برا

است که در گذشته  رانیدر ا یرمز یها زبان نیتر از ناشناخته یکی
جابر )از توابع شهرستان بدره،  یتوسط مردم روستا از،یبر حسب ن
به  یمحل شیزبان در گو نیشده است. ا ته( ساخالمیاستان ا

(rzuwânakiêžمعروف است. هدف از ا  )یپژوهش بررس نی 
ها به  است و داده یجابر یزبان رمز یشناخت زبان یها یژگیو

 شورانینگارنده و مصاحبه با گو یبر اساس شمّ زبان ،یدانیصورت م
 نشانپژوهش  نیحاصل از ا جیاند. نتا دست آمده زبان به نیا یبوم
صرف و  ،یاز لحاظ دستگاه واج یجابر یکه زبان رمز دهد یم

 یاز لحاظ واژگان یمنطقه است ول نیدر ا ارینحو، همچون زبان مع
 یجابر سانیدعانو زیزبان ن نیکامالً با آن متفاوت است. مبدعان ا

مختلف سفر  یبه نواح یسیدعانو یهستند که در گذشته برا
آن بتوانند  ۀلیداشتند که به وس یمخفزبان  کیبه  ازیو ن کردند یم

 دهد ینشان م ها یدارند. بررس نگه یمخف ها بهیاسرار خود را از غر
معموالً  ،یجابر یو از جمله زبان رمز یرمز یها که مبدعان زبان
ه خود، دست ب یحفظ اسرار شغل یهستند که برا یصاحبان مشاغل

 اند. زده ییها زبان نیابداع چن
 

 ،یشــناخت ن    زبــا یهــا یژگــی(، وی)مخفــ یزبــان رمــز :هااا کلیاادواژه

 .نیجیپ ،یاجتماع یشناس ،زبانیجابر

 

Abstract 

Language is the most important device for 

communication, but one coded form of it is used to 

restrict communication. The Coded Language of 

Jaberi is one of the most unknown languages in Iran 

that was originally developed by the people of Jaber 

village (of Badre County, Ilam Province). This 

language is known as žêrzuwanaki in the local 

dialect. The purpose of this research was to study 

the linguistic characteristics of the coded language 

of Jaberi. The data were collected through field 

research based on the researchers’ linguistic 

aptitude and interviews with native speakers of this 

language. The results indicated that the phonemes, 

syntax and grammar of the coded language of 

Jaberi is similar to the standard language of the 

region, but lexically it is completely different. The 

inventors of this language were also Jaberi’s prayer 

writers who traveled to different areas in the past to 

pray for people, and they needed a coded language 

to keep their secrets hidden from others. Results 

show that the creators of coded languages including 

the coded language of Jaberi are usually business 

owners who have invented such languages to 

protect their business secrets.  

Keywords: Coded language; Linguistic features; 

Jaberi; sociolinguistics; Pidgin. 
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 مقدمه
بندی کرد،  توان طبقه های زبان را از جهات مختلف می گونه »

از جمله از نظر زمان، مکان، موقعیت اجتماعی، رابطۀ گوینـده  
(. یکی 11-10:1383باطنی،  ...« )و شنونده، کاربرد و هدف و 

که بر اساس موقعیت اجتماعی و همچنـین  های زبان  از گونه
هـای مختلـف    هدف و کاربردش شکل گرفته و توسط گـروه 

اجتماعی، صنفی و طبقاتی، برای پنهـان نگـه داشـتن اسـرار     
شود، زبان رمزی  شخصی، شغلی و خانوادگی به کار گرفته می

نامند. به  می3، یا آرگو2، لوترا1یا مخفی است که گاه آن را لوتر
کار بردن زبـان   لوتراگویان با به(: »24:1380اشی )گفتۀ بلوکب

رمزی، از سویی همبستگی و ارتباط گروهی، طبقاتی و صنفی 
خود را در میان اعضای قوم، طایفه و صـنف در جامعـۀ خـود    

بخشند و از سوی دیگر، حریم و  کنند و تحکیم می تقویت می
فضای زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی خـود را   

دارند؛  برابر بیگانه و غیرخودی مصون و نفوذ ناپذیر نگه میدر 
گذارنــد کــه راز و اســرار مگــوی شخصــی و  و بــاالخره نمــی

 .« شان در محیط کار و زندگی اجتماعی آشکار گردد جمعی

 پیشینۀ تحقیق
هـای   های رمزی در بین گـروه  از گذشته تاکنون همواره زبان

شته است. یکـی از  مختلف قومی، اجتماعی و اصناف وجود دا
های رمزی در بین گروهی  ترین اسنادی که از رواج زبان کهن

ای  ( از  نویسنده1340دهد، کتاب حدودالعالم ) از مردم خبر می
نامعلوم است که از واژۀ لوتَر استفاده کرده و درمـورد لـوترای   

 کند. استرآبادی صحبت می
، « لـوتر مطربـی   »ای با عنوان  ( در مقاله1341محجوب )

لوتری را که در میان مطربان تهـران رایـج بـوده، گـردآوری     
نوازندگان و خوانندگان دور  »کند که  است. وی اشاره می کرده

یک حوض، در جایی که نیاز باشد دیگـران سـخن ایشـان را    
کننـد کـه لـوتر     درنیابند، با زبانی میان خود گفـت و گـو مـی   

زبان فارسی بنـا  گویش آنان بر پایۀ واژگان «. مطربی نام دارد
شده است و تنها در آن، چند فرمـول آوایـی خـاص بـر      نهاده 

 شود. مانند: انسان: شنسان ابلو. واژگان فارسی اعمال می
، «های رمزی در ایران زبان»( در مقالۀ 1380بلوکباشی ) 

هـای رمـزی را    هـای زبـان   تاریخچه، انواع، تعاریف و ویژگـی 
ع لوتر را معرفی کرده است: برشمرده و از نظر کاربرد، چهار نو

                                                                                                                
1. Luter 

2. Lutera 
3. Argot 

لـوتر   -2های قومی مثـل کولیـان و یهودیـان،     لوتر گروه -1
هـای   لوتر گروه -3های قومی و مذهبی مانند درویشان،  فرقه

ای مانند دزدان و راهزنان، گدایان، مطربـان در   صنفی و حرفه
لوترهای همگـانی   -4تهران و آسیابانان در دزفول و شوشتر، 

های میـانی   امۀ مردم که معموالً در میان الیهرایج در میان ع
رود، ماننـد   کـار مـی   تودۀ مـردم، بـه ویـژه زنـان بـه     امعه و ج

 لوترهای زرگری، مرغی و گنجشکی.
کند  اشاره می«  فرهنگ لغات مخفی »( در 1382سمایی )

ای فرانسـوی دارد و   که لفظ آرگو برای زبـان مخفـی، ریشـه   
اند. او مبدعان زبان  کار برده به اولین بار آن را در قرن پانزدهم

داند: نخست قانون گریزان، زیرا نیاز بـه   مخفی را دو گروه می
زبانی دارند که حافظ افکار و مقاصدشـان باشـد. دوم کسـانی    

کننـد و از آنجـا کـه     که برخالف هنجارهای جامعه رفتار مـی 
رعایت نکردن هنجارها باعث شـماتت و انگشـت نمـا شـدن     

 عی در مخفی کردن اسرار خود دارند. شود، آنها س می
تحلیـل و   »ای تحت عنوان  ( مقاله1393حسینی معصوم )

توصیف گویش شناختی یک زبان رمزی خانوادگی خـاص در  
های یـک زبـان    را نگاشته است. در این مقاله ویژگی«  مشهد

ــتردۀ     ــبتاً گس ــروه نس ــک گ ــان ی ــه در می ــاص ک ــزی خ رم
ررسـی شـده اسـت. بـر     خویشاوندی در مشهد    رایج است، ب

اســاس ایــن پــژوهش، واژه ســازی در ایــن زبــان بــه روش  
گیرد و هـر واژه نماینـدۀ حـوزۀ معنـایی      اقتصادی صورت می

باشد. همچنین بسیاری از واژگان آن بـا توجـه    ای می گسترده
 اند. به حجاب، حیا و حفظ حریم میان زن و مرد، ساخته شده

زبـان   »ای با عنوان  ( در مقاله1395پور و دلگرم ) سبزعلی
، « مخفی اَرّانَجی یا قَرقه دیلی در مناطق تات نشـین خلخـال  

انـد و بـه ایـن نتیجـه      به مقایسۀ این زبان با پیجین پرداختـه 
اند که این زبان پیجین نیست، بلکه یک زبـان مخفـی    رسیده

است که در بافت کارگری برای حفظ اسـرار شـغلی اسـتفاده    
داد که این زبان از تـاتی تغذیـه    شود. نتایج پژوهش نشان می
کند و اغلب، همان تاتی است ولی در بخش واژگان، با آن  می

 هایی دارد. تفاوت
اطالعــات  »ای تحــت عنــوان  ( در مقالــه1953) 4آرانســکی

های رمزی )آرگو( در آسـیای میانـه، گـروه قـومی      ای از زبان تازه
تان را ، زبان گـروه قـوال تاجیکسـ   «قوال در کوالب و آرگوی آن

هـای قـومی    معرفی کرده است. این زبان مربوط به یکی از گـروه 
کوچک در شهر کوالب تاجیکسـتان اسـت کـه در میـان اهـالی      

                                                                                                                
4. I. M.Oranski 
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های ایـن گـویش را    مشهورند. او تعدادی از واژه 1محل به )قوال(
ثبت کرد و آن را یک آرگوی محلی فرض نمود، سپس از طریـق  

 فرض خود را تأیید کرد.های آرگو،  مقایسۀ آن با مجموعه واژه
را «  زبان مخفی چیست؟ »( بخشی از کتاب 1993)2کالوه

به تاریخ زبان مخفـی در فرانسـه اختصـاص داده و برخـی از     
های این کشور را معرفی کرده اسـت. او تغییـرات زبـان     زبان

ــین      ــوده و همچن ــی نم ــوری بررس ــاظ ص ــی را از لح مخف
بیـان نمـوده    کاربردهای ادبی زبان مخفی و شـبه مخفـی را  
سـازی در زبـان    است. نگارنـده همچنـین در فراینـدهای واژه   

دانـد: ا.   مخفی فرانسه، چهار اصل را تـا حـدی عمـومی مـی    
. 4. ونـد افزایـی،   3. تلخیص یا اصل صرفه جویی، 2استعاره، 

 واژگان زایای باقاعده.

 روش تحقیق
توصـیفی و   -روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی

هـا بـه    باشد. در بخش پیشینه و تعـاریف، داده  ای می کتابخانه
هـا و    ای و از طریـق فـیش بـرداری از کتـاب     روش کتابخانـه 

هـای   مقاالت فارسی و انگلیسی مختلـف در رابطـه بـا زبـان    
های مربـوط بـه زبـان رمـزی      اند. داده آوری شده رمزی، جمع

جابری نیز، بر اساس شم زبانی نگارنده و به صورت میدانی از 
اند.  طریق مصاحبه با گویشوران بومی این زبان به دست آمده

های گردآوری شده حتـی االمکـان از افـراد بزرگسـال و      داده
و   عمدتاً مردان مسن، از طریق ضبط صـوت گـردآوری شـده   
 پس از آوانگاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 روستای جابر

 20بدره)حـدوداً   -روستای جابر انصـار در مسـیر جـادۀ ایـالم    
کیلومتری نرسیده به بدره( واقع شده است و به خـاطر وجـود   
بقعۀ متبرکۀ امامزاده جابربن عبداهلل انصاری، به منطقۀ جـابر  
معروف است. بقعۀ مذکور مربـوط بـه معمـاری قـرون اولیـۀ      
اسالمی بود و گنبدی شبیه به گنبـد دانیـال نبـی در شـوش     

ادارۀ حج و اوقـاف اسـتان   های اخیر توسط  داشت که در سال
هـا از   ایالم بازسازی شد. اهالی ایـن منطقـه کـه قـدمای آن    

های بابابزرگ )بـاوه   باشند، شامل تیره فرزندان جابر انصار می
باشند،  وند، کَل ولی، میرقدم و مومِه می گَپ(، پیرالیاسی، خدره

  ی بـزرگ  ا ولی همگی خود را یـک طایفـۀ متحـد و خـانواده    
عمـدتاً در    طایفـۀ جـابری معروفنـد.این طایفـه    دانسته و بـه  

کنند ولـی جمعیـت بسـیار زیـادی از      روستای جابر زندگی می

                                                                                                                
1. qavol 
2. L.J.Calvet 

ها پیش به ایالم مهاجرت کـرده و اکنـون سـاکن     ها، سال آن
باشند، اما دارای ارتباطات نزدیـک خویشـاوندی    این شهر می

با اهالی روستا بوده و با همدیگر رفـت و آمـد زیـادی دارنـد.     
هـای جـابری نیــز در گذشـته، بــه     د دیگـری از خــانواده تعـدا 

و در   شهرهای خرم آباد، کرمانشـاه و تهـران مهـاجرت کـرده    
 اند. همان جا ساکن شده

با توجه به توپوگرافی منطقـه و نبـود اراضـی قابـل زرع     
مناسب، مردم منطقه بیشتر از طریق دامـداری و بعضـاً از راه   

اند، اما با احداث جادۀ  ودهتجارت با کشور عراق امرار معاش نم
های اخیر و خـروج از بـن بسـت و     بدره در سال -جدید ایالم

هـای نـوین اسـتفاده از خـاک،      کـارگیری شـیوه   همچنین بـه 
کشاورزی نیز به عنوان یکی از منابع مهم درآمد منطقه خـود  

گردشـگری   -را نشان داده است. امرزوه نیز منطقۀ تفریحـی 
سدسیمره( در روستای جـابر، بـه    تنگۀ کافری)انتهای دریاچۀ

های گردشـگری اسـتان ایـالم تبـدیل شـده و       یکی از قطب
ــی و      ــگران داخل ــری از گردش ــع کثی ــذیرای جم ــالیانه پ س

 باشد. های خارجی می توریست

 زبان جابری
های رمزی در ایران، زبـان رمـزی    ترین زبان یکی از ناشناخته

یش جابری است. مـردم منطقـۀ جـابر بـه زبـان کـردی، گـو       
ای )زیرمجموعۀ کردی فِیلی از شـاخۀ جنـوبی( و لهجـۀ     بدره

کنند، اما عالوه بـر زبـان کـردی کـه بـرای       جابری تکلم می
شـود، در میـان خـود یـک زبـان       برقراری ارتباط استفاده می

رمزی دارند که برای پنهان نگه داشـتن اسرارشـان در برابـر    
در گـویش  کنند. این زبـان رمـزی    ها از آن استفاده می غریبه

ای  معــروف اســت و ســابقه (r zuwânakiêž) محلــی بــه
طوالنی دارد، اما امروزه رو به زوال است و معدود افـرادی آن  

برند، زیـرا در گذشـته برحسـب نیـاز مـردم ایـن        را به کار می
منطقه ساخته شده است. مردم طایفۀ جابری در گذشته برای 

اق سـفر  کار و تجارت به نواحی مختلف از جملـه کشـور عـر   
ای از بزرگان باسواد که به دعانویسی  کردند، همچنین عده می

کردنـد، همـواره    مشغول بودند و از این راه کسب درآمـد مـی  
آمد به شهرهای اطراف بودند. بنـابراین سـاخت    و مشغول رفت

شـان را از   یک زبان که به وسیلۀ آن بتوانند راز و رمز شـغلی 
وری بــوده اســت. دیگـران مخفــی کننــد، امـری الزم و ضــر  

هـای   نگارنده در این پژوهش بـه تحلیـل و توصـیف ویژگـی    
زبانشناختی زبان رمزی جابری پرداختـه و گـامی کوچـک در    

 بها برداشته است. جهت معرفی و حفظ این میراث گران
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 1شناسی زبان جامعه
زبان عالوه بر فردی بودن، حاصل زندگی جمعـی اسـت و در   

کنـد.   ، نقش مهمی ایفا میهای آن گیری جامعه و ارزش شکل
عنوان یک پدیدۀ اجتمـاعی، علـل فراوانـی     زبان رمزی نیز به

ــی ــی ویژگـ ــاخۀ   دارد و بررسـ ــات شـ ــای آن، در مطالعـ هـ
 گنجد.  شناسی زبان می جامعه

شناسـی   های مهم زبـان  شناسی زبان یکی از شاخه جامعه
ترین  عنوان یک نهاد اجتماعی و مهم است که در آن، زبان به

گیـرد   برقراری ارتباط در جامعه، مورد مطالعـه قـرار مـی   ابزار 
 (.116:1373)مشیری، 

شناسی زبـان، زبـان    جامعه(: »59:1377از دیدگاه باقری )
نگـرد. براسـاس ایـن دیـدگاه، زبـان در       را از دیدگاه جمع می

خدمت برقرار کردن ارتباط فرد با اجتماع خویش است. جامعه 
ان در چه زمـانی و در چـه   شناسی زبان به این موضوع که زب

مکانی، برای چه مقصودی، در حضور چه کسی، با چه لحنـی   
گیرد توجه دارد، و نیـز بـه جایگـاه     می  و ... مورد استفاده قرار

زبان درالگوی رفتاری جامعه، در بین مردمی کـه آن را درک  
 «.دهد می کنند، اهمیت می

ی مانند شناسی زبان به مطالعۀ تأثیر عوامل اجتماع جامعه
هنجارهای فرهنگی، توقعات و بافت بر نحوۀ استفاده از زبـان  

توان تأثیراتی را که زبان بر فرهنگ و  پردازد. همچنین می می
شناسـی زبـان قلمـداد     اجتماع دارد نیز، در زمرۀ تعریف جامعه

هـای زبـانی را    کرد. این شاخه از زبانشناسی، عالوه بر ویژگی
رونـد، روابـط اجتمـاعی     ار مـی ک های خاص به که در موقعیت

دهنـد،   مختلفی که بین افراد و عوامل مهم موقعیتی نشان می
انـد از:   کند. ایـن عوامـل تـأثیر گـذار عبـارت      از هم مجزا می

انتخاب صدا، عوامل دسـتوری و واژگـانی کـه سـن، جـنس،      
 2گیرد. تحصیالت، هویت قومی، شغل و... را در بر می

 های مختلف دیدگاههای رمزی از  تعریف زبان
(، زبـان مخفـی را زبـان خـاص     2008) 3المعارف بریتانیکاۀدایر

این اصـطالح مربـوط بـه زبـانی     »گوید:  داند و می مجرمان می
 «است که خاص یک منطقۀ جغرافیایی یا طبقۀ اجتماعی است.

زبان رمزی زبانی است ساختگی که دو یا چند تن و یـا  »
دهند، تا هنگامی کـه   ر مییک گروه از مردم در میان خود قرا

بخواهند معنا و راز سخنشان برای دیگران پوشـیده و پنهـان   
 (.19 :1380 )بلوکباشی،« گو کنند. و بماند، با آن گفت
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  حسـین  الـدین   ترین تعریفـی کـه میرجمـال    طبق قدیمی
قمری(  1017شیرازی در فرهنگ جهانگیری در سال) انجوی 

لـوترا زبـانی اسـت کـه دو      »از واژۀ لوترا به دست داده است، 
کس در میان هم قرار دهند کـه چـون بـاهم سـخن گوینـد،      

 (.20)همان« دیگران آن را نفهمند
زبان مخفی در اصل یک زبان مستقل نیست و یکی از  »
های هر زبان معیار است. زبان مخفـی عمـدتاً    ها و گونه شکل

هـای فعلـی،    در حوزۀ واژگان و تا حدی اصطالحات و عبارت
 (7:1382سمایی،«)شود. اع و زایدۀ هر زبان میابد

زبـان سـاخته شـده،    (: »97:2009) 4به گفتۀ فریرا و بودا
هـایی از مـردم    عنوان وسیلۀ ارتباطی داخلی در میان گـروه  به

شود و برای افراد گروه نوعی هویت و همـاهنگی   استفاده می
هـا را   کند، همچنین تحکیم داخلی گروه و تمـایز آن  ایجاد می

 «کند. های دیگر تقویت می سبت به گروهن
زبـان  »هـای رمـزی را    ( ایـن زبـان  248:1920) 5ایوانف

ایـن  «( لـوترا »نامد. در ایران نیـز دهخـدا)ذیل    می« 6ترکیبی
خوانـد. و بـه گفتـۀ     مـی « صورت شکسـتۀ زبـانی  »ها را  زبان

ــان ) ــا 550-549:1348زمردی ــدۀ  »( آنه ــط ادا ش ــکل غل ش
(، 1:1977) نیـز چـون یارشـاطر    اند. برخـی  «های طبیعی زبان
 کنند. گذاری می نام« 7زبان پیوندی»ها را  آن

برد  عنوان ضدزبان نام می ( از آرگو به573:1976هلیدی )
کنـد کـه    و آن را ابزاری برای اجتمـاعی شـدن توصـیف مـی    

وسـیلۀ آن در یـک ضـداجتماع در کنـار جامعـۀ       گویشوران به
 کنند. یف میتر برای خود، اجتماعی مستقل تعر  بزرگ

ای از لغـات   ( آرگو را شامل مجموعـه 211:2010) 8بلیک
داند که گروهی از افراد که عالیـق مشـترک    غیراستاندارد می

هـای مملکـت دارنـد، از آن     های مشترکی با قـدرت  یا مخالف
کنند. به گفتۀ او زبان نشانۀ مهـم هویـت اسـت و     استفاده می

ای بـرای   های محاوره ای واژگانی از گونه افراد بیشتر محدوده
 (5کنند، که هویتشان را آشکار میکند. )همان:  خود ایجاد می

هایی کـه   آرگو اصطالحی فرانسوی است و نخستین واژه
بـه  «  9جـارگون  »هـای   انـد، واژه  برای تعریف آن شناخته شده
اند که هردو به قـرن  10«   جوبلین »معنای لوتر یا زبان خاص و 

 (.9:1388شوند )کالوه،  میپانزدهم میالدی مربوط 
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 های ساختاری زبان رمزی جابری ویژگی
های  هایی که کالوه برای زبان در این بخش، بر اساس ویژگی
های زبان رمزی جـابری مـورد    رمزی ذکر کرده است، ویژگی

 :گیرند بررسی قرار می
. مخفی بودن. گوینـدگان، زبـان مخفـی را بـه ایـن سـبب       1

هـا سـر    وگـوی آن  دیگـران از گفـت  اند کـه   اختراع کرده
(. هـدف از سـاخت زبـان رمـزی     1388درنیاورند )کالوه: 

جابری نیز، مخفی کردن اسرار شغلی و شخصی، در برابر 
 ها بوده است. بیگانه

. مستقل نبودن. زبان مخفی از نظر ساختار، شبیه زبان مبنـا  2
و اصلی است؛ یعنی، از نظر آوایی، ساختواژه و نحـوی بـا   

مبنا یکـی اسـت و فقـط در بخـش واژگـان بـا آن       زبان 
هایی دارد )همان(. زبان رمزی جابری نیز از لحـاظ   تفاوت

دستگاه واجـی، صـرف و نحـو همچـون زبـان معیـار در       
منطقۀ جابر است ولـی از لحـاظ واژگـانی، کـامالً بـا آن      

ها یا صـاحبان حرفـه و    متفاوت است. گویندگان این زبان
سرار شغلشان فاش شـود تـا بـه    خواهند ا اند که نمی شغل

انــد کــه در  سـود بیشــتر برســند؛ یــا طردشــدگان جامعــه 
(. مبدعان زبان رمزی 14اند )همان:  ای منزوی شده گوشه

جابری نیز، دعانویسان مشهور جابری هسـتند کـه بـرای    
 اند. حفظ اسرار شغلی خود، دست به ابداع این زبان زده

خفـی معمـوالً بـرای    هـای م  های مترادف. زبان . تعداد واژه3
های زیادی ندارند،  نامیدن پول و عمل جنسی نیاز به واژه

(. در زبـان  51های هم معنی بسیار دارند )همـان:   اما واژه
رمزی جابری نیز، بسیاری از واژگان )مخصوصا صـفات(  

باشـند و معنـای    ای مـی  نمایندۀ حـوزۀ معنـایی گسـترده   
 ست.هااز طریق بافت موقعیتی، قابل تشخیص ا آن

(. زبـان رمـزی جـابری    84. ارتباط کمتر با نوشتار )همـان:  4
هـای رمـزی دیگـر، دارای شـکل      همانند بسـیار از زبـان  

 گفتاری است و نوشتۀ مکتوبی از آن وجود ندارد.
های اصـلی   های تازه و استفاده از واژه . ساخته نشدن واژه5

(. این ویژگی کـه کـالوه بـرای    81با تغییر معنا )همان: 
های مخفی ذکر کرده است، در زبان جابری کمتـر   زبان

خورد، زیـرا اغلـب واژگـان ایـن زبـان بـه        به چشم می
انـد و در هـیچ زبـان     صورت کامالً نوآورانه ابـداع شـده  

 شوند. دیگری یافت نمی
های مخفی به زبان اصلی بـر   های زبان . ورود برخی از واژه6

ــدرجی و    ــان م ــودن زب ــی ب ــرت اســتعمال. مخف ــر کث اث
هـا بعـد از مـدتی نقـش      وستاری است؛ یعنی، این زبانپی

هـای زبـان    دهند و جـزء واژه  رمزآمیز خود را از دست می
(. این ویژگی در زبان رمزی جـابری  57شوند )همان:  می

ای از آن، وارد زبان  خورد و تاکنون هیچ واژه به چشم نمی
 اصلی نشده است.

ر زبـان  هـای ایجـاد شـده د    . تلخیص و صرفه جـویی. واژه 7
(. با وجود اینکه در زبان رمزی 16اند)همان:  مخفی کوتاه

سازی رعایـت شـده اسـت و     جابری اصل اقتصاد در واژه
تواند  شوند و حتی یک واژه می جمالت گاهی مختصر می

ای باشد، اما واژگان مرکـب   نماینده حوزۀ معنایی گسترده
خورد و برای ساخت واژه بـه ایـن    زیادی هم به چشم می

 ش، محدودیتی وجود ندارد.رو
. در زبان مخفی بـرای عشـق، محبـت و مفـاهیمی از ایـن      8

(. در زبـان رمـزی   51قبیل، معادل وجود نـدارد )همـان:   
 طور است. جابری نیز، همین

های ذکر شدۀ کـالوه بـرای    عالوه بر موارد فوق که با ویژگی
های رمـزی، مـورد مقایسـه قـرار گرفـت، در ادامـه        زبان

دیگری نیر، برای زبان رمـزی جـابری ذکـر    های  ویژگی
 گردد: می

های دیگـری   . همۀ واژگان این زبان ابداعی نیستند و روش9
ها  های بعد، به آن سازی وجود دارد که در بخش برای واژه
 شود. اشاره می

. از نظر ساخت فعل، زبان زمری جابری تابع قواعد ساخت 10
 فعل در زبان معیار است.

حروف اضافه و اعداد در زبان رمزی جـابری   . برای وندها،11
ها در زبان معیار  معادلی ساخته نشده و از همان معادل آن

 شود. جابری، استفاده می

 واژگان
های زبـان معیـار اسـت و     ها و گونه زبان رمزی یکی از شکل

نظام آوایی، صرفی و نحوی آن با زبان معیار مربوط بـه خـود   
ی کامالً متفاوت است و همین یکی است، ولی از لحاظ واژگان

نظام واژگانی اسـت کـه ماهیـت آن را رمـزی کـرده اسـت.       
بنابراین اصـل و اسـاس زبـان رمـزی جـابری را یـک نظـام        

 دهد. واژگانی متشکل از اسم، فعل و صفت تشکیل می

 سازی اقتصاد در واژه
ساخت زبان فرایندی پیچیده و طوالنی است و هر فردی بـه  

دام به ساخت زبان کنـد. بنـابراین از یـک    تواند اق راحتی نمی
توان انتظار داشـت کـه    جامعۀ بسیار کوچک خویشاوندی نمی

برای زبانی با کاربرد محدود، معادل همۀ واژگان، واژۀ رمـزی  
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بسازد. از آنجا که واژگان رمزی یا مخفی بـرای پنهـان نگـه    
هـا اسـتفاده    هـا و غیرخـودی   داشتن مکالمات در برابر غریبـه 

تـوان مقصـود    د، با استفاده از تعداد محدودی واژه میشون می
خود را رساند، و نیازی نیست بـرای هـر کلمـه یـک معـادل      

سـازی بـه     رمزی ابداع کرد. در زبان رمـزی جـابری نیـز واژه   
توانـد   گیرد، و گاهی یک واژه مـی  روش اقتصادی صورت می

چندین معنای مختلف یا نزدیک به هـم دربـر داشـته باشـد.     
که با این زبـان آشـنایی دارنـد، بـا اسـتفاده از بافـت        کسانی

 فهمند. مثال: موقعیتی، معنای مورد نظر گوینده را می
âšal:     ،یک صفت مثبت است و مفـاهیمی از قبیـل زیبـا

دهد.   خوب، مرغوب، خوش مزه و خوش اخالق  را انتقال می
به عنوان مثال اگر با غذا استفاده شود، مفهـوم خوشـمزگی را   

 âšal- - ÿâwrâkغذای خوشمزه: رساند. مثال: می
čatr: شود.  این واژه برای چند نوع از مایعات استفاده می

آن آب است، ولی در معنای بـاران، خـون، ادرار   معنای اصلی 
شود و شنونده از طریق بافت موقعیتی، معنـای   نیز استفاده می

 دهد. مثال:  مورد نظر را تشخیص می
 o - salj- čatr :آب یخ

انـد و ضـمایر    ضمایر نیز به روش اقتصادی سـاخته شـده  
 باشـند.  انعکاسی و منفصل، هردو دارای ساختی یکسـان مـی  

 w- emêgerخودم:  w- emêgerمن: مثال: 
با اینکـه واژه سـازی در زبـان رمـزی جـابری بـه روش       
اقتصادی صورت گرفته است، اما گاهی نیز برای یـک کلمـه   

هـا داشـته اسـت، چنـدین      که کاربرد فراوانی در فرهنـگ آن 
معادل رمزی وجود دارد. به عنوان مثال، برنج غذایی است که 

شده و خوراک اصـلی   پخته می ها و مجالس بیشتر در مهمانی
ها نیز همانند اسکیموها کـه   این طایفه بوده است. بنابراین آن

هـای مختلـف آن    با برف سروکار دارند و برای انواع و انـدازه 
برنـد، بـرای واژۀ بـرنج، چنـدین      کار مـی  واژگان گوناگونی به

 اند. مثال: معادل رمزی ابداع کرده
  zařبرنج خشک: 
 rêkoɫhبرنج پخته:
 nêêzařdبرنج چرب: 

 سازی فرایندهای واژه
از آنجا که تفاوت اصلی زبـان مخفـی بـا زبـان معیـار،        

سازی موجـود   عمدتاً در حوزۀ واژگان است، لذافرایندهای واژه
اند که در زیر  در زبان رمزی جابری به چهار دسته تقسیم شده

 شود. ها اشاره می به آن

 سازی سرواژه
سـازی در زبـان رمـزی جـابری،      الب واژههای ج یکی از شیوه

ــرواژه ــتال  س ــت. کریس ــازی اس ــی10:2003) 1س ــد:  ( م گوی
 2های اول چند واژه اسـت. سـرواژه   سازی تلفظ حرف سرواژه»
برای ایـن  «. شود عنوان یک واحد مستقل تلقی و تلفظ می به

منظور، در زبان رمزی جابری، گاهی در کلمـات چنـد حرفـی    
کنند و افراد آشنا بـه ایـن    فقط حرف ابتدای واژه را هجی می

یابند. در کلمات دو حرفی نیز هردو حـرف   زبان، معنا را درمی
هـا هـیچ    دیای که غیرخـو  شوند، به گونه به ترتیب هجی می

 گونه تصوری از معنای آن ندارند.
 مثال: کلمات چندهجایی

 mim:مادر  beبرادر: xe:خواهر
 هجایی  مثال: کلمات تک

 wâbe -u- w:بو    ɫâbe -u- d:بد
 :است(« مل»گردن )معادل کردی آن، 

 mâmim- u - l 

 3ابداع
ای کـامالً نوآورانـه    شمار زیادی از واژگان این زبان، به شـیوه 

ها  ای برای پی بردن به مفهوم آن اند و هیچ نشانه ساخته شده
ها را دریابند. ایـن   توانند آن وجود ندارد و فقط افراد خودی می

واژگان کامالً جدید هسـتند و در هـیچ زبـان دیگـری یافـت      
 مثال: شوند. نمی

 toxɫaسر: tizuka:تفنگjâdoxɫ: دختر
  âwrâk:غذا/ نان

 4گیری قرض
سازی در زبان رمزی جابری،  های واژه شیکی دیگر از رو

قرض گیری است. در این زبان تعداد اندکی واژۀ عربـی  
شود. از آنجا که استان ایالم با کشور عراق مرز  یافت می

مشترک دارد، طبیعی است که رفت و آمـد زیـادی بـین    
مردم این  منطقه و کشور عراق باشد. بنـابراین یکـی از   

توان رفت و آمد  ربی را میدالیل اصلی حضور واژگان ع
های طوالنی مـدت بزرگـان و اهـالی     فراوان و مسافرت

روستای جابر برای کار و تجارت به این کشور عرب زبان 
 دانست. مثال:

 hadid:آهنšajar:درخت   baqar:گاو

                                                                                                                
1. D. Crystal 

2. acromym 

3. coinage 
4. borrowing 
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 ترکیب
سازی در زبـان رمـزی    های ذکرشده برای واژه عالوه بر روش

کلمـات اسـت. بـه گفتـۀ      1جابری، یک روش دیگر، ترکیـب 
ترکیب فرایندی است کـه در طـی   (: »85-82: 1991) 2متیوز

وجود  تر، به آن، واژۀ قاموسی از دو یا چند تکواژ قاموسی ساده
واژۀقاموسـی حاصـل، گـاهی    »افزاید:  و در ادامه می« آید. می

طور کلی معنای آن از  معنای غیرعادی یا خاص دارد، یعنی به
در زبـان  «. بینـی نیسـت    آن، قابل پـیش دهندۀ  اجزای تشکیل

جابری، گاه دو جزء رمزی را با هم ترکیب کرده و یک کلمـۀ  
اند، گاهی هم یک جزء عربی را در کنار یک جزء  جدید ساخته

کردی یا رمزی قرار داده، تا یک کلمۀ رمـزی جدیـد سـاخته    
 شود. مثال:

 xa: âgyar  gunخرگوش  -
بـه معنـای خـر     gyarهردو جزء این واژه رمزی هستند. 

 به معنای گوش است. xaâgunو
 la:êɫ tâzoϫبزغاله)بز جوان( -

بـه معنـی بـز، واژۀ عربـی( و     ɫâzoϫاین واژه از دو جزء)
(laêt   مرکب شـده )به معنی جوان )برای حیوان، واژۀ کردی

 است.
 salj -u- čatr:آب یخ -

بـه معنـی آب، واژۀ رمـزی( و     čatrاز دو جزء )  این واژه
(salj تشکیل شده است. به معنی یخ، واژ )ۀ عربی 

 های آن  اسم و ویژگی

به کلماتی که برای نامیدن شخص، شیء، حیوان و یا عملـی  
شود. اسامی قابل جمع هستند و  روند، اسم گفته می به کار می
شوند. در زیر بـه   های معرفه، نکره و اضافه همراه می با نشانه

 شود: می پرداخته میها همراه با اسا معرفی این نشانه

 معرفه و نکره 
و یـا   /ê/و نشانۀ نکـره   /a/نشانۀ معرفه در این زبان معموالً 

g/ê/:است. مثال 
 ?zak-aâ:پسر)معرفه(

 -êkargمرغی )نکره(:

 مفرد و جمع
است کـه بعـد از اسـامی     /al/نشانۀ جمع در این زبان رمزی 

انۀ اگر بـه اسـم جمـع نشـ    al-jarآید. مثال:مردان :  مفرد می

                                                                                                                
1. compounding 
2. P.Mattehews 

بـه   /al/اضافه شود، در این صورت عالمـت جمـع    /a/معرفۀ
 آید. در می /el/صورت 

 نشانۀ اضافه 
است که بین دو اسم، اسم و صفت، اسـم و   /e/نشانۀ اضافه 

 آید. مثال: ضمیر، اسم و عدد ترتیبی، عدد کسری و اسم می

 baqar-e-kabiraگاو پیرزن: 
 âbix- e - šalگوشت مرغوب:

 صفت
یا گروهی از کلمات اسـت کـه اسـم را توصـیف      صفت کلمه

دهد. در زبان جابری صـفات   کند و دربارۀ آن توضیحی می می
 روند. کار می معموالً به سه صورت مطلق، برتر و برترینبه

 صفات .1جدول 

 âšal خوب مطلق

 r    êt- âšal بهتر برتر

 rinêt- âšal بهترین برترین
 

 ضمایر
ســازی بــه روش  جــابری، واژه از آنجــا کــه در زبــان رمــزی

گیرد، ضمایر منفصل و انعکاسـی هـردو    اقتصادی صورت می
دارای ساختی یکسان هستند. ضمایر متصل نیز همچون زبان 

 پیوندند.  معیار، به انتهای اسامی می

 ضمایر منفصل و انعکاسی .2جدول

 من/
 خودم

w-emêger 
 ما/

 n âw-emêger خودمان

 تو/
 w-edêger خودت

 شما/
 n âw-edêger خودتان

 او/
 w-e êger خودش

 ها/ آن
 n âw-eÿêger خودشان

 

 ضمایر متصل .3جدول 

 
 ضمیر پیوسته رمزی جابری

 j- am âdoxl -am دخترم

 j- ad âdoxl -ad دخترت

 j- eâdoxl -e دخترش

 n âj- amâdoxl n     â-am دخترمان

 n âj- adâdoxl n      â-ad دخترتان

 n âj- eÿâdoxl n      â-eÿ دخترشان
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 ساخت و تصریف فعل
عالوه بر اسامی، بخش مهم دیگری از زبان رمزی جـابری  

هند و به دو صورت ساده و مرکـب در   را، افعال تشکیل می
ها نیز همچـون زبـان    روند. صرف آن کار می ها به همۀ زمان

هـا   گیرد. در زیر به چند نمونه از آن معیار جابری صورت می
 شود: یاشاره م

 افعال ساده .4جدول 

 رمزی جابری فارسی

 marzin خوردن

 nenâ nur خوابیدن

 warzin گفتن

 nenâkâk خندیدن

 n âkimÿ نشستن
 

 افعال مرکب .5جدول 

 رمزی جابری فارسی

  kerden nârânuč نگاه کردن

 w kerdenâ dax درست کردن/پختن

 hi warzinâsuw دروغ گفتن

 nêw bâdak فرار کردن

 mersakkerden کشتن

 
هـای مختلـف، همچـون زبـان      صرف این افعال در زمان

معیار جابری اسـت. بـه ایـن صـورت کـه در افعـال مرکـب،        
هـا مطـابق بـا شـخص و زمـان، بـه جـزء دوم فعـل          شناسه

کند. در افعال سـاده نیـز،    پیوندند و جزء اصلی تغییری نمی می
اکنون به چند نمونـه  شوند.  ها به فعل اصلی متصل می شناسه
 شود. ها اشاره می از آن

 (warzin)«گفتن»صرف فعل ماضی ساده .6جدول 

 شمار

 شخص
 جمع مفرد

 اول شخص
warz- im 

 گفتم

warz- imen 

 گفتیم

 دوم شخص
warz- id 
 گفتی

warz- in 

 گفتید

 سوم شخص
warz- i 
 گفت

warz-in 
 گفتید

سوم گونه که در جدول مشاهده شد، دوم شخص و  همان
شخص جمع ساختار یکسانی دارند. این قاعده درمورد تمـامی  

کند و افعال، همگـی پـنج    افعال زبان رمزی جابری صدق می
 باشند. ای می صیغه
 

 (marzin)«خوردن»صرف فعل مضارع )حال( اخباری  .7جدول 

 شمار

 شخص
 جمع مفرد

 اول شخص
?a-marzem 

 خورم می

?a-marzimen 
 خوریم می

 دوم شخص
?a-marzi 

 خوری می
?a-marzen 

 خورید می

 سوم شخص
?a-marze 

 خورد می
?a-marzen 

 خورند می

 

از آنجا که این فعـل مرکـب، در زمـان مضـارع اخبـاری      
صرف شده است، وند استمراری نیز به ابتدای جزء دوم افزوده 
شده است. فعل آینده نیز در زبـان جـابری، سـاختار مسـتقلی     

کـار   معموالً در معنـای آینـده هـم بـه     ندارد و مضارع اخباری
رود. راه تشخیص آن نیز، بافت موقعیتی یـا افـزودن قیـد     می

 زمان است.

 وجه امری )امر و نهی(

و « ب»کند، بـا آمـدن   وجه امری که بر امر و نهی داللت می
هـایی از آن در   شـود، و نمونـه   بر سر فعـل سـاخته مـی   « ن»

 جدول قابل مشاهده است.

 فعل امر و نهی )حاضر(صرف  .8جدول 

 وجه

 شخص
 نهی امر

 دوم شخص مفرد
be- kim 
 بنشین

na- kim 

 ننشین

 سوم شخص جمع
be- kimen 
 بنشینید

na- kimen 
 ننشینید

 

 بندی واژگان زبان رمزی جابری دسته
در این قسمت برای آشنایی بیشـتر بـا زبـان رمـزی جـابری،      

 اند. بندی شدهتعدادی از واژگان آن به صورت جداگانه دسته 
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 واژگان شغلی )دعانویسی(
طور که ذکر شد، مبدعان اصـلی زبـان رمـزی جـابری،      همان

بزرگــان اهــل قلــم و دعانویســان جــابری بودنــد کــه بــرای 
کردنـد. بنـابراین    دعانویسی به شـهرهای مختلـف سـفر مـی    

طبیعی است که بخش زیادی از واژگان و اصطالحات رمـزی  
شـان، یعنـی    ل و حرفـۀ اصـلی  ها مربوط به شـغ  و ابداعی آن

 دعانویسی باشد. مثال: 
 ?âwlyâ :خـدا  pařa: âsyدعـا  šaft:دعانویس/آخوند 
ــرآن  ــاب قـــ ــامزاده  âwlyâpaře ?âsy: کتـــ  امـــ

 wliya: âm)جابرانصاری(

 اعضای خانواده
خانواده یکی از نهادهای اجتماعی مهم است و در میان طایفۀ 

دلیـل در زبـان    جابری دارای اهمیت فراوانی است، به همـین 
رمزی جابری، تمامی واژگان مربوط به اعضای خانواده، دارای 

 باشند. معادل رمزی می
 

 اعضای خانواده در زبان رمزی جابری .9جدول 

 فارسی رمزی فارسی رمزی

pe پدر jar مرد 

mim مادر donu زن 

xe خواهر J  âdoxɫ دختر 

be برادر zakâ? پسر 

 

 اعضای بدن

 اعضای بدن در زبان رمزی جابری .10جدول 

 فارسی رمزی فارسی رمزی

čaŋa 
 دست/
 انگشت

mâmimul گردن 

pe پا fâɫguâz شکم 

nur چشم nâdaϫd دهان 

xaâgun گوش nunâšineɫaš شانه 

toxɫa سر   

 

 ها خوراکی
های پرمصرف و در دسترسطایفۀ  در زیر به تعدادی از خوراکی

 شود. میجابری در گذشته، اشاره 

 ها در زبان رمزی جابری خوراکی .11جدول 

 فارسی رمزی فارسی رمزی

bix گوشت zařdanur خرما 

zař برنج Šat قند 

karg مرغ čim چای 

âwrâk نان pařaê?esp دوغ 

čatr آب gerduka تخم مرغ 

n    êêd روغن teftitařa پیاز 

 

 حیوانات

 حیوانات در زبان رمزی جابری .12جدول 

 فارسی رمزی فارسی رمزی

baqar گاو gyar االغ 

ϫanam گوسفند êkal سگ 

ɫâzoϫ بز hajariêkal گرگ 

sos اسب xaâgyargun خرگوش 

f   âq قاطر karg مرغ 

 

 مختصرسازی جمالت
در مواقع اضطراری و زمانی کـه نیـاز بـه سـرعت در انتقـال      

 تر شده و گـاهی فقـط فعـل، کـه     مفاهیم باشد، جمالت ساده
رود و بقیۀ اجـزای جملـه    کار می قسمت اصلی جمله است، به

 شوند. مثال: حذف می
n  donuwabekaârânuč 

 دختره رو نگاه کن
nučârân 

 نگاه کن
ɫuřekorumâw  dâpê?aɫt 

 به بیرون از خانه فرار کن

pê?aɫt 

 فرارکن

 

 چند نمونه از جمالت رمزی جابری
 n  nawarzâdaϫd:حرف نزن. 

 nâmâXoɫ:هیچی نگو.  
 nêwbâdak:فرار کردند.  

 ?zakanuredaxaâ:پسره متوجه شده. 
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 n  xita:âdaϫdاوضاع خوب نیست. 

 fueeya?:âkاون کیه؟/اسمش چیه؟ 
 fueeyega?âk:اهل کجاست؟  

 w  ka:âčimedax یه چایی درست کن.      
 wenapeâwkâsa ?êter:بهش پول بده. 

 gunâx:              âhدهد. گوش می
 :Xe- u -Be-ÿenو برادرند. خواهر

  :toxɫexitaدیوانه است.     

 گیری نتیجه
های رمزی، نیاز بشر به پنهان کاری را در مواقع ضروری  زبان

کنند و این نیاز به پنهان کاری و محرمانه بـودن،   برطرف می
دهندۀ نوعی اتحاد و همبستگی در میان یـک گـروه بـا     نشان

دالیل دیگری از جمله شرم و حیا اعتقادات مشابه است. البته 
هـا   گونـه زبـان   کارگیری این و نیز تفریح و سرگرمی، برای به

وجود دارد، ولی هدف اصلی از ساخت آنها مخفی کردن اسرار 
 خودی در برابر غیرخودی بوده است. 

های رمزی و ذکـر   در این پژوهش، پس از تعریف زبان
بـان رمـزی   شـناختی ز  هـای زبـان   های آنها، ویژگـی  ویژگی

جابری توصیف شد و مشخص گردید که این زبان، دسـتور  
زبانی مشابه دستور زبان گویش معیـار جـابری دارد ولـی از    
لحاظ واژگانی کامالً بـا آن متفـاوت اسـت و همـین نظـام      
واژگانی اسـت کـه ماهیـت آن را رمـزی کـرده اسـت، بـه        

ای که اگر دو نفر به زبان رمزی جـابری تکلـم کننـد،     گونه

ها و حتی اطرافیانی که اهل ایـن طایفـه نیسـتند بـه      یبهغر
سـازی   باشـند. واژه  ها نمی هیچ وجه قادر به فهم مکالمۀ آن

گیرد کـه عبارتنـد    در این زبان نیزبه چهار روش صورت می
گیـری و ترکیـب.همچنین    سـازی، ابـداع، قـرض    از: سرواژه

مبدعان این زبان رمزی، دعانویسان مشهور و باسواد طایفۀ 
باشـند کـه در گذشـته بـرای کـار و تجـارت و        جابری مـی 

کردند. پـس   همچنین دعانویسی به مناطق مختلف سفر می
توان زبان رمزی جابری را یـک زبـان شـغلی محسـوب      می

هـا و افـراد    هـای آن  کرد که عالوه بر دعانویسـان، خـانواده  
کننـد.   دیگر این طایفه، در مواقع ضروری از آن استفاده می

زبان به خاطر عدم آشنایی کامل جوانـان بـا آن،    امروزهاین
گویشوران کمتری دارد و معموالً بزرگساالن بر حسب نیـاز  

 گیرند. کار می آن را به
با توجه به این اطالعات،دیدگاه نگارندۀ این پژوهش با 

هـای مخفـی را    ای از محققان، که مبدعان زبان دیدگاه عده
داننـد، همسـو نیسـت،     گریزان می عمدتاً خالفکاران و قانون
(، همـه  41-42: 1395پور و دلگرم ) زیرا بنابر گفتۀ سبزعلی

اند که همکار  های مخفی را کسانی ابداع کرده یا اغلب زبان
اند و برای رونق کسب و کار یـا   بوده و شغل یکسانی داشته

برمال نشدن اسـرار کـاری، زبـانی اختـراع کـرده تـا بـا آن        
ن رمزی یـا مخفـی را زبـان    توان زبا صحبت کنند. پس می

 صنفی دانست.

 منابع

ای از  (. اطالعـات تـازه  1375آرانسکی، یوسف میخـائیلوویچ ) 
های رمزی )آرگو( در آسیای میانه/گروه قومی قـوال   زبان

ــجاعی.     ــن ش ــۀ محس ــوی آن. ترجم ــوالب و آرگ در ک
 .200-165، 17، فرهنگ

ــاقری، مهــری ) مقــدمات زبانشناســی )چــاپ دوم(. (. 1377ب
 تهران: پیام نور.
ساختمان دسـتوری زبـان    توصیف(. 1383باطنی، محمدرضا )

 تهران: انتشارات امیرکبیر.فارسی )چاپ پانزدهم(. 
 35 کتاب ماه هنـر، های رمزی.  (. زبان1380بلوکباشی، علی )

 .27-18، 36و 
(. تصـحیح منـوچهر   1340) المشرق و المغـرب  حدودالعالم من

 ستوده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 یل و توصیف گویش (. تحل1393حسینی معصوم، سیدمحمد )

 

 
 

فرهنـگ و  شناختی یک زبان رمزی خانوادگی در مشهد. 
 .47-2(، 25) 2، ادبیات عامه

هـای   (. زبـان 1395پور، جهاندوست و دلگرم، راحلـه )  سبزعلی
مخفی اَرانجـی یـا قَرقـه دیلـی در منـاطق تـات نشـین        

 .48-37(، 1) 1شناسی اجتماعی، زبانخلخال. 
. تهـران:  لغات زبـان مخفـی   فرهنگ(. 1382سمایی، مهدی )
 نشر مرکز.

. ترجمـۀ شـهروز   زبان مخفی چیسـت؟ (. 1388کالوه، ژان لویی )
 پزشکی. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران.

، 37، کتـاب هفتـه  (. لـوتر مطربـی.   1341محجوب، منوچهر )
166-168. 

ده مقالـه دربـارۀ زبـان، فرهنـگ،     (. 1373مشیری، مهشـید ) 
 .تهران: نشر البرز ترجمه.
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