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  دهكيچ

ـ ه ا كـ ان هستند   ي زندان ،الماتشان ندارند ك اسرار م  ي به افشا  يليه تما ك ي اجتماع يها  از گروه  يكي ن ي
ـ در ا. شـود  ي زبان زندان م   ةد گون يها منجر به تول    ل آن يتماعدم ـ  جديهـا  واژه، ن پـژوهش ي ه در كـ  يدي

پـژوهش  . انـد شده ي بررسي و از لحاظ نمود واژيآور شود، جمع يمار برده كان به ي زندان وسيلة به ،زندان
ه كـ  مـرد  ك نفر مشار50 براساس گفتار وم يجاد ارتباط مستقي اةويها به ش  بوده و داده يدانيبه صورت م  

 شـده  يآور اند، جمع سربرده استان تهران بهيها فرشان در زندانكي تحمل ي سال برا10 ش ازي بيبه مدت
ـ  بـه ا شـده،  لغت و اصـطالح گـردآوري      600حدود  ل  يوتحلهي از تجز  پسپژوهشگران   .است جـه  ين نتي
هـا رخ    در گفتار آني واژراتييگذارد و تغ ير ميان تأثي بر گفتار زندان،م بر زندان كط حا يه شرا كدند  يرس
م، ي، تـرخ يسـاز  وتـاه كل، يرار، تبـد كـ ابـداع، ت  : ند از ا آمده عبارت دست  به يساز  واژه يندهايفرا. دهد يم

نـد ابـداع    ين بسامد، مربوط به فرا    يشتري، ب ي واژ يندهايان فرا ياز م . يريگ زش و قرض  ي، آم يساز سرواژه
 بـه   و رساندي م ياري زبان زندان    ة گون شترِيهرچه ب شناسان را در شناخت     ، زبان  اين پژوهش  جينتا. است
  .كندريزي و بازپروري زندانيان كمك ميدرنهايت، برنامه و يز در شناخت روابط انسانيشناسان نجامعه

  .ي، ابداعساز  واژهيندهاي زبان زندان، واژگان، فراةگونزندان، : ليديك يها واژه
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  مقدمه  -1
شود  ي م يز دچار دگرگون  يدهد، زبان آن جامعه ن    يعه رخ م   جام يكه در   ك يبه دنبال تحوالت  

اگـر جامعـه زنـدان را       .  جامعه همواره آمـاده باشـد      ي ارتباط يازهاي با ن  يياروي رو يتا بتواند برا  
ـ   ي طب ،مينك خاص تصور    ي ارتباط يازهاير با ن  يشده و متغ    استحاله اي جامعه  از  ي خاصـ  ةعتاً با گون

ـ  يـ  جد ةن جامعـ  يـ افـراد ا  .  خود را دارد   ه مختصات خاص  كم  يزبان در ارتباط    ي زبـان ةد بـه گون
افـرادِ  «ه كـ چرا. نـد كف يـ د تعريـ  جدةها را در گروه و جامع      ت آن يه عضو كاز دارند   ي ن يديجد

ننـد  ك يها را مجاز م ه هنجارها آنكجا   هستند، تا آن  ي گروه ي، تابع هنجارها  ي اجتماع يها گروه
  ).51: 1382، يسمائ(» ها به آن تعلق دارد ه گروهِ آنك بزنند يار در زبان جامعهييتا دست به تغ
سـاختواژه،  . هـا سـاختواژه اسـت   ن حـوزه يـ  از ا  يكي.  است ي مختلف 1يها  حوزه يزبان دارا 

نـد  ك ي مـ يها را بررس ن واژهي واژه و روابط بيه ساختار درونك است يشناس از زبان  يارشاخهيز
 مطرح يساز  واژهيندهاي مرتبط با واژه، فرا   ،زهن حو يدر ا ). 121: 1997،  2ارانكان و هم  يجيمكا(
 يهـا   در پـژوهش   ي مورد بررسـ   يساز  واژه يندهايدهد فرا  ير نشان م  ي اخ هاي پژوهش. شود يم

، 7ي، اختـصارساز  6)صـفر ( لي، تبـد  5راركـ ، ت 4بكيـ ، تر 3 اشـتقاق  :نـد از  ا  ساختواژه عبارت  ةحوز
، 12؛ بـائر  1997گـران،   يان و د  يـ جيمك؛ ا 1996،  11ولي (10زشيو آم  9يساز  ، سر واژه   8يساز وتاهك

ن يز با اي زبان زندان نةه در گون  كرسد   يبه نظر م  ... ). ؛ و 1993،  14اتامباك؛  1991،  13وزي؛ مت 1989
  .ميار دارك سروي واژيندهاايفر

ـ  يـ م آ يه بـدان  كـ  است   آنن مقاله   يهدف از  ا     ينـدها ايد بـر فر كيـ  زبـان زنـدان، بـا تأ     ةا گون
ن يـ اوت از زبان جامعه اسـت و درصـورت مثبـت بـودن پاسـخ ا               متف يا ج، واقعاً گونه  يرا يواژ
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ـ  يج در ا  ي را ي واژ يندهااي فر ،سؤال  لكهـا بـه چـه شـ     ع آنيـ انـد و توز  دامكـ  مفـروض   ةن گون
   است؟

 كمـ ك زبان زنـدان     ة به شناخت بهتر گون    يه از نظر زبان   كنيندها عالوه بر ا   اين فر يشناخت ا 
را  ها و نحوه بازنمود آن   ) اربران زبان كبه عنوان    (اني زندان ي ذهن يهان نگرش يند و ارتباط ب   كيم

 يهـا رسـاخت ي از ز  ي بهتـر  كز بـه در   يـ  ن يشـناخت   ازنظر جامعه  ،سازدي شفاف م  يدر قالب زبان  
م جامعـه را    ياران تعل كاندران زندان و دست   يه متول كد است   ي زندان منتج خواهد شد و ام      ةجامع

 ياريـ م  يه و تعلـ   يـ  تنب يهاوهيو مĤالً اصالح ش    زندان   ةن جامع يري ز يهاهي شناخت ال  يدر راستا 
 . رساند

  قي تحقةنيشي پ-2
 بـه  ي با عوامل زبان  ي اجتماع يها ارتباط مؤلفه  يابي ارز ة، سابق ي اجتماع يشناسدر سنت زبان  

 را از   ي اجتمـاع  ة و طبقـ   يان رفتار زبان  ي م يهمبستگ) 1967(1نيبرنستا. گردديش برم يم قرن پ  ين
 ةنـ يه در زمكـ  اسـت  يسانكاز جمله   ) 1972(2ليترادگ. رده است ك ي بررس يدگاه نسبتاً متفاوت  يد

. چ انجام داده است   ي در شهر نورو   يعيق وس ي، تحق ي مختلف اجتماع  يها  زبان و عامل   يگوناگون
 نـشان   ي علمـ  ةوي را به ش   يان زبان و طبقه اجتماع    ي م ي همبستگ ،ن بار ي نخست يبرا) 1977 (3لباو

، يـي  آوا يهـا  يژگـ ي، و ي هر طبقـه اجتمـاع     يآمده، در رفتار زبان    تدس  ج به يمطابق نتا . داده است 
  . گر متفاوت استي ديها زان وقوع، با طبقهيه از نظر مك وجود دارد يني معي و واژگانيدستور
ان و فقـرا    ي زبان گـدا   ي اصطالح آرگو برا   ،ه در قرن هفدهم   كدهد   يح م يتوض) 1976(4رويگ

ان و دزدان بـود و بـا      يز همـان زبـان مخـصوص گـدا        ين نوزدهمار رفته است و تا آخر قرن        ك به
ار كـ   بـه  ، حرفه دارنـد   يك هنر و    يكه  ك ين افراد ي در ب  يش فن يب و مك و   ي خاص، غن  يبند جمله

  . رفته است يم
رد كاشاره  ) 2005(5توان به زابو  ي زبان زندان، م   ةان در مورد گون   يرانيرايات غ تحقيقاز جمله   

هـا و اصـطالحات       از واژه  ينـد و فهرسـت    ك ي مـ  يارستان بررسـ   زندان را در مج    ةانيه زبان عام  ك
 .  استعرضه كردهان را يزندان
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 ي زبـان  يهـا  و شـاخص   ي ارتبـاط عوامـل اجتمـاع      ي به بررس  ياري بس يهاران پژوهش يدر ا 
 ي زبان فارسـ در زبان زندان ة گون ة دربار يشمار توب انگشت ك اما متأسفانه آثار م    ،پرداخته است 

 از  ي و برخـ   ي بررسـ  يشناسـ  دگاه جامعـه  يـ  زنـدان را از د     ةجامعـ ) 1387(شـمس   . وجود دارد 
  . رده استكان يز بيان را ني زندانةاررفتكاصطالحات به

ها و اصطالحات زبـان زنـدان را        از واژه  يفهرست نسبتاً مبسوط  ) 1395 (يآباد رهبر و مسن  
  . پرداخته استيي و معنايي، آوايدگاه واژيها از د  آنيشناخت ل زباني و به تحلعرضه كرده

اسـتفاده  ن  يـ  زندان او  6ان در سالن    يه زندان ك را   ي لغات و اصطالحات   ةمجموع) 1380(ينبو
  . نموده استيآور  جمعاند، كرده

  قي روش تحق-3
. دهـد يل مكيتش  استان تهرانة مردانيها ان زنداني زندانكلّ پژوهش حاضر را   ي آمار ةجامع

 ورود يهـا  خي بـر اسـاس تـار   ابتـدا . بـوده اسـت   يرتصادفيروش انتخاب حجم نمونه، روش غ  
ح نوع  ي صورت گرفت و پس از تشر      ييها ان مالقات ي با زندان  ،و دفعات حبس  ان به زندان    يزندان

 بـه  ،ن حـال ي بودند و درعياركل به هميط و مايه واجد شرا  ك يان افراد ي از م  ،و هدف پژوهش  
 حجـم نمونـه انتخـاب       ،رده بودند فرشان در زندان به سر ب     كي تحقق   يش از ده سال برا    ي ب يمدت
 ،)نفر15(حصار  قزل ،) نفر10(شهر  يي رجايها از زندان مرد ي زندان50ن اساس تعداد  يبر ا . شد

  .ان پژوهش انتخاب شدندكبه عنوان مشار)  نفر15(بزرگ  تهران و)  نفر10 (هيفشافو
 حـضور  قي از طر  ينيع ةمشاهد بر ي مبتن يها  روش از ها  داده يگردآور ي برا ، بعد ةدر مرحل 

 بـا  مـشاهدات  مـوارد،  يبرخـ  البته در  .شده است  استفاده يبردار  ادداشتي و مصاحبه محل، در
 آنـان   يهـا  ان صـحبت  ي از م  ،و لغات و اصطالحات   است   شده يصدابردار صوت ضبط دستگاه
ه كـ شـد    يامـل داده مـ    كنـان   يان اطم يبـه زنـدان   . ل قرار گرفت  يه و تحل  ي و مورد تجز   يآور جمع
د ياغذ سـف  ك يك به آنان فقط     يگاه.  دارد ي صرفاً جنبه پژوهش   ، لغات و اصطالحات   يآور جمع
ت، در يـ در نها. نديادداشت نماي ،ندك ي به ذهن شان خطور م  كه را يه هر اصطالح  كشد   يداده م 

  . شديآور  لغت و اصطالح خاص زندان جمع600مجموع حدود 
ـ   ،هـا و اصـطالحات     واژه يعان م كها و در  ل داده يه و تحل  ي و تجز  يابيمنظور ارز  به  ة از تجرب
.  اسـتفاده شـده اسـت      يشناسـ  زبـان  اندتا دو نفـر از اسـ      ي زبـان  ان زندان و دانش و شـم      يمتصد
 بـا دقـت و وسـواس        ي، بعـد  ةشده در مرحل    اعمال ي واژ يندهاايها بر اساس فر    داده يبندطبقه

  . انجام شد
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  ها ل دادهي تحل-4
، )صـفر (3لي، تبـد  2رارك، ت 1 ابداع ي اصل ةرا در هشت طبق   ها   توان داده  ي م يساز از لحاظ واژه  

 هر  ين جا به معرف   يدر ا .  قرار داد  8يريگ  و قرض  7زشي، آم 6يساز ، سرواژه 5مي، ترخ 4يساز وتاهك
  :ميپرداز يها م  آنيطبقه و چند نمونه به همراه معنا

   ابداع-4-1
ج يـ ز را ي ن ي زبان ةن گون يه در ا  ك است   ي جهان يساز  واژه يندهاي از فرا  يكيا ساختن،   يابداع  

ن يـ ا. ندك ي م يد در زبان معرف   يا عبارت جد  ي، ابداع را ساختن واژه      )290 :2006(النگمن. است
  :ردكر اشاره ي زيها توان به واژه ي مثال مي برا؛ار داردياربرد بسك ين گونه زبانيند در ايفرا

ـ = يعال=«خفن  غ، يـ ب= «ل ويـ  ؛») رمتعـارف يغ (يرعـاد يشـخص غ  =« گـاگول  ؛» نقـص  يب
 مجموعـه طنـز   يـك  غـذا در  ي نـوع ي بـرا ي ابـداع ياسـم = «و ك نوچفـس ؛»خبـر  ياطالع و ب  يب

  .»يارتونكت ي شخصيك ي براينام خاص ابداع= «و سمندون » يونيزيتلو
ل كه اختصاصاً در درون زندان ش     كردند  ك برخورد   ييها ق به واژه  ين تحق يپژوهشگران در ح  

امالً كـ  و ند نداشـت يشاونديـ چ خويار جامعه هيات در زبان  معن لغيا. شوند يگرفته و استفاده م   
 ابـداع  يانك داللت بر ميه براك  /qarduni/:يقاردون: لمهكمثل .  آن مشخص استيوجه ابداع

توالـت،   «ي، ماننـد محـل دفـع فـضوالت انـسان     يي متناظرهـا  ،رون از زنـدان   يه در ب  كشده است   
 10 تا   5 حدود   ينيمقدار مع  يه به معنا  ك /angošti/يا واژه انگشت  يو  . دارد» زگاهي، آبر ييدستشو

ار بـرده   كـ   بـه زنـدان بـه      ي ورود پنهـان   ي شده در مقعد بـرا     يساز جا »كراكشه و   يش«گرم مواد   
  .شود يم
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  ند ابداعي فرايشده ط  ساختهيها فهرست واژه )1(جدول

 صورت صورت زيرساختي
  معنيشده آوانويسي

.دردنخور و بدبخت است ت و بهيخاص يانگر آدم بينما [čalqu:z]  چل قوز
 .ت استيخاص ينشانگر شخص گندة ب [:borzu] برزو

ه كشود  ي گفته مين به فردي و همچنيشيبه افراد حش [:bangi] يبنگ
 .ندك ياد صحبت ميز

 .شود يبه افراد چاق و تنبل گفته م [tāppāle] تاپاله
 .شود ي اطالق مي نقديبه پول و موجود [toffe] تفه

 . كايتر [:talxaki]  )تل (كيتلخ
، يديسپ( يديسف

 . نيهروئ [:sefi:di] )يدياسپ

 .شود ي اطالق مييبه افراد روستا [savvāri:ye] هيسوار

ن ي در بيغذا، مسئول پخش غذا و چا  مقسميبه معنا [si:ne keš] شك نهيس
 .ان استيزندان

 .ان استين زندانيذا در بنندة غك مين شغل تقسيمب [:si:ne keši] يشك نهيس

 يرشخصي و غي اعم از شخصيل زندانيه وسايلكبه   [šer] شر
 .شود يل خواب گفته ميشامل پتو و وسا

 ييدستشو [:gārdu:ni]  يگاردون
 فروش آدم [qaĴar]  قجر

 ظرف غذا [:yaqlabi] يقلبي
  مواد مخدريها بسته [pak] كپ
 افه، چهرهيق [si:s] سيس
.ه مراقب تخلف به دور از چشم مأموران استك يسك [:gari:ki] يكيگار
 ن فشردهي، هروئكراك [kerkere] رهكرك
 يافسر نگهبان [zi:re hašt] هشت ريز

 .شود ياندازند، اطالق م يدور گردن مه ك يا هيبه چف [:čappi] يچپ

 ي دروغ و خبرهايها ه با حرفكند ي گويسانكبه  [fangandāz] انداز فنگ
 .اندازند ي را به جان هم ميا ، عدهذبك
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  راركند تي فرا-4-2
 يي با معنايدي جد ةند و واژ  كرار  كه را ت  ي از واژه پا   يا قسمت ين است تمام    كرار مم كند ت يفرا

ل يـ ط از قب يبـس  ريـ ط و غ  ي بـس  يها هيرار انواع پا  كرار، با ت  كند ت يفرا. ه بسازد ي پا يمتفاوت از معنا  
ال،  دو ال پـرو، دو   آرام، پـرو   پرسـان، آرام   پرسـان : (صـفت ) دسـته  هتكه و دسـت    خال، تكه  خال: (اسم

بـه،   به: (صورت) جيرينگ جز و جيرينگ   تق، جز  وز، تق  وز: (آوا  نام )دستي جويده، و دستي   جويده
كـنم   چـه (و جملـه    ) پـاورچين پـاورچين   : ( گروه ي و حت  )كيش موس، كيش  راه، موس  آخ، راه  آخ
  .سازند يد مي جديها واژه) كنم چه

 راركند تي فرايساخته شده ط يها فهرست واژه) 2( جدول

صورت 
 زيرساختي

صورت 
شده آوانويسي  

 معني

الش و آش  [Ɂā šo lāš] 
نظم  ي بيها سروپا، آدم يدر، ب درب و داغون، دربه

.مرتب ف و نايثكو   

يخيخ يب  [bi: xi: xi:] ريد بگيند.  

راه به راه  [rā be rā] يپ در يپ.  

پر شرو  [šerro per]  ليوسا.  

ريش تو ريش  [ši:r tu: ši:r] مختلفيارهاكده شدن يچيهم پ در .  

منتر   و  عنتر   [Ɂantar o mantar] ه و مسخره مردم شدنكمضح.  

يقاط قرو  [qaro qāti:] برهم، ناموزون و درهم.  

لول لولِ  [lu:le lu:l] ِخوش بودن، نشئه بودن خوش.  

  )صفر(ل يند تبدي فرا-4-3
ر ييـ  تغياهـش كا يـ ش يچ گونـه افـزا  يه مقوله و نقش واژه را بـدون هـ        ك ييها ندياز فرا  يكي

از و بـه صـورت      يشوران به هنگام ن   يگو. ل نام دارد  يند تبد يسازد، فرا  ي م يديدهد و واژه جد    يم
: 1389،يشـقاق (زننـد  ي مـ  يسـاز   مورد نظر خـود دسـت بـه واژه         ة واژ ،ر مقوله ييناخودآگاه با تغ  

  . آمده است)3( در جدول،اند ل صفر ساخته شدهيند تبدي فرايه طك ييها فهرست واژه).103
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  ليند تبدي فرايشده ط  ساختهيها فهرست واژه )3(جدول 

صورت 
 زيرساختي

صورت 
  معني  نوع تبديل شده آوانويسي

ه اخبار ك ي، جاسوس )يزندان(ن يخبرچ اسم→صفت  [Ɂānten]  آنتن
  .دهد  ي ميداخل بند را به نگهبان

  .نهكهمراه مزاحم،  اسم→صفت  [Ɂāvi:zu:n]  زونيآو
  .تيشانس، موفق اسم→صفت  [Ĵof šeš] جفت شش

 يساعت مخصوص خاموش شدن تمام اسم→صفت  [:xāmu:ši]  يخاموش
  .اني زندانيها و خواب اجبار برق سالن

  .چاپلوس اسم→صفت  [dasmāl]  دستمال
.ندك يق مي تزريگريده مواد را به ك يسك  اسم→صفت  [doktor] تركد

  .آبرو ي بكريفرد ز  اسم→صفت  [domdār]  دمدار
 .رمثبتيفرد غ  اسم→صفت  [mosi:bat] بتيمص

  اسم→صفت  [velenĴak]  كولنج
ان را يز در اتاق زنداني خوب و تر تميجا

  .نديگو

  اسم→صفت  [mi:x]  خيم
ه در اثر حضور خود، كند ي را گويسك

  .گران باشديار دكمزاحم 
 يگدا نر

  ياستخوان
[narre gedāyeɁ 

ostoxu:ni:]  اسم→صفت  
 آبگوشت ي خاليها دن استخوانيسياز ل

  .گذرد يهم نم

موال 
  اسم→صفت  [mavāl] )توالت(

مصرف يپرور و ب دردنخور و تن  بهيها آدم
نند و ك يت را نمكت انضباط و نزايه رعاك

گران هم نسبت به وجودشان يد
 .اند  تفاوت يب

 صفت → اسم [vi:že] ژهيو
گار ين سيتر  ارزانيه زمانكژه يگار ويس

ان از آن استفاده يشتر زندانيموجود بود و ب
 .ردندك يم

  اسم→صفت  [:yābu: doli] يابو دولتي
 يرة دولتي جيه با غذاك يسانكبه 

 .نندك ي ميپرخور
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  يساز وتاهكند ي فرا-4-4
ه از  كـ د  نـ دان ي مـ  يتـر  ي طـوالن  يها  صورت اهشكشده را    وتاهك يها ا صورت ي يساز وتاهك
 از  يساز وتاهك ، موارد ي اما در برخ   .advertisement از   ad:  مانند ؛استه شده است  ك ها  آن  يانتها
 همزمان، از ابتدا و     يساز وتاهك يا گاه ي .airplane از   plane:  مانند ؛رديگ ي واژه صورت م   يابتدا
ـ يهـا  داده). 1: 2003(ستاليـ رك influenza  ازfluرد ماننديگ ي واژه صورت ميانتها  زبـان  ة گون

   .ل آمده استين طبقه، در جدول ذيزندان، در ا

  يساز وتاهكند ي فرايشده ط  ساختهاي  فهرست واژه )4( جدول

 معني صورت اصليصورت آوانويسي صورت زيرساختي

. برادريمخفف داداش به معنا  داداش  [dāš] داش
 .نك نيتراش لكمش يال تراشكشا [Ɂeškel nayā] ايل نكاش

 .افهيخت و قير افهيق [qi:f] فيق

  ميند ترخيفرا -4-5
 ي بخـش ،هرحال را به ي ز ؛تر است   منظم يساز وتاهكند  يسه با فرا  يم در مقا  يند ترخ يرد فرا كعمل

تـوان   ينـد را نمـ    ين فرا يـ  اعمـال ا   ةجي نت ،هرحالدر. شود يه حذف م  يا عبارت پا  يلمه  كان  ياز پا 
  )106: 1389شقاقي، ( ردك ينيب شيپ

  .اند، آمده است م ساخته شدهيند ترخي فرايه طك ييها فهرست واژه )5( در جدول
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  ميند ترخي فرايشده ط  ساختهيها فهرست واژه )5( جدول

  معني صورت اصليشده صورت آوانويسي صورت زيرساختي
  اشتباهه  اشتباه [ɁeŠteb] اشتب
 . گهبانمأمور و افسر ن پاسبان  [pās] پاس

 .كايتر كيتلخ [tel]  )تل(

سال   و م سنك مرد يبه زندان چاقالو [čāqāl] چاقال
 .شود ي گفته ميور  بايو ز

 .نهيقرنط نهيقرنط [qaran] قرن
 .يي چايترك، يترك يترك [ket] تك
 .ارت پاسارگادك پاسارگارد [pāsyar] اريپاس
 .ند مخابراتارت هوشمكارتك يكيتركال [Ɂel kārt] ارتك ال

 .حصار زندان قزل حصار قزل [qezel]  قزل

  يساز سرواژه -4-6
.  ِ اول چنـد واژه اسـت       يهـا  ، تلفـظ حـرف    يسـاز  سـرواژه «: ديگو يم) 10: 2003(ستاليرك

  : مانند؛»شود ي و تلفظ مي واژه مستقل تلقيكبه عنوان  1سرواژه
 (British Broadcasting Corporation) :يس يب يب

ه كـ ست يـ شود، اما مشخص ن يلمات ساخته مك فقط با استفاده از حروف اول  يساز سرواژه
  .شود يلمات آن عبارت انتخاب مك از يكدام كحروف اول 

 يند سرواژه سازي فرايطهاي  فهرست واژه )6( جدول

 صورت اصلي صورت آوانويسي  صورت زيرساختي

 ليذل زن /:zi:zi/ يذ يز

 گاريس /:si: Ĵi/ يج يس

 اليخ يب /:bi: xi: xi/ يخ يخ يب

__________________________________________________________________ 
1. Acronym 



  133  ارزيابي فرايندهاي واژي در گونة زبان زندان

 زشيآم -4-7
لمـات  ك از آن    ييهـا   گـروه را بـا بخـش       يكلمه از   ك دو   ،زشيدر آم ) 2000(از نظر هادسن  

ار كـ  نـار هـم بـه   كلمـه دوم، در  كلمه اول و قسمت آخر    ك معموالً قسمت اول     ؛مينك ين م نشيجا
ن كيبه اعتقاد فـرام .  ساخته شده است hotel وmotorه از ك يسي در انگلmotel مانند ؛روند يم

 يه بـه جـا    كني ا يعني ؛بك مر يها تر از واژه   وتاهك هستند   يباتكيها تر  ن واژه يا) 1988(گران  يو د 
ه كـ  ييهـا   فهرسـت واژه )7(در جدول . شوند يب مكيهم تر ها با  از واژهيب دو واژه، بخش   كيتر
  .اند، آورده شده است زش ساخته شدهيند آمي فرايط

  زشيند آمي فرايشده ط  ساختهيها فهرست واژه) 7( جدول

 معني تركيب صورت آوانويسي  صورت زيرساختي

 داسي آديفش ورزشك سكلو+ داس يآد [Ɂādi:lāks] سكاليآد

 دار سكارت عك سكع+ ارت ك  [kārdeks] سكاردك

  زندانيلرها يزندان+لر [Lorenzo] لرنزو

  يريگ قرض -4-8
ا يـ هـا   گـر زبـان  ي، از ديردن عناصـر واژگـان  ك وارد  زبان،يها  گسترش واژه  يها  از راه  يكي

بـر ضـرورت، دسـت بـه         هـا، بنـا    شوران زبـان  يـ گو. نامند ي م يريگ ار را وام  كن  يا. هاست شيگو
گانـه بـه طـرق      ي ب يها ن منظور، واژه  يبد.  خود را برآورده سازند    يازهايزنند تا ن   ي م يريگ قرض
 يرند و گاه، اجزا   يگ يگانه، قرض م  ي را از زبان ب    ها ن واژه يگاه، ع . شوند ي به زبان وارد م    يمتفاوت
  )127: 1389شقاقي، (ندك ير ميا تعبيگانه را ترجمه يواژه ب
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 يريگ ند قرضي فرايشده ط  ساختهيها فهرست واژه )8( جدول

صورت  صورت زيرساختي
 آوانويسي

زبان 
 معني دهنده قرض

ن يچ  به اشخاص خبريلكطور  به يسيانگل [Ɂāvāks] س كآوا
 . ند يوگ

 كايتر يلر [tel]  )تل(

ن همه مشقتيه با اك ين حبسيچن نيا فرانسه[pāpi:yu:n] ونيپاپ
 .دهيشكون هم نيم، پاپيشك يما م

 يشكها سر ه دائم به اتاقك يسك يسيانگل [pātrol] پاترول
 .ندكسب كند تا  خبر ك يم

مصرف محلول ماده مخدر در آب را  يلر  [:peti] يپت
 . ندي گوينيق بياز طر

 .ي جنسيكشر يسيانگل [met] مت

 يطيچ شرايه تحت هكند ي را گويسك يعرب [molabas] ملبس
 .ند و مقاوم استك ياعتراف نم

ه پژوهـشگران از  كـ  ييها  داده صورت گرفت اگر چه تعداد داده615 يق حاضر بر رو   يتحق
 حفـظ  ي زبـان زنـدان و گـاه   ةود گون ت خ ياما ماه . ن بود يش از ا  ي ب ،اند ان به دست آورده   يزندان
 165در . دننار گذاشـته شـو   كها از پژوهش حاضر       داده يه برخ كند  ك يجاب م يم پژوهش، ا  يحر

ســازي ديــده شــد و شــده، فراينــدهاي واژهآوري مــورد دادة جمــع615مــورد از تعــداد كــل 
  . كردندم ي به هشت طبقه تقسيساز ها را از لحاظ واژه دادهاين پژوهشگران 

، يسـاز   واژه ينـدها يان فرا يـ  از م  ،مـشهود اسـت   ) 1( و نمودار ) 9( ه در جدول  كطور   انهم
ن يدر واقع ابداع مـؤثرتر . ها را به خود اختصاص داد ن دادهيشتري درصد، ب31,52ند ابداع با   يفرا
 آن علـت  ؛هـا دارد  نـد ير فراي با سا يريه وقوعشان تفاوت چشمگ   كها هستند    ان داده يند در م  ايفر

.  در زندان است   يساز ساز واژه  نهي زندان و ساختار زندان، زم     يت اجتماع يه موقع كاست  ن  يهم ا 
 سـپس  ،ها را به خود اختـصاص داد     ن داده يشتري درصد، ب  20 با   يساز وتاهكند ابداع،   يپس از فرا  

 و 14,55ب يترت رار بهكم و تيل، ترخي پس از تبد  ؛رديگ يم ها را دربر   درصد داده 15,76ه  كل،  يتبد
هـا را پوشـش       درصـد داده   6,06،  يريـ گ قـرض . ها را به خـود اختـصاص داد         درصد داده  7,27
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 هـم تنهـا     يسـاز  ند سـرواژه  ي فرا ،تيو درنها . ها را شامل است     درصد داده  03/3زشيآم. دهد يم
  . رديگ يها را دربرم  درصد داده1,82

   در مردانيساز  واژهيندهايرافدر صد وقوع ) 9( جدول

 درصد وقوع نسبت به كل عدادت سازي فرايند واژه
 52/31 52 ابداع

  00/20  33  يساز وتاهك
  76/15  26  ليتبد
  55/14  24  ميترخ

  27/7  12  راركت
  06/6  10  يريگ قرض

  03/3  3  زشيآم
  82/1  5  يساز سرواژه

  100  165  مجموع
  

  
  يساز  واژهيها نديدرصدد وقوع فرا) 1(نمودار 
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 زبان زندان، با توجـه  ة موجود در گون   يها ه عمده واژه  كدهد   يها نشان م    داده ي آمار يبررس
ار فاصـله گرفتـه     يـ  از زبـان مع    يا م بر زندان ساخته شده است و به گونـه         كط خاص حا  يبه شرا 
گـر  ي د ي بـا معنـا    يا ل بـه واژه   ي، تبـد  يا ارزش عـاطف   يـ د،  ي جد يهر واژه با افزودن معنا    . است

 خـودرو   يه نـوع  كـ  ماننـد پـاترول      ؛آورد يم مدخل را به وجود      يك ،ه در زبان زندان   كشود   يم
سب كـ ند تا   ك ي م يشكسر  ها     اتاق بهه دائم   ك ي است ا ي زندان ي به معنا  ، اما در زبان زندان    ،است
 مـدخل در زبـان زنـدان        يـك ل به   يد تبد ي جد يز با گرفتن معنا   ي خاص ن  ي اسام يحت. ندكخبر  

ا ارزش يـ د، ي جدي با گرفتن معنااسم خاص است، اما اريه در زبان مع   ك »اصغر«مانند  . شوند يم
ست، و يـ  اسم شخص نيگر به معنايو د. شود يد در زبان زندان م  يل به مدخل جد   ي، تبد يعاطف
ا يد افسر نگهبان    يار باش يه  هوش  كن است   ي ا يه به معنا  كشود، بل  ي اسم خاص محسوب نم    يحت

  . ژه در حال آمدن به داخل بند استي ويمأمور بازرس

  يريگ جهي نت-5
د در زبـان  يـ هـا و اصـطالحات جد    از واژهچـشمگيري  با توجه به حضور تعداد  يلكطور به
ـ يا ه وجود گونهكرسد  يان به نظر م   يزندان ج ينتـا . د اسـت ييـ  زبـان زنـدان مـورد تأ   ة به نام گون

ـ   يـ  دخ ي واژ يندهايان فرا يه از م  كدهد   ين پژوهش نشان م   يحاصل از ا    زبـان زنـدان     ةل در گون
ن بـسامد   يشتريـ ب) يريـ گ  و قرض  يساز رار، واژه ك، ت يساز وتاهكم،  ي، ترخ ليزش، تبد يابداع، آم (

 اصـطالحات زبـان     يريـ گ لك در شـ   ي را  نقش اصـل   ،ند ابداع اي و فر  استند ابداع   ايمربوط به فر  
ـ     ن داده يشتريـ  ب ي،سـاز  وتـاه كنـد   ينـد ابـداع، فرا    يند و پس از فرا    ك يفا م يزندان ا  خـود    ههـا را ب

زش و در   يـ ، آم يريـ گ رار، قـرض  كم، ت يل، ترخ ي تبد يندهايفراب  ياختصاص داد و سپس به ترت     
  .ده شديها د ن دادهي در بيساز ت سرواژهينها

 عـدم  علّـت  بـه   ، بودن حجم نمونه   كوچكتوان به   ين پژوهش م  ي ا يهاتياز جمله محدود  
نـده  يق در آيـ ن تحقيج ايربودن نتايتأثيخطر و بينان از بيت و عدم حصول اطمكل به مشار  يتما

ن يـ  زنان بـه ا    يها ها و اصطالحات زندان   ن افزودن واژه  ي همچن ؛ردكان اشاره   يرنوشت زندان و س 
  .ندكل يج حاصل را تسهيم نتايتواند تعمي م،هاداده

 .برنـد  يار مـ  ك  را به  ي اصطالحات و واژگان خاص    ،برند يسر م  ان در زندان به   يه زندان ك يزمان
 اصـل در ايـن   مثابة اند و به  ر زندان توليد شده   م ب ك حا ةن واژگان و اصطالحات در شرايط ويژ      يا

ها پذيرفته شده است و براي زندگي در زندان و مصونيت از برخـي مجـازات و رفتارهـا                     مكان
شـود و     اين نوع محاورات در سطح جامعه جاري مي        ، با آزادي اين قبيل زندانيان     .رود كار مي  به
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 .يابـد   د و كـاربرد مـي     وشـ  مـي  برخوردار    از مطلوبيت بيشتري   ،هاي اجتماعي  در بخشي از گروه   
 حتـي ردپـاي آن را در        ،شـود   اجتمـاعي مـي    ة زماني كه اين نوع واژگان وارد عرص       ،حال درعين
 بخـشي از    .دشـو  يهـا و هنرمنـدان مـشاهده مـ         هـا، ديـالوگ هنرپيـشه       هاي گروهي، فيلم   رسانه

 آن أيـسنده بـه منـش   هاي تلويزيوني از اين نوع است كه شـايد نو         اصطالحات موجود در سريال   
   .توجه نكرده و آن را در گفتمان داستاني خويش لحاظ كرده باشد

يابد و امكان    هاي جامعه پذيرش مي    شود، در اليه     كه اين زبان وارد جامعه مي      يبنابراين زمان 
سرعت در جامعـه شـايع        به ،كنترل آن وجود ندارد كه در اثر تكرار و از طريق ارتباطات كالمي            

 طبيعي اسـت ايـن   .مانند هاي اجتماعي و فرهنگي نيز از ورود آن در امان نمي   ازمانشود و س   مي
هايي كه بـا    هنجارها و ارزش،دهد و به دنبال آن    نوع گفتمان نوع خاصي از رفتارها را شكل مي        

ــه   شــيوه ــدارد، زمين ــاره هــاي متعــادل و متعــارف جامعــه همــاهنگي ن اي از رفتارهــاي  ســاز پ
 در كوچـ ك ي گـام مثابـة  بـه  ، پژوهش حاضر ،تينهادر .شوند تماعي مي شناختي و ضد اج    آسيب
 يشناسـ   زبـان ة پژوهشگران عرصـ يتواند برا ي زبان زندان، مةشتر گون ي شناخت هرچه ب   يراستا

 ياريـ  زنـدان    ي اجتمـاع  يشتر فـضا  يـ شناسان را در شناخت هرچـه ب       ز جامعه يرهگشا باشد و ن   
  . رساندياري آن يها  بهتر زندان و برنامهي طراحيز براي نيزان اجتماعير رساند و به برنامه
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