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  فرهنگ جبههگونة زباني خرده هاي ويژگي
 

   * 1محبوبه شمشيرگرها

  
  )7/5/94 :، تاريخ پذيرش9/9/93: يخ دريافترتا(

 
   چكيده

و هاي تاريخي  هاي جغرافيايي، دوره ها، در همة حوزه زبان فارسي مانند ديگر زبان
توان از عوامل مهم بروز  ها را مي فرهنگ خرده. رود كار نمي هاي اجتماعي يكسان به بافت
و به صورت پايدار و   اجتماعي دانست كه در گسترة رواج زبان فارسي شكل گرفته  تنوع

هاي دفاع مقدس در  جبهه. اند مؤثر واقع شده» هاي زباني گونه«وجود آوردن  ناپايدار در به
هايي با ابعاد رفتاري، نوشتاري و گفتاري  فرهنگ اي كوچك، خرده منزلة جامعه ايران، به

در  نامة جبهة انقالب اسالمي ايران فرهنگخاص داشتند كه بخشي از آن در مجموعة 
، استتحليلي - در اين مقاله كه به روش توصيفي. گردآوري شده است جنگ تحميلي

اي مختلف زبان فارسي در دورة معاصر و ه سعي شده است با تأكيد بر لزوم شناخت گونه
اي از  دفاع مقدس، به گوشه/ضرورت توجه به مقوالت فرهنگي عرصة جنگ تحميلي

ترين و فراگيرترين نمود  مهم .شناختي توجه شود فرهنگ گفتاري جبهه از جنبة زبان
بخشي از اصطالحات، . توان در سطح واژگاني كالم دانست فرهنگ گفتاري جبهه را مي

گردآوري شده كه در اين نوشتار  نامة جبهه فرهنگابير و اعالم اين فرهنگ در جلد اول تع

                                                                                                                   
   )نويسنده مسئول(سازمان اسناد و كتابخانة ملي  زبان و ادبيات فارسيِاستاديار .  1

 Mah.shamshirgarha@yahoo.com * 
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هاي زبان فارسي و گونة رايج در فرهنگ جبهه، به برخي  پس از بيان مختصري دربارة گونه
ماية غالب وضع اصطالحات در گونة زباني  طنز و مطايبه، بن. شواهد آن اشاره شده است

باختن تدريجي فرهنگ جبهه، تا حد  پس از پايان جنگ و رنگاين گونه . جبهه است
   .زيادي كاربرد و رواج خود را از دست داده است

جبهه، فرهنگ جبهه، جنگ ايران و عراق، دفاع ، شناسي زبان جامعه :هاي كليديواژه
  .مقدس، زبان گفتاري

  مقدمه. 1
ها ها در درون خود، جلوه بلكه تمام زبان ؛نيست هيچ زباني در جهان، واحدي يكپارچه

زبان فارسي نيز متأثر از برخي مسائل نظير عوامل جغرافيايي، . و نمودهايي متعدد دارند
 عدديهاي مت ها و گونه فرهنگي و زماني دستخوش دگرگوني شده كه درنتيجه، صورت

عواملِ  ديگراني، بيش از هرچند از تنوع جغرافيايي و زم .تاز آن پديد آمده اس
توان از تأثير عميق و فراگير تنوعات  نمي ؛ اماشود هاي زباني ياد مي آورندة گونهدوجو به

چشم  ،گيري و رواج صورتي خاص از زبان فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بر شكل
فرهنگي محدود و موقت، فرهنگي متمايز داشتند  عنوان خرده هاي جنگ به جبهه. پوشيد
توان  ديگر، مي عبارت به ؛فراد آن نيز مؤثر بوده استحتم در گونة زباني رايج بين ا كه به

ها جنبة  ترين آن دارد كه يكي از مهم زياديهاي  گفت فرهنگ جبهه مشخصه
  . شناختي است زبان

نشانگر  ،در فرهنگ جبهه  كاربرد فراوان اصطالحات و تعابيري بديع و نوساخته
مطالعة فرهنگ  .جوشندگي و غناي زبان شفاهي و سرزندگي و طراوت آن است

خصوص در پهنة اصطالحات و تعابيري كه بين رزمندگان كاربرد  به ،گفتاري جبهه
هاي اين فرهنگ را با فرهنگ زندگي معمول آن  ها و شباهت تواند تفاوت مي ،داشته

هاي زبان  جانبة ويژگي چند بررسي دقيق و همههر). 192: 1381فاني، (زمان نشان دهد 
اين  ؛ اماطلبد در بخش تعابير و اصطالحات، فرصتي وسيع مي ويژه رايج در جبهه به
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تحليلي به اين مقوله -به روش توصيفيمقاله در پي آن است تا در اين مجال اندك 
زبان فرهنگ جبهه، بر وجود اين  ژگانيهايي از سطح وا و ضمن ارائة نمونهبپردازد 

  .گونة زباني تأكيد ورزد
هاي متنوع معاصر زبان فارسي  يكي از گونه عنوان شناخت گونة زباني جبهه به

هاي زباني معاصر، چه در عرصة  تواند تأكيدي باشد بر ضرورت توجه به گونه مي
 كه -همچنين اين توجه مختصر. ها فرهنگ قلمروهاي جغرافيايي و چه در محدودة خرده

د توان مي -زباني است ةهاي اين گون منزلة درآمدي بر بررسي و شناخت ويژگي به
  . شمار آيد اي براي فهم فرهنگ گفتاري جبهه به مقدمه

  بيان مسئله. 2
ترين هدف نوشتار حاضر  ترين و كلي مهم ،نظر از آنچه در عبارات باال ذكر شد صرف

شناخت و حتي بازشناسي مقوالت فرهنگي هشت سال جنگ  ،تأكيد بر ضرورت توجه
  . دفاع مقدس است/ تحميلي

  :ي زير پاسخ داده خواهد شدها در اين مقاله به پرسش
  ها قائل شد؟ توان به وجود گونة زباني خاصي در جبهه آيا مي. 1
  در سطح واژگاني زبان چگونه است؟   اي زبان جبهه هاي گونه نمودهايي از تفاوت. 2
باورها و مضامين مؤثر در وضع و كـاربرد اصـطالحات و تعـابير فرهنـگ جبهـه      . 3

   هايي است؟ متعلق به چه حوزه
مايه و خاسـتگاه جـدي    نبير مندرج در اين فرهنگ، بيشتر بآيا اصطالحات و تعا. 4

  دارند يا طنز و شوخي؟ 
ميزان پايداري گونة زباني جبهه چگونه است؟ آيا اين گونه هنوز كـارايي و رواج  . 5

  دارد؟ 
هايي بين زبانِ رايـج   با توجه به وجود تفاوت: اند هاي پژوهش نيز بدين شرح فرضيه

توان گفت گونة زبـاني   ، مي»پشت جبهه«ايِ  ميان رزمندگان و زبان فارسي معيارِ محاوره
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ها رواج داشته است؛ تفاوت گونة زباني جبهـه بـا زبـان فارسـي معيـار       خاصي در جبهه
در سطح واژگاني و البته در اصطالحات و تعابير خاص اسـت؛  » پشت جبهه«ايِ  محاوره

، نظـامي، فرهنگـي و اجتمـاعي در وضـع و كـاربرد      مضامين مختلف اعتقادي، سياسـي 
ماية وضع بيشتر اصـطالحات و   نبير فرهنگ جبهه نقش داشته است؛ باصطالحات و تعا

تعبيرات فرهنـگ جبهـه، طنـز و مطايبـه اسـت؛ بـا توجـه بـه از بـين رفـتن جامعـه و            
  .فرهنگ جبهه، گونة زباني متعلق به آن نيز تا حد زيادي از بين رفته است خرده

  پيشينة تحقيق. 3
زبانان در كتب قدمايي نظير  گفتن فارسي هر چند اصلِ وجود تنوع در شيوة سخن

اي از  عنوان شاخه به» شناسي زبان فارسي گونه«مبحث  ؛ اما1مقدسي مطرح شده
توان در  شناسي در دو عرصة نظريه و كاربرد، كامالً تازگي دارد و نمي هاي زبان پژوهش

در اينجا از پژوهشگراني ياد . نظر گرفتشصت سال براي آن در ش ازايران قدمتي بي
شود كه ضرورت توجه به اين بحث را متذكر شده و خود نيز به بيان برخي  مي

علي رواقي از  ؛)1368(يحيي مدرسي . اند هاي مختلف اين زبان پرداخته هاي گونه ويژگي
و چند مقاله  )1383، 1375، 1364، 1362(رهگذر چندين تصحيح، تأليف و نگارش مقدمه 

در برخي تأليفات خود دربارة زبان فارسي و تاريخ  اشرف صادقي علي ؛)1387، 1382(
و گاه در مقدماتي كه ذيل برخي از متون نگاشته  ])1371[، 1379( گيري و تحول آن شكل

 )1963(ژيلبرالزار در رسالة دكتري  ؛)1387(  و نيز در مصاحبه و مقاالتي جداگانه )1388(
و نيز نجيب  )1388(بيدي  حسن رضايي باغ ؛)1384( شدة خود مقاالت ترجمه و مجموعه
توان از رسالة دكتري  همچنين مي. اند اين مقوله توجه كردهبه  )1379، 1374( مايل هروي

هاي يكي از  نگارنده ياد كرد كه در آن، پس از توجه نظري به اين مبحث، ويژگي
فهرست : رك( ورت كاربردي و مفصل بيان شده استص بههاي كهن زبان فارسي،  گونه
  ). منابع
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شناسـان و اديبـاني كـه بـه غـور در تـاريخ زبـان فارسـي و زبـان متـون كهـن             زبان
زبـاني همگـون نبـوده و در سراسـر      ،هاي اوليه اند كه اين زبان در سده اند، برآن پرداخته

اي هاي لهجـه اين متون از صورترفته، بلكه زبان كار نمي قلمرو خود به شكلي واحد به
هـاي  ديگـر، ايـن زبـان در ادوار و نيـز حـوزه      بيـان  بـه ). 117]: 1371[صادقي، (آكنده است 
ها آميختـه و بسـياري   هاي گفتاري و گويشي و محلي آن حوزه با گونه متعددجغرافيايي 

معيار همراه هاي ديگر را با زبان  هاي گفتاري حوزه ها و آواهاي گونهها و ساختاز واژه
اي از زبان فارسي پديد آورده است كه گـاه از نظـر واژه،   هاي متنوع و تازه كرده و گونه

  ). دوازده-نُه: 1364رواقي، (هايي دارند ساخت و آوا با يكديگر ناهمخواني
هاي ايراني در دورة  هاي زبان چند به بررسي گويشنظر از زبان متون كهن، هر صرف

هـاي رايـج زبـان     توان پژوهشـي در حـوزة گونـه    كمتر مي ؛ اماشده  معاصر نيز پرداخته
حال آنكه بديهي است تا زماني كه يك زبان كارايي دارد، . فارسي در عصر حاضر يافت

هـاي   يكـي از گونـه  . انكار اسـت  اي در عرصة رواج آن، غيرقابل هاي گونه وجود تفاوت
سال جنگ تحميلي اسـت كـه   هاي هشت  معاصر فارسي، زبان رايج بين رزمندگان جبهه

تـوان بـه اشـاراتي دسـت يافـت كـه        تنها مي. تاكنون از اين نظر به آن توجه نشده است
زبان و ادبيـات فارسـي و فرهنـگ ايرانـي، بـه مناسـبت        تاداننظران و اس برخي صاحب

، ضمن ارائة نكاتي در قالب نوشتارهايي كوتـاه و  نامه جبهه فرهنگتدوين و انتشار اولية 
اند كه البته همة آن مطالب در جلد پاياني اين مجموعـه، ذيـل    ها ياد كرده از آن مختصر،
سراسـر  / 8: 1381: فهيمـي : ك.ر(گـردآوري شـده اسـت    » بود و نمود«و » نقد و نظر«بخش 

  . شده، به اين مقوله خواهد پرداخت نوشتار حاضر با رويكرد بيان 2.)اثر

  گونة زباني. 4
زبان، گويش و لهجه مرور شود  ني الزم است ابتدا مفاهيمِبراي توضيح چيستي گونة زبا
  .ها، مفهوم گونة زباني را بازشناخت تا بتوان از طريق مقايسة آن
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  زبان. 1-4
قواعـد آوايـي،    برخـي اسـت از نظـامي كـه بـه يـاري       شناسي عبـارت  زبان از نظر زبان

نهايـت  تار آدمي، بـي دستوري، معنايي و تعداد محدودي واژه بتواند از طريق دستگاه گف
هـر   .)2: 1388، كلباسـي (جمله بسازد و بدين ترتيب بين افراد جامعه ارتباط برقـرار كنـد   

هـا،   زبان در طول حيـات خـود، متـأثر از عوامـل جغرافيـايي، فرهنگـي و تعامـل زبـان        
هـاي متفـاوتي از آن پديـدار    صـورت  ،شـود كـه درنتيجـه   هايي ميدستخوش دگرگوني

  .گردد مي

  3يشگو. 2-4

هـاي   انـد و بـا هـم تفـاوت    هايي هستند كه از زباني واحد منشعب شدهها شاخهگويش
ها به آموزش نياز دارد، براي مثـال  فهم متقابل گويش. آوايي، واژگاني و ساختاري دارند

در طـول زمـان بـه     ،هـاي هنـدوايراني منشـعب شـده    كه از زبـان  ،زبان ايرانيِ نخستين
هـا تقسـيم شـده     ني و جـز آن دي، بلوچي، گيلكي، مازنـدرا هايي مانند فارسي، كر شاخه
  ). 3همان، (ناميم ها را گويش مييك از اين شاخههر. است

   4لهجه. 3-4
وسـعت دامنـة   . ترينِ كلمات از نظر معنـا دانسـت   توان يكي از متنوع اين اصطالح را مي

نخسـتين اسـالم   هاي  نويسان دوره تاريخي كاربرد اين كلمه نيز كتب متقدمان و جغرافي
 فقـط روي، اگر تفاوت ميان دو يا چند گونه از يـك زبـان    هر به. گيرد تاكنون را در برمي

  ).1 :1380؛ فتحي،133: 1368مدرسي، (نامند  ها را لهجه ميآوايي باشد، آن گونه

  5گونه. 4-4

شـود و از سـويي    تر است كه به هر نظام و كاربرد زباني گفتـه مـي  گونه اصطالحي عام
دهـد   نمـي وجهة خاصـي  شده بر آن،  ر اصطالحي خنثي است كه به نظام زبانيِ گفتهديگ
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صـادقي در   اشرفعليبار  اين اصطالح را نخستين ).45: 1387؛ سارلي، 120: 1387دبيرمقدم، (
بـه  . كار بـرده اسـت   به» هاي مختلف آن زبان فارسي و گونه«اي با عنوان  در مقاله 1349

 تعـددي هـاي جغرافيـايي م   صـورت  ،بان رسمي ايرانيان استكه ز ،نظر وي زبان فارسي
هـايي از   صـورت . دارد كه در شهرهاي بزرگ نظير اصفهان، شيراز و غيره متداول اسـت 

اي  زبانـان تهـران جـز در پـاره     رود، براي فارسي كار مي زبان فارسي كه در اين شهرها به
» گونـه «از زبـان فارسـي و   هـايي   ها را صورت لذا، صادقي آن ؛موارد جزئي مفهوم است

دانـد   مـي  شناسـي، صـرف و واژگـان    هـا را از نظـر صـوت    نامد و اختالف اين گونه مي
گفتن از يك نظام زباني بدون تأكيد بر زبـان،   هنگام سخن ،؛ بنابراين).99: 1387دبيرمقدم، (

حتـي بـراي اشـاره بـه تنـوع و      . رود كـار مـي   لهجه يا گويش بودن آن، اين اصطالح بـه 
درواقع همـة  . شود گوني دروني لهجه، گويش و زبان نيز از اين اصطالح استفاده ميگونا

؛ گويند اي سخن مي كساني كه در محدودة زباني مشترك قرار دارند، در يك حوزة گونه
توانـد از همـة    زبان صورتي است مطلق كه هيچ اهل زبان و هچ حوزة زبـاني نمـي   زيرا

  ).220: 1387رواقي، (كار گيرد  هاي آن را بهداشتههاي آن سود ببرد و تمام توانمندي

  گونة معيار. 5-4
هـاي زبـاني بـدون درنظـر گـرفتن مفهـوم معيـار         گفتن از گويش، لهجـه و گونـه   سخن

هـا و   بيان هر يك از اين اصطالحات، متضـمن قياسـي نهفتـه بـين آن     ؛ زيرامعناست بي
خود مفهوم معيار  ن مفاهيم، خودبهيك از ايور هراي كه با تص گونه به ،مفهوم معيار است
در اين بخش الزم است پس از ذكر تعريف مختصري  ؛ بنابراين.شود در ذهن تداعي مي

  . به بيان هدف اين نوشتار از زبان معيار بپردازيم» زبان يا گونة معيار«از 
شـده   رود، شكلي مدون و تثبيتكار مي كه بيشتر در مقابل زبان محلي به 6زبان معيار

ز زبان است كه بـه حكـم ضـرورت و وسـيلة ارتبـاط ميـان اقـوام مشـترك، در وراي         ا
عنـوان الگـو پذيرفتـه و     هاي محلي و اجتماعيِ رايج، بيشترِ جامعة زبـاني آن را بـه   لهجه

يـا   7زباني كه غير از اين باشد و رسميت نداشـته باشـد، زبـان غيرمعيـار    . برند كار مي به
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در اين نوشتار منظور از گونة معيار، زباني است كه  ).38: 1387سارلي، (نام دارد  8زيرمعيار
نظـر از   صرف –در دوران جنگ تحميلي، خارج از جامعة جبهه و در شهرها و روستاها 

عنـوان  ا كه در اصطالح از آن ب است رفته كار مي به -هاي زباني مناطق جغرافيايي تفاوت
  . شود ياد مي» پشت جبهه«زبان 

  هاي زباني تنوع گونه. 6-4
  :اند هاي زباني بدين شرح آورندة گونه وجود عوامل به

  تنوع جغرافيايي. 1-6-4
كاربرد زبان را در شهرها و روستاهاي مختلـف قلمـروِ    متنوعهاي  فاصلة مكاني صورت

زبان فارسـي، تنـوع    اشاره شد همواره در طول تاريخِ تر كه پيش چنان. سازد آن ظاهر مي
هاي زباني بوده  گيري گونه ترين عوامل شكل افيايي يكي از مهمهاي گوناگون جغر حوزه
دهد  ، نشان ميهاي جغرافيايي جا مانده از حوزه يك از آثار بهبررسي دقيق زبان هر. است

و نحـوي و گـاه آوايـي و معنـايي      ، صـرفي  اي هـا گـاه مختصـات واژه   كـه ايـن نوشـته   
توان تأثير اين عامل را مشـاهده   ميروشني  در عصر حاضر نيز به 9.فردي دارند منحصربه

شـود بـا آنچـه در اصـفهان      اي كه در تهران بدان سخن گفته مـي   كرد، براي مثال فارسي
حتي گاه آثار تأثير ايـن تنـوع مكـاني، در زبـان     . هايي آشكار دارد رود، تفاوت كار مي به

  . هاي مختلف هر شهر يا روستا، نمايان است اهالي بخش

  )زماني(اي  تنوع دوره. 2-6-4
تـاريخ  . هاي مختلف زباني است وجودآورندة گونه تنوع زماني نيز از ديگر عوامل مهم به

هاي گوناگون اين زبان، حتـي در يـك حـوزة جغرافيـايي      زبان فارسي مشحون از جلوه
كار برده با زبـاني كـه از    به االنس نفحاتاست، براي مثال زباني كه جامي در قرن نهم در 

. بــه جــا مانــده، متفــاوت اســت الصــوفيه طبقــات بــداهللا انصــاري درعصــر خواجــه ع
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گويد ممكن اسـت در سـطوح    ها با آن سخن مي ترتيب، زباني كه امروزه تهراني همين به
ها سال پيش اجدادشـان در همـين شـهر     و نحو و آوا، با آنچه ده  ها، صرف مختلف واژه

  . اند، كامالً يكسان نباشد گفته بدان سخن مي

  )ها فرهنگ خرده(تنوع اجتماعي . 3-6-4
هـاي اجتمـاعي    هر زبان حتي در زمـان و مكـان واحـد نيـز ممكـن اسـت در موقعيـت       

-، هماننـد تفـاوت محلـي   ديگـر  عبـارت  به .هايي مختلف بروز نمايد گوناگون، با ويژگي
هاي اجتماعي نظير ردة شـغلي و تحصـيلي   اي، بيشتر اختالف در بافت اي يا دورهمنطقه
بررسـي ميـزان و   . زبـان را سـبب شـود    هـاي كـاربردي   اند ناهمگوني در صـورت تومي

سبب ناآگاهي از سير تاريخ زبـان فارسـي و    چگونگي اين تأثير در تاريخ زبان فارسي به
ابهام در شرايط اجتماعي زندگي بيشتر نويسندگان و شاعران متقدم، امري دشوار، بلكـه  

درستي قابل مشاهده است، بـراي نمونـه    به در عصر حاضر  اين تفاوت. غيرممكن است
اهـالي هـر يـك از شـهرها و روسـتاها را بـه زبـان         رايجتوان زبان  راحتي مي بهامروزه 
و اقشـار آن متفـاوت    زبان عوام نيز بسته به اصـناف . ها و عوام تقسيم كردخوانده درس
كـه در زبـان   براي مثال در زبان صنف نجار اصطالحات و تعبيراتـي وجـود دارد    ،است
توان گفت ميان متغيرهـاي زبـاني و طبقـة اجتمـاعي      مي در كل. هاي ديگر نيستصنف

عنوان يك متغير غيرزباني، همبستگي زيادي وجود دارد و بخشـي از تنوعـات زبـاني     به
: 1368مدرسـي،  (موجود در يك طبقه با توجه به عامل طبقة اجتماعي قابل توضيح اسـت  

نهايت گونة زباني وجود آمدن تنوع اجتماعي و در به ملي كه درترين عوا از اساسي. )160
هاي فرهنگي نقش دارند، جنست، سن، تحصيالت، سبك زندگي و قوميـت   افراد جامعه

بـه تعبيـر    .)112: 1388فـرد،   كمـايي ؛ 145 :1387، سـارلي ؛ 162-180همـان،  (دانسته شده است 
هايي است كه به صـورت   فرهنگ ترين مصداق تنوع اجتماعي، وجود خرده تر، مهم كامل

  پايدار و ناپايدار در جوامع انساني اثرگذارند و البته، 
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هاي فرهنگي و اجتماعي قشرهاي مختلف يـك جامعـه بيشـتر باشـد      هرچه تفاوت
تنوعـات سـبكي زبـان قابـل      ،ها در زبان آنان نيـز آشـكارتر و درنتيجـه    بازتاب آن
ها  نمود آن ،تر باشدرنگ ا كمتر و كمهتر است و برعكس، هرچه اين تفاوتمالحظه

  ).187: 1368مدرسي، (تر و تنوعات سبكي زبان كمتر است در زبان نيز غيرصريح
اي از معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، فنون، اخالق، اگر فرهنگ را مجموعة پيچيده

ها  آن قوانين، سنن و تمام عادات و رفتار و ضوابطي در نظر بگيريم كه فرد عضو جامعه
هاي اصلي آن دانست كه بين اعضاي جامعه  گيرد، بايد زبان را يكي از شاخص را فرامي

بر فرهنگ كلي حـاكم   افزون. هاي فرهنگي است رايج و حتي حامل معاني و ديگر مؤلفه
كـه  اي دارنـد   ههاي مختلف جامعه نيز فرهنگ ويـژ  و گروه اقشاربر هر جامعه، طبقات، 

هـا،   فرهنگ بر دسـتگاهي از ارزش  خرده«. دنشو خوانده مي 10گفرهن ريزفرهنگ يا خرده
هاي رفتار و طرز زندگي يك گروه اجتماعي كه از فرهنگ مسلط جامعه  ها، شيوه سلوك

بـه   ؛)99 :1377 ،سـازگارا (» شـود  مفروض، متمايز ولـي بـا آن مـرتبط اسـت، اطـالق مـي      
باشـد  داشته واعد و ابزاري تواند مجموعه ق كه هر واحد اجتماعي كوچك نيز مي اي گونه

   ).294: 1387، پور رفيع( كردرا از فرهنگ واحد ديگر متمايز  شتوان فرهنگباز طريق آن  تا

  هاي جنگ تحميلي گونة زباني رايج در جبهه. 5
هـا و شـهرهاي مختلـف     جبهه جامعه و گروهي است كه افراد و اعضاي آن از خـانواده 

هـا،   سـربازخانه . دهنـد  تشـكيل خـانوار مـي    آينـد و  كشور به شكل موقت گرد هـم مـي  
شـمار   هاي اسيران نيز از اين گونه جوامع بـه  ها و اردوگاه هاي دانشجويي، زندان خوابگاه

. كنند و تغذيه و پوشاك مشابهي دارنـد  ها با هم زندگي مي آيند كه معموالً اعضاي آن مي
ط جامعـه، رفتارهـا،   بيشتر در اين خانوارها، در كنار ضوابط و مقـررات رسـمي و مسـل   

آيـد كـه    وجـود مـي   خـود بـه   هايي خودبه ها و حتي ضابطه تعابير و اصطالحات، شوخي
دهد و چنانچـه جامعـه بـراي مـدتي زيـاد دوام يابـد، آن        فرهنگ آن را تشكيل مي خرده

وارد نيز  اي كه اعضاي تازه گونه به ؛يابد ها عموميت و استقرار مي رفتارها، تعابير و ضابطه
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االمينـي،   سراسـر اثـر؛ روح  / 8: 1381فهيمـي،  (شـوند   فرهنگ را پذيرا مي ناخواه اين خرده خواه

نظيـر تـداوم نسـبتاً طـوالني و نيـز       متعدديفرهنگ جبهه نيز به داليل  خرده. )141: 1381
هـاي زيـادي را بـين افـراد      ارتباطات عميق عاطفي ميان رزمندگان، توانسته است مؤلفـه 

فرهنگ، زبـان   هاي مهم اين خرده يكي از شاخصه. رار بخشدخود، گسترش دهد و استق
هاي جنگ بود كه اشتراكات ميان آنان نظيـر باورهـاي دينـي و مـذهبي،      رايج بين انسان

هـاي   تشابه محيط زندگي و روابط اجتماعي عميق سبب شد با وجـود داشـتن فرهنـگ   
اي  كرنگي و گونـه ها به سمت ي زبان آن -هاي اقليمي و غيره حاصل از تفاوت -مختلف

  . مشخص به نام گونة زباني جبهه پيش رود

  نامة جبهه فرهنگ. 1-5
هـا،   اي از افكار، اعتقادات، باورها، پسـندها، دلبسـتگي   ها مجموعه فرهنگ رايج در جبهه

. ها، روابط و عادات است كه در آن عرصـه بـروز يافتـه اسـت     ها و شنيده ها، گفته نوشته
رو  در سـينه و رو  بـه  فرهنگ، شـفاهي بـوده و انتقـال آن سـينه     مقوالت اين هرچند بيشترِ
بخشـي از آن بـه كوشـش سـيدمهدي فهيمـي و همكـاران او در        ؛ اماگرفته صورت مي

آوري  جمع نامة جبهة انقالب اسالمي ايران در جنگ تحميلي فرهنگ جلديِ مجموعة هشت
آوري  ه و زمان جمـع در مقدمة جلد اول اين كتاب، توضيحاتي دربارة شيو 11.شده است

جامعـة آمـاري   . تدوين و نگارش كتاب آمده است ،ها و درنهايت اطالعات، تنظيم فيش
ويـژه   ها در اواخر جنگ و به هزار نفر از رزمندگان جبهه150شناسانه،  اين پژوهشِ مردم

اين اطالعات در ابتدا به صورت اتفاقي . هاي نخستين پس از اتمام جنگ بوده است سال
هاي شفاهي و بعدها بيشتر به صورت نوشتاري و با تكميل فيش با حضور  احبهو با مص

هـاي   هاي آموزشي ايثارگران، هيئـت  پژوهشگران در مراكز تجمع رزمندگان نظير مجتمع
هاي مختلـف صـورت گرفتـه و اطالعـات      ها، ستادهاي بسيج و مساجد در استان گردان

  . ده استآوري ش مربوط به فرهنگ جبهه از اين طريق جمع
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كه معارف عامه و فرهنـگ   -تدوين اين فرهنگ در سه بخشِ گفتار، نوشتار و رفتار
دهندة بخش مهمي از رفتارها و محتويات ذهـن،   نشان -آيند شمار مي ها به عمومي جبهه

روحيه و افق فكري و ذوق و سـليقة رزمنـدگان در طـول سـاليان دفـاع مقـدس اسـت        
  ). دو: 1381فهيمي، (

  هاي گونة زباني جبهه  ويژگي. 2-5
تنوعات زبان بـه دو دسـتة تنـوع براسـاس كـاربر و تنـوع        با استفاده از نظرات هاليدي،

منطقة جغرافيايي زنـدگي كـاربر، طبقـة اجتمـاعي،     . شود اساس كاربرد زبان تقسيم ميبر
، و تغييـر كاربردهـايي   »كـاربرمحور «گروه قومي، جنس و سن او از عوامل تنوع زبـاني  

محـور، از عوامـل    محـور و شـنونده  شتاري و گفتاري، رسمي و غيررسمي و پيامنظير نو
نگارنـده در بررسـي تنـوع    ). 145: 1387، سـارلي (هستند » كاربردمحور«تنوع زباني از نوع 

هاي زباني طبقـة   ويژگي ،سويياز ؛ زيراگونة زباني جبهه به هر دو تنوع نظر داشته است
ي ديگر تنها، قسمت گفتاري آن مـورد توجـه بـوده    رزمندگان، در جامعة جبهه و از سو

هـاي مربـوط بـه فرهنـگ      ويـژه در بخـش   ، بهنامة جبهه فرهنگبررسي اولية كتاب . است
دهد كـه صـورت    هاي رزمندگان، نشان مي نوشته نوشتاري نظير برخي از تابلوها و دست

. داني نـدارد اي تفـاوت و تمـايزي چنـ    نوشتاري اين گونة زباني، با زبان معمول محاوره
ها، به عرصة گفتـار و در آن ميـان، زبـان محـاورة      بخش زيادي از معارف عمومي جبهه

رزمندگان اختصاص دارد؛ يعني همـان اصـطالحات و تعـابير، شـعارها، رجزهـا، طنـز،       
مطايبات و امثال و حكم كه سرشار از استعاره و كنايـه و ايهـام اسـت و در مقايسـه بـا      

  ). چهار: 1381فهيمي، (پذيرتر است  ماندگاري آسيببخش كتبي در گردآوري و 
هاي  نخست آنكه معموالً براي شناخت ويژگي: در اينجا دو نكته درخور توجه است

و نحـو، آوا، واژه و معنـا     ها را در چهار سـطحِ صـرف   هاي مختلف، آن ها و گويش زبان
در اين مقالـه تنهـا بـه     ؛ امـا )مقدمه: 1388؛ صادقي و افشار، 1387رواقي، : ك.ر(كنند  بررسي مي

پردازيم كه البته در اين صورت، سـطح معنـايي آن    بررسي سطح واژگاني زبان جبهه مي
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محققان براي  آن، است راه بررسي سطوح ديگر بديهي . شود نيز تا حد زيادي روشن مي
جز از رهگذر مقايسـه بـا زبـان      و نكته ديگر آنكه بررسي حاضر مند هموار است، عالقه

پذير نيست، پس ناگزير براي دستيابي به اين شناخت، به قياس گونة زبـاني   عيار امكانم
  . پردازيم جبهه با زبان پشت جبهه مي

  )اصطالحات، تعابير و اعالم(سطح واژگاني گونة زباني جبهه . 1-2-5
هـا و   هاي زبان جبهه و تفاوت اين گونه با زبان معيار پشت جبهه، به سـطح واژه  ويژگي

هـا،   كارگيري تعابيري بسته است كه تعداد و گسترة درخور توجه آن تر، به بيان روشنبه 
اصطالحات و تعابير جبهه كلماتي هستند كه معناي . وجود آورده است اي متمايز به گونه

اي ديگـري متـأثر از    اصلي و صريح خـود را از دسـت داده و معـاني ضـمني و حاشـيه     
اي پـا   ها رزمنـده  اي كه اگر در آن سال به گونه ؛ه استها افزوده شد فرهنگ جبهه، بر آن

ترديد  گفت، بي گذاشت و با همان تعابير رايج در جبهه سخن مي به شهر و ديار خود مي
كـم در برخـي    شـدند و زبـان او را دسـت    اطرافيان متوجه تفاوت زبـان او بـا بقيـه مـي    

» اخـوي «رد اصـطالح  دانستند، براي مثال حوزة كـارب  اصطالحات و جمالت، غريب مي
كه در هنگام مواجهه با افراد مختلف اعم از آشـنا و ناشـناس    -»برادر«به معناي ) 45ص(
حتي ممكن بود . تنها مختص فرهنگ جبهه و گروه رزمندگان بوده است -رفته كار مي به

، برخورنـد مشـكل   بـه افراد پشت جبهه در فهم برخي از تعبيرات رايج در آن فرهنـگ،  
را بـر سـر سـفرة    ) 218ص(» خوش به حال مـاهي «اي تعبير كنايي  گر رزمندهبراي مثال ا

) اظهـار تشـنگي و طلـب آب   (كـرد، كسـي بـه منظـور او      خانواده بر زبـان جـاري مـي   
رزمنـدگان روشـن و عـادي     ديگركه فهم اين اصطالح، كامالً براي  برد، در حالي نمي پي

  .بوده است

نة زبـاني جبهـه، بـه بيـان شـمار بيشـتري از       هاي گو دادن تفاوت در ادامه براي نشان
 2200كـه تعـداد    نامه فرهنگبدين منظور، جلد اول . پردازيم اصطالحات و تعابير آن مي
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ترتيـب   در آن گردآوري و به ،نظر از موارد تكراري صرف ،اصطالح، تعبير و اسم خاص
 . حروف الفبا تنظيم شده، اساس بررسي و استخراج شواهد قرار گرفته است

توانـد   تنهايي نمـي  يادآوري اين نكته ضروري است آنچه در اين كتاب آمده، قطعاً به
نامـه   مقدمة فرهنـگ : ك.ر(كنندة همة اصطالحات و تعابير رايج در ميان رزمندگان باشد  بيان

، بلكه تعداد، شرايط ذهني و زباني، تعلق به فرهنگي خاص و نيز زمـان و منـاطق   )جبهـه 
تـوان   نمي، همگي از عوامل مؤثر در ثبت اين فرهنگ هستند كه حضور در جبهة راويان

گذشته، واضح است كه بازتاب بخش مهمي از فرهنگ جبهه  ازاين. ها چشم پوشيد از آن
الي اوراق تـاريخ و ادبيـات دفــاع مقـدس شـامل اســناد،      بـه صـورت پراكنـده در البــه   

طراتي قابل مشـاهده و اسـتخراج   ويژه خا ها و به ها، داستان ها، رمان ها، يادداشت گزارش
است كه به داليل متعدد، بر قلم رزمندگان جامعة آماري اين كتاب، جاري نشده اسـت،  

 در) »مجـروح «بـه معنـاي   (» مرخص«و » دست دوم«براي مثال استفاده از سه اصطالح 
ردي راديواكتيو، از مـوا و به معناي مواد شيميايي، ميكروبي، » .ر. م. ش«، و باد كميل زنده

  . اند است كه در اين آثار بازتاب يافته
در راه برگشت بر اثر اصابت تركش خمپاره مجروح و از رده خارج شد و به قول  -
  ).46مطلق، (ها دست دوم شد  بچه

بـه  . احمدي با تيري كه به گلويش خورد، مجروح شد كه به عقب انتقالش دادنـد  -
  ).64همان، (ها مرخص شد  قول بچه

ممكن بود توي عمليات بعدي . گذاشته بودند. ر. م. هاي لشكر دورة ش براي بچه -
  ).126بخشي،  حاج(از گاز شيميايي استفاده كنند 

، نامـه جبهـه   فرهنـگ در اين بررسي گزيري نبـود از برگزيـدن جلـد اول     ،حال بااين
يج در ترين اثري كه تاكنون توانسته تعداد زيادي از اصطالحات و تعابير را عنوان كامل به

  .اين فرهنگ را يكجا گردآوري و تنظيم كند
  : گيريم مي را از منظر موارد زير پي نامة جبهه فرهنگتعابير و اعالم  اصطالحات، بررسي
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» پشت جبهه«اند با آنچه در زبان  بسياري از اصطالحاتي كه در جبهه كاربرد داشته. 1
بـه  . انـد  ثر آورده نشـده ، در اين اجز مواردي نادر اند كه به شده، مشترك بوده استفاده مي
دهند كـه برسـاختة    را اصطالحاتي تشكيل مي نامة جبهه فرهنگتمام مداخل  تعبير ديگر،
  . اند فرهنگ بوده و فقط بين افراد جامعة آن، رواج داشته همين خرده

بودن دفاع مقدس و  هاي زبان جبهه آن است كه مردمي توجه در بررسي نكتة قابل. 2
هـا در ميـان    هـا و گـويش   هـا، زبـان   از فرهنـگ  متعـددي هـاي   ها و بخش حضور جلوه

رزمندگان، اين عبارات و اصـطالحات را بسـيار متنـوع كـرده و گـاه در برخـي مـوارد        
در ايـن  . ايِ مختصـر، فراتـر بـرده اسـت     هاي گونـه  هاي زباني را از حد تفاوت اختالف

نسـبت بـه   ) هـا  نظر از لهجـه  فصر(ها  سبب غلبة كليت زبان فارسي در جبهه بررسي به
، تنهـا بـه   12نامـة جبهـه   فرهنـگ هاي مختلف زبـاني، و بازتـاب همـين غلبـه در      گويش

اي سـنجيده   اصطالحات و تعابيري خواهيم پرداخت كه نسبت به فارسي معيار محـاوره 
به تعبير ديگر، هرچند در پيكرة زباني فرهنگ جبهه، اصطالحات و تعابيري از . شوند مي

با توجه به هدف اين مقالـه كـه    ؛ اماها وجود دارد ها و حتي زبان ها و لهجه يشساير گو
بـراي  . كنـيم نظـر مـي   هـا صـرف   تنها فارسـي معمـول را در نظـر دارد، از تأكيـد بـر آن     

  :كنيم ها اشاره مي شدن مطلب، به چند نمونه از اصطالحات گويش روشن
  )55 ص( مسئوليت شل و ول؛ نامنظم و بي)= مازندراني(اشله 

  )103 ص(خمپاره )= اصفهاني(بوكوي 

  )114 ص(شهيد يا زخمي شدن )= بوشهري(كردن  پاپلو

  )351 ص(هواپيماي عراقي )= تركي(گراغ 

هــايي  گذشــته از اصــطالحات و تعــابير، نيمــي از جلــد اول ايــن كتــاب بــه واژه. 3
كـار   بـه  هايي مشـخص  ها و زمان اختصاص يافته كه براي ناميدن اسامي اشخاص، مكان

اي رواج اعـالم در   هرچند دايـرة منطقـه  . ياد شده است» اعالم«عنوان  ها به رفته كه از آن
. هـا را از نظـر دور داشـت    توان آن براي بررسي اين زبان نمي ؛ اماجبهه، محدودتر است

  : اند از ها عبارت برخي از آن
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خـاص و عـام   . بود بهارلو؛ او هفت ماه مسئول پمپاژ آب از اروند به فاو= بهار پمپ
  ).462 ص(شناختند و كمتر كسي بود كه او را نشناسد  او را با پمپ آبش مي

وسـال   سـن  موقعيتي در منطقة فاو كه بيشتر نيروهـاي مسـتقر در آن كـم   = كودكستان
از آنجا كه وضع رفاهي و دفاعي و تداركاتي اين منطقه خوب بود به كودكسـتان  . بودند

  ).644ص (معروف شد 
عالمـت اختصـاري شـيميايي، ميكروبـي و راديواكتيـو      . ر. م. واحد ش= مرواحد ش

اش امدادرسـاني بـه    و بخش واحد بهداري و اورژانس در خط مقـدم كـه وظيفـه    ،است
  ).699 ص (مجروحان شيميايي جنگ بود 

تـداركاتي چنـدان    ازنظـر  1365كه در سـال  طالب  ابي بن لشكر علي= گدا لشكر علي
ـ       وضع غ. تعريفي نداشت أمين ذايي خوب نبـود و وسـايل ضـروري لشـكر بـه موقـع ت

  ).664  ص(... شد  نمي
بـه وجهـي كنايـه بـود از نهايـت      . پادگان ابوذر واقع در سر پل ذهـاب = هتل ابوذر

ص (... گذراني نيروهاي آن و به وجه ديگر مقايسه بـين خـط و منطقـة عمليـاتي      خوش
702.(  

ــ  . 4 ــه از ح ــج در جبه ــابير راي ــطالحات و تع ــف و   وزهاص ــوعي مختل ــاي موض ه
هـاي   انـد كـه هرچنـد تحقيـق در حـوزه      اي برداشت شده هاي فرهنگي گسترده خاستگاه

 ؛ اماطلبد گيري و وضع اين تعابير و اصطالحات، فرصتي وسيع مي معنايي مختلف شكل
  : شود ها اشاره مي در اين مجال به برخي از آن

  اساطير ▪
تان و بلوچستان؛ نيروهاي متهور و جنگجـو و  رزمندگان اعزامي از سيس= نبيرة رستم
  ).407ص (توقع  درعين حال كم
  ).507ص (العبور بود  العاده صعب كه فوق] ؟[اي در منطقه  تنگه= تنگة رستم

  امكانات خدماتي جبهه ▪
عهـده   هـا را در منطقـه بـه    پاشيدن بـه بچـه   پيرمردي كه وظيفة گالب= حاجي گالبي

  ).200ص (داشت 
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  ).423ص (نقاطي از جبهه و منطقه كه بسيار تميز و پاكيزه بود = الوارثين هتل
  )ع(اهل بيت ▪
ص (آوردن آب راديـاتور   آب كـردن راديـاتور، جـوش    آب= حسين كردن رادياتوريا

430.(  
  ).149ص (... شد  تركشي كه موجب قطع دو دست از بدن مي= تركش ابوالفضلي

  تاريخ اسالم ▪
  ).128ص (عراقي سربازان = عبدود پسران عمروبن

نيروي قـديمي جبهـه و جنـگ بـودن     = انداز حضرت بودن  نيزه از غزوة خندق كمك
  ). 49ص (

. 2كردنـد،   هايي كه رزمندگان به سـوي مـزدوران بعثـي پرتـاب مـي      گلوله.1= ابابيل
كردند  هواپيماي خودي كه با امدادي غيبي و پشتيباني حق، مواضع دشمن را بمباران مي

  ).40ص (
  زيونتلوي ▪

  ).324ص (حشرات = هاي هاچ فاميل  و فك
ص (كردن با زبان فارسي و بدون لهجه در مقابل كانال دو و سـه   صحبت= كانال يك

336.(  
  ).51ص (ماشين فرمانده گردان = اسب زورو

  جانوران ▪
  ).17ص (نيروي غواص آموزشي = دزدك آب

اي انجـام عمليـات،   اي بـر  نيروهاي آمـاده در نقطـه  = تخم خوابيده هاي رويِ جوجه
   ).104ص (سيمي  هاي بي تعبيري بود به صورت كد در مكالمه

  جراحت و مصدوميت ▪
  ).342ص (شدن و در حال انتقال به عقب  مجروح= خور شدن كمپوت

  ).223ص (خوردن  تركش) به زبان تركي يعني تاول زد= (داوار اولدي
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  جغرافيايي ▪
  ).15ص (آبگوشت = آب اروند

  ).265ص (دستشويي و توالت صحرايي اينجا و آنجا = سانفرانسيسكو
  جنگ و ادوات نظامي ▪

  ).59ص (نوعي مگس و پشه در منطقه = چهارده اف

ص (سال و كوچـك بودنـد    و سن اي كه بيشتر نيروهاي آن كم دسته= اصغر دستة علي
231.(  

عيـد  بل گرفت و غذا را نجويـده مـي   هاي بزرگ مي فردي كه لقمه= زن سفره جي آرپي
  ).29ص (

  دانشگاه ▪
  ).320ص (شهيد = التحصيل فارغ

  ).223ص (به شهادت و فوز عظيم رسيدن = پذيرفته شدن )ع(دانشگاه امام حسين
  دشمن ▪

ص (... الشعبي؛ نيروهاي دشمن بعثي با ادعـاي مردمـي بـودن     جيش= الوحشي جيش
181.(  

  ).395ص (توالت و دستشويي = موقعيت مرگ بر صدام

  ).351ص (هواپيماهاي عراقي ) زبان تركي همان االغبه = (گراغ
  ).199ص (نيروهاي عراقي : حاج عرب

  روايات اهل بيت ▪
  .)109ص (تهران = المعاصي بيت

  .)همانجا(المال  بيت= الحال بيت

  ).16ص ( ...كردند  آب نوشيدني كه تانكرهاي سيار توزيع مي= آب حوض كوثر
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  زندگي پشت جبهه ▪
اي است به مسئوالن تـداركات   اشاره. تداركات گردان و لشكر= دانآسايشگاه سالمن

  ).28ص (شدند  واحدها كه معموالً از بين رزمندگان مسن انتخاب مي

عكسي زيبا و باكيفيـت بـراي وقـت شـهادت و قـرار دادن آن در      = اي عكس حجله
  ). 315ص (ها  هاي مرسوم در مراسم و سرگذر محله حجله
  سينما ▪

  ).125ص (اي  بلند جبهه شورت پاچه= پردة سينما
بودن نـوع كارهـاي    است به پليسي  اي حفاظت اطالعات؛ اشاره= كند كميسر متهم مي

  .)345ص (اين واحد 
  فرهنگ عامه ▪

  ).204ص (حمام، اصالح و نظافت نزديك عمليات = حمام دامادي
  ).212ص (سيمي  آمبوالنس؛ كد رمز در مكالمات بي= 13خر حاج ملك

  فقه ▪
  ).417ص (كسي كه تازه از امور مالي برگشته و پولدار بود = الحج واجب

  ).16ص (آب معدني؛ ماءالشعير = جو اسالمي آب
  قرآن ▪

  ).275ص (سيگار كشيدن در خفا و دور از چشم جمع = سورة دخان تالوت كردن
هـاي   ها و جلسه خواندن سورة والعصر در آخر سخنراني. سورة والعصر= سورة جيم

بـاش   هـا راحـت   هي بسيار معمول بود و چون پس از قرائـت ايـن سـوره بـه بچـه     توجي
سـورة جـيم؛   : گفتنـد  كردنـد و مـي   ها به محض شنيدن آن رو بـه هـم مـي    آن ،دادند مي

  ).همانجا(گفتند  هم مي» فنگ  جيم«
  غذا و نوشيدني ▪

  )30ص (آش پرسبزي و بدون گوشت و مخلفات = گياه آش چهل

  ).18 ص(آش رشته = آب رشته
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  )317ص (غذاي آبكي = غذاي دريايي
طعـم؛ كمپـوت سـيب و گالبـي و گـيالس و آلبـالو؛        نوشيدني خوش= آب شنگولي

  ).19ص (... نوشابه و 
  ورزش ▪

شد و به بهداري  اسهال خوني داشتن؛ وقتي كسي به بيماري اسهال مبتال مي= قرمزِته
اس : گفـت  به او مـي  ،گان بودكه معموالً از خود رزمند ،كرد، كشيك بهداري مراجعه مي

  ).330ص (نه، قرمزته : داد استه؟ يعني اسهال داري؟ و او جواب مي
  ).226ص (در عمليات مرصاد شهيد شدن = در وقت اضافه خود را جا دادن

كار بردن اصطالحات و عبارات در جبهه مانند ساير افعال و اقـوال رزمنـدگان،    به. 5
دارانه، نوعي انتخاب، قضاوت، اعمال اراده و  انه و هدفخواه گيريِ آرمان اصوالً با جهت

نمـايي بـوده اسـت     شمردن و يا بـزرگ  تلقين، تأكيد، تقويت يا تضعيف امري با كوچك
سـبب  هرچنـد برخـي از ايـن اهـداف، عالقـات و داليـل انتخـاب و        ). نُه: 1381فهيمي، (

هـا فاقـد ايـن     ي از آنشـمار زيـاد   ؛ اماخورد چشم مي ها به ، ذيل برخي مدخلگذاري نام
  . توضيحات هستند

كـارگيري ايـن اصـطالحات و     با وجودي كه بيان داليل انتخاب و هدف كلـي از بـه  
رسد ذكر مواردي اندك در حـد مجـال    تعابير، نيازمند پژوهشي پردامنه است، به نظر مي

  :اين نوشتار، خالي از فايده نباشد
  اعتراض  ▪
  ).24ص (دهن افتاده  پنير مانده، خشك شده و از= آجر -
  تذكّر  ▪
  )373 ص (المال  بيت= مال پنجاه ميليون پيرزن -
  تشويق ▪
كرد و بـا تيزهوشـي و    غواص و نيروي عملياتي كه زير آب كار مي= آب زير كار-

داشت تا ساير نيروها بتوانند  فراست بسيار، بايد كارش را از نگاه دشمن پوشيده نگه مي
  ).18 ص (تصرفي است در اصطالح آب زيركاه  موقع وارد عمل شوند؛ به

  تكريم ▪
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  ).176 ص (نترس و شجاع  بسيارآدم = جگر سيخي يك ميليوني -

  تضعيف و تحقير ▪
  ).333ص (مستراح فرماندهان و محل قضاي حاجت مسئوالن = كاخ سفيد -

هـاي   اي از طنز و شـوخي در بيشـتر ايـن نمونـه     مايه شود بن كه مشاهده مي چنان. 6
بررسي مختصري در اصطالحات و تعابير جبهه نيز همين نتيجـه را در پـي   . ود داردوج

هـاي مختلـف نظـامي، سياسـي،      نظـر از خاسـتگاه   در اين بررسي صرف. خواهد داشت
از تاريخي، مذهبي، آداب و رسوم محلي و غيـره، اصـطالحات    اجتماعي و فرهنگي اعم

طـور تصـادفي    ن صـفحات كـه بـه   در اي. بررسي شد) 210-190صص (صفحه از متن  20
اصـطالح و   126 ،از ايـن ميـان  . اصطالح و تعبيـر وجـود دارد   164برگزيده شد، تعداد 

اي جدي و به دور از شـوخي   مايه ها بن مورد از آن 38ماية طنز و مطايبه و تنها  تعبير، بن
صد كاربرد جدول و نمودار زير، ميزان فراواني اين دو گروه را به همراه در. و بذله دارند

  : دهد ها نشان مي آن
  درصد   تعداد  

اصطالحات و تعابير با 
  ماية شوخي و طنز بن

126  76/8٪  

اصطالحات و تعابير با 
  ماية جدي بن

38  23/2٪  

  ٪100  164  مجموع
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  : شود شدن منظور، تنها چند نمونه از اين اصطالحات و تعابير ذكر مي براي روشن
  جدي  شوخي و طنز  

الشعبي؛ نيروي  جيش: الوحشي جيش  نظامي
ص (بودن  دشمن بعثي با ادعاي مردمي

190(.   

ص (آسا  حملة برق: اكبري حملة اهللا
204(.  

آداب و 
  رسوم

چي دشمن  تيربارچي و قناصه: حسين فري
ها  با موهاي مجعد كه ويژگي بيشتر عراقي

  )203 ص(بود 

مسئول فروشگاه : حاجي صلواتي
  .)199ص (صلواتي 

در : يكمي را هم قبول داشتن و لچه  مذهبي
قنوت نماز شب جزو چهل مؤمن و اگر 

گفته . نشد چهل و يكمي به ياد آمدن
ما چهل و يكميش رو هم قبول «: شد مي

  .)196ص (» !داريم

به فوز عظيم شهادت : شدن حسيني
  .)203ص (رسيدن 

راضي؛ نسبتي  خود فرد از: تظاهر بن حبيب  تاريخي 
به كسي كه احياناً است از باب مطايبه 

  ).201 ص (گري دارد  سخنش بوي جلوه

داماد كه ترك  جواني تازه: حنظله
خواب و خلوت كرده و بالفاصله پس 

ص (از ازدواج راهي جبهه شده است 
205.(  

هـاي   هـا و ظرافـت   خوبي از توانايي اند به شود رزمندگان توانسته كه مالحظه مي چنان
ع اصطالحات جديد، متناسب با جبهه استفاده كنند و از زباني و فرهنگي در ابداع و وض

بخشي به دايرة اصطالحات رايج، خالقيت ذهنـي و   دهي و تنوع اين طريق ضمن وسعت
هنرورزي زباني خويش را براي تلطيف و خوشايندسازي فضاي خشن و جدي جنگ و 

ـ  بررسي دقيق زبان جبهه از ايـن منظـر نتـايج قابـل    . كار گيرند كارزار به وجهي در پـي  ت
هـاي هنجـارگريزيِ مـورد اسـتفاده در خلـق       دقت و بحث در نوع شيوه. خواهد داشت

زدايي  گيري رزمندگان از شگردهايي نظير اغراق، آشنايي اصطالحات و تعابير طنز و بهره
  . مندان باشد هاي نو و درخور تأمل آتي عالقه تواند موضوع پژوهش گيري مي و غافل
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كـار   ت در فرهنگ جبهه براي بيـان بـيش از يـك مفهـوم بـه     گاه برخي اصطالحا. 7
كنسرو «براي اداي دو معناي  )400ص (» مين ضد نفر«رفته است، براي مثال اصطالح  مي

حتـي  . رواج داشـته اسـت  » هاي داخل سنگر در خط مقـدم  موش«و » بادمجان و گوجه
 ،شـده اسـت   ها ادا مـي  وسيلة آن توان به اصطالحاتي اشاره كرد كه مفاهيم متعددي به مي

، »غـواص «، »دوشـكا «بـراي بيـان پـنج مفهـوم      )296 ص( »صـدا خفـه كـن   «براي نمونه 
  . كاربرد داشته است» پتو«، و »106تفنگ «، »تيرانداز تك«

توان يافت كه براي ناميـدن   ترتيب در بخش اَعالم نيز، اسامي مشتركي را مي همين به
ها استفاده شده اسـت، بـراي مثـال     غرافيايي از آنهاي ج ويژه مكان ها و به افراد، موقعيت

راهـي   و پانزده سـه  )490ص (» پيچ مرگ«اي كه همگي با نام  توان از دوازده پيچ جاده مي
  .اند شده خوانده مي )590ص ( »راهي مرگ سه«ياد كرد كه با عنوان 

  زباني جبهه پايداري گونة. 2-2-5
گونـه كـه    اعي، فرهنگي و اقتصادي همانگسترة فراگيري و عمق تحوالت سياسي، اجتم

ها  رفتن آن ميان هاي زباني مؤثرند، در ماندگاري و از گيري و پيدايش گونهدر روند شكل
هرچــه تــأثير ايــن عوامـل، چــه بــه صــورت طبيعــي و چــه قهــري،  . نيـز نقــش دارنــد 

  . بيشتري قرار خواهد گرفت خطرها نيز در  ترشود، ميزان پايداري گونه رنگ كم
بـه پايـداري فضـاي اجتمـاعي و     فرهنگ جبهه  هايي مانند خرده فرهنگي نايي خردهما

 هـاي  هـا از انـواع خـانواده    د كـه اعضـاي آن  هايي تعلق دارن و گروهخانوارها  وفرهنگي 
پاشـيدن جامعـة موقـت     و معموالً با ازهـم  اند موقت گرد هم آمده طور شهرهاي كشور به

: 1381فهيمـي،  (ماند  تي در ذهن اعضاي آن باقي ميرود و تنها به صورت خاطرا ازبين مي

پس از پايان جنگ و بازگشت رزمندگان بـه شـهر و   ). 141: 1381االميني،  سراسر اثر؛ روح/ 8
  روستا و زندگي معمول خود نيز بخش زيادي از فرهنـگ گفتـاري رايـج در جبهـه بـه     

هـاي جنـگ    ان انسـان تدريج از زب هاي خاص زباني آن، به فراموشي سپرده شد و ويژگي
رخت بربست و در ذهن آنان به خاطره تبديل شد؛ هر چند در حال حاضر نيز معدودي 
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در زبان محاوره و گويش برخي نوجوانـان و  ويژه  از اصطالحات و تعابير آن فرهنگ به
و » تـوي برجـك كسـي زدن   «شود، براي مثال كـاربرد تعـابيري نظيـر     جوانان شنيده مي

  . درخور دقت است از اين نظر» آنتن«
گذشته از اين كليت، پايداري برخـي از اصـطالحات و تعـابير بـه عوامـل ديگـري       

يـا زيـادتر باشـد، بـراي مثـال در       هـا كمتـر   و ممكن است ميزان پايايي آنبستگي دارد 
ها با آنچـه تـاكنون    توان از دو گروه اصطالح ياد كرد كه پايداري آن مي نامة جبهه فرهنگ

برخي از اصطالحات خاص جبهه كه رزمندگان نقشـي  . شود سنجيده نمياز آن ياد شد، 
اند كه به حـوزة كالسـيك نظـامي تعلـق      اند، اصطالحاتي در وضع و گسترش آن نداشته
ها كـم اسـت، ماننـد     ها بوده و احتمال تغيير و تبديل آن دارند و قدر مشتركي بين دولت

به معني آبگيـر، تـاالب و   » هور«؛ يا اي خاكي كه روي آن مسطح باشد به معناي تپه» پد«
اين دسته از اصـطالحات و  ). پنج: 1381فهيمي، (مرداب كه در آن گياه رسته يا نيزار باشد 

فرهنگ جبهـه،   تعبيرات پس از پايان جنگ، همچنان كاربرد دارند و با از بين رفته خرده
ني غيركالسـيك  برعكس، تعداد فراواني از اصطالحات نظامي به مع. شوند فراموش نمي

. هـا يـاد شـده اسـت     از آن» اصطالحات كُد«عنوان  آن در اين فرهنگ وجود دارند كه به
هـاي جديـد رمـزي     پـي عنـوان   در شد پي ها موجب مي مالحظات مخابراتي و امنيتي آن

ـ  » النـه «و » دانـه «جايگزين اصطالحات پيشين شوند، مانند  ات سـنگين و يـا   بـراي مهم
  .)ان، هفتهم( براي تانك» خرچنگ«

  گيري نتيجه
فرهنـگ جبهـه اختصـاص دارد و     اصطالحات و تعابيري كه به خرده فراوانيبا توجه به 

توان گفت در  جز در زبان رزمندگان، در ميان افرادي ديگر از جامعه رواج نداشته، مي به
هـا كـاربرد داشـته     سال جنگ تحميلي، گونة زباني خاصـي در جبهـه   طول دوران هشت

 نامـة جبهـه   فرهنـگ كه در  ،اصطالح، تعبير و اسم خاصِ اين گونه 2200بر  افزون. است
هاي متعلـق بـه تـاريخ و     توان در انبوه نوشته ها را مي شمار زيادي از آن ،گردآوري شده

. انـد  سـطر كشـيده شـده    هاي جنـگ بـه   ادبيات دفاع مقدس يافت كه بيشتر به قلم انسان
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هـايي   ت و تعابير گونة زباني جبهه، بـه حـوزه  باورها و مضامين مؤثر در وضع اصطالحا
مايـة رايـج در وضـع     بـن . از سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگـي تعلـق دارد   متنوع اعم

گونة زباني جبهه، پس از پايـان  . اصطالحات و تعابير اين گونه، طنز و مطايبه بوده است
بـاختن   و رنـگ  شدن رزمندگاني كه جامعـة جبهـه را شـكل داده بودنـد     جنگ با پراكنده

  . تدريجي فرهنگ جبهه، تا حد زيادي كاربرد و رواج خود را از دست داد
هـاي متعـدد،    ها و گونـه  ها، گويش ويژه در عرصة حضور زبان فرهنگ جبهه به خرده

ن دستاوردهاي اين همچني. هايي پردامنه قرار گيرد قابليت آن را دارد كه موضوع پژوهش
-هـا  و مقايسة آن با انبـوهي از آن  نامة جبهه فرهنگبير اساس اصطالحات و تعابررسي بر

كه در مكتوبات تاريخي و ادبي بازتاب يافته و يا گاه بر ذهن و زبان برخي از رزمندگان 
با وجود اين اثر ارزشمند و وزين، فرهنـگ جبهـه بـه     كه دهد نشان مي -شود جاري مي

  . تر نياز دارد تكميل و تدويني جامع

  ها نوشت پي
زبان مردم ايـن  . اندها ناميده شده گذاران آن به نام پايه ،كه ياد خواهم كرد ببيشتر شهرهاي عجم چنان« .1

هـا فارسـي ناميـده     همگـي آن . ترنـد  ها دري و ديگران پيچيده اقليم عجمي است؛ برخي از آن هشت
م روشن خواهم ها نمودار و اين را در جايش تا توان ها آشكار و گنگي در آن شوند و اختالف آن مي
هـاي خـاص مـردم     همچنين در بخشي ديگر به كلياتي دربارة ويژگـي ). 337: 1361مقدسي، (» كرد

 ).90-89همان، (پردازد  خراسان مي

، در دو جلد نامة جبهه فرهنگها قبل از چاپ اخير مجموعة  ها، مقاالت و متن مصاحبه اين يادداشت .2
 ن س ح م ، ياد رآب ه م :ك.براي اطالعات بيشتر دراين باره، ر. منتشر شده بود بود و نمودمجزا با عنوان 

/ روش س:  ران ه ت.  اران ك م ود ه ن ش و  ت ف در گ  ه ه ب ج  گ ن ره ف  ون د و چ ن چ: ود م ود و ن ب.  )1377(
 .»زبان شناسي جنگ« .اشرف صادقي، علي: اند از برخي از مقاالت مورد اشاره عبارت .ر ت س گ گ ن ره ف

صص  .»زده دربارة مجموعة فرهنگ جبهه سخني شتاب« .االميني، محمود ؛ روح186-179صص 
  .194- 190صص  .»سيري در سلوك فرهنگ جبهه« .؛ فاني، كامران141-148

3. dialect 
4.accent 
5. variety 
6. Folk speech 
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7. non-standard language 
8. sub-standard language 

رسالة : و نيز رك ؛248: 1387رواقي، : ك.هاي مؤثر در اين تنوع، ر تر دربارة ريشهبراي مطالعة بيش .9
  .دكتري نگارنده

10. Sub-culture 
اصطالحات و تعبيرات، . 1ج(از اينكه انتشارات پايداري اين كتاب را در هشت جلد مفصل  پيش .11

ها، شعارها و  ، حاضرجوابيها يطبع شوخ. 3ها، ج ها، نامه ها، يادگارنوشته تابلونوشته. 2اعالم، ج
رؤياهاي . 5اوقات فراغت، ج و ها، ها، خالقيت آداب و رسوم، بازي. 4ها، ج منظومهرجزها، و 

ها،  نامه شهادت. 7ها، ج نيايش و مشاهدات، امدادهاي غيبي،. 6مشاهدات، ج و صادقانه، مكاشفات،
دفتر  23چاپ كند، در  ،سوانح و نقدها، بودونمود،. 8كلمات قصار، جو هاي روزانه،  يادداشت

موضوع به كوشش حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد  12حجم و  كم
 . اسالمي و معاونت فرهنگي ستادفرماندهي كل قوا منتشر شده است

به د و بقيه مربوط هاي ديگر ايراني تعلق دار ه گويشاصطالحات و تعابير و اعالم ب% 10كمتر از . 12
 100اصطالح، تعبير و اعالم مندرج در اين فرهنگ، تنها  2200از ميان بيش از . زبان فارسي است

هاي ديگر مناطق  ها و گونه ها و گويش به زبان) اي هاي لهجه نظر از تفاوت صرف(ها  مورد از آن
ني، نظير تركي، كردي، شوشتري، سيستاني، زابلي، خوزستاني، خراساني، بويراحمدي، مازندرا

زبان، گويش و گونة  30بر  است كه بالغ ذكر اين نكته ضروري. تعلق دارد... گيلكي، كرماني و 
 . اي در اين كتاب برشمرده شده است منطقه

  . كرده است اساس نقلي، از االغش براي حمل و نقل بيماران استفاده ميحكيمي دزفولي كه بر .13

  منابع
تحقيق و تصـحيح مرتضـي    ).1375( ؤلفي ناشناختهاز م بخشي از تفسيري كهن به پارسي -

ميـراث  : تهـران . مقدمه و فهرست برابرهاي قرآني فارسي علـي رواقـي   با. اهللا شيرازي آيت
 . نشر قبله /مكتوب

 ينمصاحبه و تدو.  يبخش اهللا يحذب يخاطرات شفاه: يبخش يحاج. )1390(اهللا  يحذب ي،بخش -
 . عماد فردا: تهران. محسن مطلق

 .»كاربردهاي بومي و جهاني: زبان، گونه، گويش و لهجه«). 1387( رمقدم، محمددبي -
 .128-91 صص. 5 ش. پژوهي ادب
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شناختي دياتسارون فارسي؛ متني از سدة  هاي زبان ويژگي«). 1387(حسن  ،بيدي رضايي باغ -
 . 23-7صص  .42ش  .آينة ميراث. »هفتم هجري

المعارف  ةرئمركز دا: تهران. 2چ  .هاي ايراني نتاريخ زبا ).1388( ----------------  -
  .بزرگ اسالمي

. ترين برگردان قرآن به فارسيكهن: آشنايي با قرآن مترجم قدس ).1362( رواقي، علي -
  .فرهنگي شهيد رواقي ةمؤسس: تهران

سنجش ميان واژگان امروزين : )تاجيكي( زبان فارسي فرارودي ).1383( ---------  -
: تهران. با همكاري شكيبا صياد. هاي ايرانيهاي قديم فارسي و گويش نوشتهفرارودي با 

  .هرمس /شهركتاب

سخنراني مشترك ة نخستين مجموع. »شناسي زبان فارسيگونه« ).1387( ---------  -
به كوشش . نظر حسن حبيبي زير .شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد ايران

 . ستان زبان و ادب فارسيفرهنگ: تهران. حسن قريبي

 .55- 30 صص). 2/3( 2 ش. .انجمن ةنام. »گويش ها و متون فارسي« ).1382( -------  -

شناسي فرهنگي و  شناسي تأليفي در انسان زمينة فرهنگ). 1365(محمود  ،مينياال روح -
 .عطار: تهران .شناسي مردم

 مةنا گ ن ره ف. »رهنگ جبههزده دربارة مجموعة فسخني شتاب«). 1381( ------------  -
: تهران.. 8ج . كوشش سيد مهدي فهيمي به.  ي يلم ح ت  گ ن در ج  ران يا  يالم اس  الب ق ان  ه ه ب ج

 . پايداري

  .سهرم: تهران. 1چ . زبان فارسي معيار ).1388( سارلي، ناصرقلي -

 . كوير :تهران. 1چ . شناسي با تأكيد بر فرهنگ نگاهي به جامعه ).1377( سازگارا، پروين -

  خواجـه عبـداهللا   ةالصـوفي  هاي زباني طبقات بررسي ويژگي). 1392(شمشيرگرها، محبوبه  -
شده در حوزة هرات، از قرن چهارم تـا   انصاري با نگاهي به برخي ديگر از متون نوشته

  . دانشكدة ادبيات و علوم انساني: تهران. نامة دانشگاه تربيت مدرس پايان. نهم هجري
 .دانشگاه آزاد ايران: تهران. تكوين زبان فارسي ).1371( اشرفصادقي، علي -

 .سخن :تهران .)مجموعه مقاالت(مسائل تاريخي زبان فارسي  ).1379( ------------  -
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 از گوو گفت. »اشرف صادقيگو با عليو شناسي در گفتفارسي« ).1387( -----------  -
  .96- 62 صص. 63ش . بخارا. يحسين صاف

ابومنصور موفق  .االبنيه عن حقايق االدويه بر  مقدمه ).1388(ايرج افشار  و -----------  -
 .ميراث مكتوب: تهران. هروي

  يالم اس  الب ق ان ةه ب ج مةنا گ ن ره ف. »سيري در سلوك فرهنگ جبهه «). 1381(فاني، كامران  -
 . پايداري: تهران.. 8ج . كوشش سيدمهدي فهيمي به.  ي يلم حت  گ ن در ج  ران يا

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. ها راهنماي گردآوري گويش). 1380(فتحي، آذر  -

. ج8 . ي يلم ح ت  گ ن در ج  ران يا  يالم اس  الب ق ان  ه ه ب ج مةنا گ ن ره ف. )1381(فهيمي، سيدمهدي  -
 . داري يا پ:  ران ه ت

: تهران. كوشش علي رواقي به ).1364( رآن به فارسيترين برگردان قكهن: قرآن قدس -
 .فرهنگي شهيد رواقي ةسسؤم

. زبان و ادب. »شناسي در تعيين اصالت نسخ خطي كاربرد گونه«). 1388(فرد، سعيده  كمايي -
 .115- 110صص ). 40( 13ش 

ه پژوهشگا :تهران. 1چ . هاي زباني ايرانفرهنگ توصيفي گونه ).1388( كلباسي، ايران -
 . علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 /شهركتاب: تهران. مهستي بحريني ةترجم .گيري زبان فارسيشكل). 1384( الزار، ژيلبر -
 .هرمس

 ةنام. »هاي فارسي خراسانيآواساز در گونهپسوندي نام« ).1374( ، نجيبيهرومايل -
 . 73-68 صص ).1/2( 18 ش. فرهنگستان

چگونگي ضبط عددهاي ترتيب دوم و سوم در تاريخ زبان «. )1379( -------------  -
 .22- 18صص . 9 ش. ميراث ةآين. »فارسي

پژوهشگاه علوم انساني و : تهران .شناسي زبان درآمدي بر جامعه). 1390(يحيي  ،مدرسي -
 .مطالعات فرهنگي

  .سورة مهر: تهران. 12چ . زنده باد كميل). 1390(مطلق، محسن  -

   .كاويان: تهران. 1چ . يعلينقي منزو ةترجم. التقاسيم احسن ).1361( حمدا ، محمدبنيمقدس -
- Lazard, G. (1963). La Langue Des Plus Anciens Monuments De La Prose 

Persane. Paris: Librarie C. Klinckcieck. 
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