
 

 

 

 های فارسی بندی آناا در دشنام نام ابزارها و کاربرد و طبقه

 (های باستانی کارشناس ارشد فرهنگ و زبان) 2هومن فرزامی
 (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) 1مجید طامه

  80/90/9500، تاریخ پذیرش: 9/9/9311 :تاریخ دریافت مقاله

 

ناپذیر فرهنگ و زبان آدمی بوده و هسات. بۀشای از واژگاان  گویی بۀش جدایی دشنام و دشنام: چکیده
هاای خاا  برزباان  هاا در شارایط و بافات ها یا ناسزاهایی است که سۀنوران آن زباان هر زبانی دشنام

کاربرنادگان آن  شامار آورد کاه باه ای از خشاونت زباانی باه ها یا ناسزاها را باید گونه آورند. این دشنام می
دهناد. ازآنجاکاه ایان  کنند و سلطه و تفوق خاود را نشاان مای ها به دیگران تعدی می ازطری  این دشنام

شاود  ته مایهای رسمی و علمی کمتر به آنها پرداخ ها غالبًا مفاهیم موهن و ناپسند دارند، در نوشته دشنام
هاای  ها نیز وجوه متفاوتی دارناد و از جنباه شوند. همانند خود زبان، این دشنام نوعی نادیده گرفته می یا به

هاا شایوۀ  هاای زباانِی ایان دشانام اند. یکی از جنبه متفاو  زبانی، اجتماعی، فرهنگی و... قابل بررسی
تنهاایی  روناد اماا خاود باه کار مای ها به مای است که در ساخت دشنا های پایه ساخت آنها و بررسی واژه

ها و طبقا  متفاوتی تقسیم کرد.  توان به دسته ها را می آیند. از این منظر، دشنام شمار نمی دشنام یا ناسزا به
ای که به طبقۀ ابزارها تعل  دارند سااخته  های پایه ایم که با واژه هایی پرداخته در این نوشته به بررسی دشنام

ایم و  بندی کرده های گوناگون طبقه به نوع کاربرد و شکلشان به دسته منظور، ابزارها را باتوجه بدیناند.  شده
هایی را که باا  ایم و ارتباط معنایی میان نام آن ابزارها و دشنام شده با آنها را ذیل آنها آورده های ساخته دشنام

 ایم. است، بررسی کرده آنها ساخته شده

 .دشنام، ناسزا، خشونت زبانی، ابزار :ها کلیدواژه

 
1. hmn.farzami@gmail.com   2. majidtameh@gmail.com  
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 مقدمه  1
هاا و  عنوان یاک نهااد اجتمااعی دارای وجاوه متفااوتی اسات و هرکادام از ایان وجاوه در بافات زبان به

کاار  گیرد و برای رساندن معاانِی متفااوتی باه های اجتماعِی متفاو  حاال  گوناگون به خود می موقعیت
ساۀتی  خاورد کاه باه رود پیوناد مای کاار مای اجتماعی که در آن به های چنان با موقعیت رود. زبان آن می
طور مطلا  و فاارغ از بافات اجتمااعی و مۀصوصاًا فاارغ از رابطاۀ  های زبان به توان برای اکثر جمله می

در زبان فارسای « پدرسوخته»توان گفت که اصطالح  گوینده و شنونده معنایی تعیین کرد. برای مثال، نمی
زناد و  معنایی دارد، مگر اینکه بدانیم چه کسی و خطاب به چه کسای ایان حارف را مایطور مطل  چه  به

در یک رابطۀ اجتماعی ممکن است دشانام و در « پدرسوخته»رابطۀ اجتماعِی آنها چگونه است. بنابراین، 
(. لذا باید گفت برخای 91: 9111بودن باشد )باطنی،  ای دیگر نشان دوستی، صمیمیت و خودمانی رابطه

باه باافتی کاه  ها، عبارا  و اصطالحا  زبان معنی و ارزشی متغیر و نسبی دارند و باتوجه ها، جمله از واژه
 رسانند. روند این یا آن معنی را می کار می در آن به

هاای  بودِن آنها به بافت یا موقعیات ها و عباراِ  زبان و وابسته این ویژگِی نسبی و متغیربودِن معنی واژه
هاا در هار زباان و فرهنگای  رو، دشنام شود. ازاین ها و ناسزاها نیز دیده می وناگون دربارۀ دشناماجتماعِی گ
ممکن است در فرهنگی دشانام محساوب شاود و در فرهنگای   ای دارند و به این دلیل، کالمی معانی ویژه

دیگر نه. حتی ممکن است در یک زباِن واحد نیز کالمی در یاک بافات دشانام و در باافتی دیگار دشانام 
گفتایم. « پدرساوخته»کاه در ماورد اصاطالح  شمار نیاید و حتی گاه معنی مثبتی را داشته باشاد. چناان به

تاوهین باه  ه ممکن است به مزاح و صمیمت به بچۀ بازیگوش یاا باهک« َجَلب»طور است اصطالح  همین
هاای متاداول و مرّکاب  همین معنای رکیاک اخیار، در دشانام یا به 2زن فاسد )در متون قدیمی( گفته شود

بار  های پرکاربرد و روزمره ممکن است عاالوه کار رفته باشد. همچنین، واژه به« َجَلب  زن»و « مادرَجَلب»
کار روناد و حتای معناای  طور کنایی برای مفاهیم دیگری نیز به ق اصلِی خود اشاره دارند، بهآنکه به مصدا

طور طبیعی خالی از بار معناایی و  که در ادامه بررسی خواهیم کرد، نام ابزارها که به آمیز بیابند. چنان توهین
 کار روند. دادن به امعاطفِی مثبت یا منفی هستند ممکن است بار معنایِی منفی بیابند و برای دشن

دانند کاه علیاه شاۀ  دیگار  طور کلی رفتار یا عملی همراه با تندی و درشتی می غالبًا خشونت را به
تواناد  شود. یکی از انواع رفتارها، رفتار زبانی اسات کاه مای رساندن به او می شود و سبب آسیب انجام می

که رفتاار زباانی وسایلۀ  اقع شود. هنگامیدارکردن احساسا  و عواطف دیگران و منشأ خشونت و جریحه
تواند نمود یابد، مانند دشنام یا ناسازا، بادگویی یاا غیبات،  ابراز خشونت واقع شود، به اشکال متفاوتی می

 
این شاهد از عسجدی را برای آن ذکر  معنی زن فاحشه و نابکار آمده است و دکتر معین، در پانویس، به باهان قاطعدر  .1

، ذیل 91۴9، باهان قاطعی )جلب یکش و کرده بکودک جلب یو همه خان و مانت پر جلب است / بد یکش : جلباست کرده
 (.جلب
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شامار آورد،  تارین بۀاِش خشاونت زباانی باه توان عینای نفرین و... . درواقع، بۀش دشنام یا ناسزا را می
رو  دهاد و ازایان ترین حالت، احساسا  مۀاطب را هدف قرار می شنطور مستقیم، صرین و رو چراکه به

هاا کاه رفتاار زباانِی  هاای خشاونت زباانی اسات. ایان دشانام تأثیر روانِی آن بسیار بیشتر از دیگر گوناه
ارزش  نفاس مۀاطاب و بای منظور خردکردِن شۀصیت و اعتماد به آیند، غالبًا به شمار می آمیز به خشونت

کاررفته در آنهاا،  های به به نوع واژه ها یا ناسزاها باتوجه روند. درجۀ رکاکت این دشنام کار می دادِن او به جلوه
تواند متفاو  باشد. اما، باا هرانادازه از درجاۀ  کاربرندگان آنها و محیط یا بافت اجتماعی کاربرد آنها می به

زنناد.  ۀاطاب آسایب روانای مایها نوعی از خشونت را همواره در خود دارناد و باه م رکاکت، این دشنام
 است. شمار آمده ها مذموم به کاربردِن دشنام ها به رو است که در همۀ فرهنگ ازهمین

توان ضمن اثبا  وجود آنها، اغلاب  می بنابراین،است.  نهی شدهها  کاربردن دشنام به نیزدر متون دینی 
مطالعاۀ آنهاا  ه از این جهات شایساتگِی های رایج جامعه دانست، ک ارزش ها را چالشی در مقابِل  این واژه

  دوچندان است. البته برخی دیگر نیز پس از تحول تاریۀی و معنایی به ضدارزش، دشنام و تابوی کالمای
گاویی  دهد که در دنیای کهن )مانند امروز( دشانام و دشانام تر نشان می های عمی  اند. بررسی تبدیل شده

اسات.  آن وجود داشته کاربرد کردِن  دستوراتی برای نهی یا محدود ،طورکه ذکر شد همان ،رایج بوده و البته
داران باه  کاه دیان اسات کیاد شادهأمنظور جلوگیری از توهین متقابل به مقدّساا ، ت ویژه به به ،مثال برای

. ضمن اینکاه در خاود متاون دینای نیاز سوره انعام( 129)نک. قرآن کریم، آیه  مۀالفانشان دشنام ندهند
کردن آنها با نام حیوانا  تحقیار  چون زنازاده، هرزه یا خطاب یمنان دین یا تبهکاران را با عناوینمعمواًل دش

هاایی از عهاد  در بۀاشبارای مثاال، شود.  نوعی در حکم دشنام محسوب می کنند که ازنظر برخی به می
مزامیار: فصال ناک. ند )ا عتی  به دشمنان خدا دشنام داده شده و بعضًا به حیوانا  یا زنازادگان تشبیه شده

تاوان باه انجیال متای  (. از کتب دینی دیگر می2آیه  ۴2، اشعیا: فصل 92آیه  21، تثنییه: فصل  ۰آیه  51
خوشحال باشید چون شاما را فحاش گویناد و »است که  منان مسیحی گفته شدهؤبه مدر آن د که کراشاره 

البتاه در هماین («. 4 باابناد )انجیال متای بدی بر شما کاذبانه گوی خاطر من هر سۀِن  هجفا رسانند و ب
آیاه  21، فصال 7آیه  1اند )انجیل متی: فصل  زادگان تشبیه شده کتاب، در چندین بۀش، دشمنان به افعی

 رخایب ۀباه عقیاد همچناین. م.(1194جدیاد،  )ناک. عهاد (7آیاه  1و لوقا فصل  1۴آیه  92، فصل 11
اسات  در شاأن فارد مشۀصای ناازل شاده(، 13 ۀآیا ،نسب )سوره قلام و اصل مفسران نسبت زنازاده و بی

حیاایی  آباروی بای بای ۀدهند بهشت بر هر دشنام». در روایتی از پیامبر اسالم، (420ق: 1529)طبرسی، 
 .(103: 1351)دیلمای،  «ی نادارد، حارام اساتکشاود باا گوید و از آنچه به او گفته مای ه از آنچه میک

ین ه پیروان معاویه را در ایام جناگ صاّف ک، امام اول شیعیان به جمعی از یارانشان البالغه نهجهمچنین در 
(. 314: 1324شایرازی،  )مکاارم «ه شما فّحاش باشایدکمن خوش ندارم »فرمایند:  می ،دادند دشنام می

گاو،  گاویی و نزدیکای باه فارد دشانام روایا  بیشتری نیز وجود دارد که همگی ضمن نهی اکید از دشانام
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وی بار آنچاه  تاوّجهِی  گو )در چیرگی بر دیگاران( و بای قدر  زبان دشنام گویی و سواب  دشنام نوعی بر به
بر وجود دشنام در جواماع کهان،  مشۀ  است که عالوه  ها در این نمونه ،د. همچنیننکید دارأشنود ت می

 است. شده بوده نهی امامۀالفان به یکدیگر مرسوم،  دهِی  طور خا  دشنام به
هشتم زامیادیشاِت  ۀدر کردمکتوب ایرانی  گویی در منابع ترین شاهد دشنام بر منابع موجود، قدیمیبنا
. این کلماا  را کاه معنای روشانی نادارد iθe iθa yaθ na ahmāi: است از زبان افراسیاب آمده اوستا

افراسایاب از گارفتِن فار در هرباار کاه »است:  باره گفته اند و پورداوود در این شمار آورده محققان دشنام به
نومید گشت، از شد  غضب چنین موهوما  و مهمالتی به زبان راناد و ایان کلماه بایساتی ناسازاهای 

 vaēpiiaهاای  تاوان باه واژه همچناین مای .(1پاانویس 350: 1349)پورداوود، « افراسیاب تورانی باشد
کاه « جاانور ماوذی»معنای  صل بهدر ا xrafstraو  (1303: 1125، 2)بارتولومه 41در یسن « کار لواط»

در متاون پهلاوی . (439هماان:  ناک.) کار رفته اشاره کرد کیشان و دزدان و راهزنان به غیرهم برای نامیدِن 
اد باآذر اماۀاندرزنهاای پهلاوی مانناد  گاویی وجاود دارد. بارای نموناه در اندرزناماه نیز دشانام و دشانام

عریاان،  نک.« )از کس دشنام نشوی، به کسی دشنام مدهاگر خواهی که »است که  تأکید شده مهااسپندان
بینای مار  فرزنادان  دلیال پایش ، گشتاساب وزیارش )جاماساب( را باهسادیار زرساان(. در 124: 1391

، کارناماۀ اردشارا بابکاان(. در 45)هماان: «  مادر جادوگر و پادر دروغ»دهد:  گشتاسب چنین دشنام می
)مشاکور، « کافرکیش یجادو یروسپ»کند:  شت، چنین خطاب میاردشیر به زنش که قصد کشتن او را دا

دلیل ماندگی و تشنگی، زنی روساتایی را  ، شاپور، بهکارنامهبراین، در جای دیگری در   (. عالوه39: 1301
کشایدن از  خواند و پس از ناتوانِی افراد خاود در آب می« نابکار پلید»که مشغول کشیدِن آب از چاه است 

)هماان: « هنرتریاد تار و بای ناتوان  نام به سواران داد و گفت شما را شرم و ننگ باد که از زنیو دش»... چاه 
یاارس  کاربرد فحش در زبان فارسی در کتاب  ۀترین نمون قدیم(، 355: 1391(. بنابر نظر امیدساالر )54

پیراماون عقاد  در مسائلی کاه، عباسه جعفر برمکی با همسرش روشدِن  روبه ۀدر صحن .است آمده باامکه
نیاز شااهان و پهلواناان  شاهنامهگوید. در  می «ُمَۀنث» است، عباسه به وی مصلحتِی ایشان وجود داشته

گویناد. در دیگار متاون فارسای نیاز بارای دشانام و  در جنگ با دشمنان یا نزدیکاِن مورد غضب ناسزا می
هاایی کاه  وع و درجۀ رکاکات دشانام(. البته ن9، 9: 1319فرزامی،  نک.گویی شواهدی وجود دارد ) ناسزا

 به نوع و گونۀ متن متفاو  است. کار رفته، یکسان نیست و باتوجه در متون فارسی به
گاویی در ایاران نظارا  جالاب تاوّجهی  نویسان و منتقدان ادبی نیز نسبت به دشنام و دشانام سفرنامه

کناد  اش با زبان فارسی، ادعا مای آشناییبه  اند. ژان شاردن در سفرنامۀ خود در زمان صفویه، باتوجه داشته
شود و نه تنهاا  در مقابل چندین سۀن خوب، هزاران دشنام و کلما  رکیک از دهان ایرانیان خارا می»که 

هاای  (. حتی فهم ریشۀ برخی از دشانام959: 1395)شاردن، « شود عامیان، بلکه بزرگان را نیز شامل می
 
1. C. Bartholomae 
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 2باروگشای کاه  گوناه اسات باه انگیۀتاه ان و فرنگیاان را برمایمتداول در زبان فارسی، حساسّیت سّیاح
 بااه دربااار ساالطان صاااحبقاان یساافا( در دورۀ ساالطنت ناصاارالدین شاااه و در کتاااب 539: 1399)

هاای متاداول  ساگ از فحاش که نام سگ، توأم با نوعی ناسزاست و پدرسگ و تۀم درحالی»نویسد:  می
پرساتان  برخای مایهن«. شود نوان مظهر وفا و صمیمّیت یاد میع ایرانیان است ولی در عین حال از سگ به

اناد در تماامی  اوایل قرن هجری جاری، نیز تۀمۀ فحش را از اعراب دانسته و با ذکر شاواهدی نشاان داده
دارد و جزئای از فرهناگ ارتبااطی  مشاغل و اصناف و طبقا  اجتماعی، فحش و فّحاشی در ایاران رواا 

 (.093: 1321)دستگردی، اقشار مۀتلف است 
 

 پیشینۀ پژوهش  1-1
هاا و تحلیال آنهاا  های جدی برای پاژوهش در حاوزۀ دشانام شواهد حاکی از آن است که در ایران تالش

ها در حوزۀ علاوم اجتمااعی و برمبناای واکااوِی فحاشای  ها و نوشته است. اغلب پژوهش صور  نگرفته
ِی دالیل آن است. تنها اثر درخوِر توجه در حوزۀ زباان، مقالاۀ یاب عنوان یک امر مطروِد اجتماعی و ریشه به

 تیاحکام کبر یاشامطالعا  مربوط به فحش و فّح  یدر زبان فارس»امیدساالر است. به گفتۀ امیدساالر 
اناد و  کلما  مستهجن ابا داشاته کاربردِن  است که اکثر عالمان ما از به لیدل نیبه ا شتریب نیاحمر را دارد. ا

 هیاکنا  اناد، آنهاا را باه کلما  شده نیمجبور به استفاده از ا یحیاگر در ضمن نوشتن شرح و توض معموالً 
هاای دکتار  در حاوزۀ زباان فارسای، وی از تاالش .(152: 9129)امیدسااالر، « اناد و گذشاته دهکر انیب

( 9191صادق هدایت )هادایت،  یوپ ماواریمحجوب در توضین، شرح و بررسی کلما  مستهجن بر 
(. در مقالاۀ ماذکور باه واکااوِی 151کند )هماان:  المللِی خشونت لفظی یاد می مقالۀای در مجلۀ بین و

(. 9129، 3و وارن 1اسات )نوالناد ها پرداختاه شاده ها و پرخاشگری ها، نفرین های ایرانی در دشنام ارزش
ازلحااظ موضاوعی هاا  )حرف ا/چ/ح( نیز، برخالف حروف قبلی، دشانام کوچه کتابمجلد اخیِر  1در 

ادبای  بای»(. در مقاله دیگری باا عناوان 9114و  9111؛ 9129اند )شاملو،  بندی شده تفکیک و فهرست
ادبای،  است و با بررسای الگوهاای بای اکبر رادی تحلیل شده ه  نام نمایش، «نامۀ صیادان کالمی در نمایش

ماردم  ه  بازتابی از زندگی روزمار که ،طری  توصیف آن در متون نمایشیازرد این پدیده در زبان فارسی کارک
(. ساامعی نیاز، در 9114اسات )محماودی بۀتیااری و سالیمیان،  ، بررسی شدهو محاورا  آنها هستند

اسات کاه   پنجمین کنفرانس دوساالنۀ انجمن مطالعا  ایرانی، یک سۀنرانی به زبان انگلیسی ایاراد کارده
زباان، »است. در این مقاله ذیل عنوان  ترجمۀ آن چاپ شده شناسی، هاسی در دستور و زبان یفتاردر کتاب 

گاویی باا اساامی حیواناا   کندوکاوی در موضاوع دشانام« شناسی زبان غذا و حیوانا : بحثی در انسان
طاور  دانناد، تنهاا پژوهشای کاه باه (. تاآنجاکه نگارندگان مای950: 9112است )سامعی،  صور  گرفته
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ها پرداختاه، رساالۀ کارشناسای ارشاد هاومن  بندی و تحلیل دشنام ه طبقهگسترده به این حوزه پرداخته و ب
دانند صارفًا  که نگارندگان می ها، تاجایی ( است. اما دربارۀ نام ابزارها و ارتباط آنها با دشنام9117فرزامی )

سات ا به این موضوع اشاره شده شناختی زبانی رارسی راهنگ رسشههای  طور پراکنده در برخی از مدخل به
(. در مقالاۀ حاضار ساعی خنابو  هراز، الادنگ، دبناگهاای  ، ذیل مدخل9111دوست،  حسن نک.)

های مرتبط باا ابزارهاا بپاردازیم کاه  ایم با درنظرگرفتِن همۀ مطالعا  پیشین به بررسی و تحلیِل دشنام کرده
 های فارسی است. در نوع خود اولین نمونه در نوشته

 
 ضرور  و اهمیت پژوهش  1-2

و   ویاژه دشانام های بکر زبان که از بنادهای متعاّدد آزاد اسات، زباان عامیاناه و باه گمان یکی از حوزه بی
اسات، اماا در  هاای دیگاری صاور  گرفتاه مند در زبان هایی نظام گویی است. در این حوزه تالش دشنام

صاور  نگرفتاه و شاده  بنادی جا و طبقه صور  یک ها به حوزۀ زبان فارسی، تالشی برای گردآورِی دشنام
هاا  است. البته دلیل این امر روشن است و آن چیزی جاز رکاکات ایان واژه تحلیلی نیز برای آنها داده نشده

آیند، شایساتۀ توجاه هساتند. در  شمار می ها بۀشی از واژگان زبان به هرروی، ازآنجاکه این واژه نیست. به
هاا  های مارتبط باا دشانام به بررسی یکی از جنبه های موهن کاربردِن واژه شود بدون به این مقاله سعی می
هاا ماورد تادقی  قارار  های مربوط به ابزارها و کااربرد آنهاا را در دشانام منظور، ما واژه پرداخته شود. بدین

 دسات هاا و ناسازاهای فارسای باه بندِی روشنی از کاربرد ابزارهاا در دشانام ایم طبقه ایم و سعی کرده داده
 دهیم.

 
 ردآوری اطالعا شیوۀ گ  1-3

طاور کامال و  رو است. در منابع مکتاوِب موجاود باه ها همواره با موانعی روبه شناسایی و گردآوری دشنام
هاا  ها و سابقۀ آنها پی برد و در برخی موارد، نویسندگان این منابع از آوردِن دشانام توان به دشنام جامع نمی

اناد تاا از رکاکات آنهاا کاساته شاود. متأسافانه در  زدهاند و در مواردی به تغییر آنهاا دسات  اجتناب کرده
کاه بررساِی بایش از  های ایرانی نیز این نق  کاماًل مشهود است، چنان آوری و مستندسازِی گویش جمع

کام آگااه بار زباان،  شناس یا دست شناسی به این نتیجه منتج شد که محققان زبان اثر در حوزۀ گویش 20
اناد، اماا درمقابال، افارادی کاه از سار عالقاه باه فرهناگ باومی،  ضابط کارده ها را بیشتِر تابوها و دشنام

ها یا عباارا  رکیاک، پرهیاز  اند، از بازگویی و ثبت دشنام آوری کرده اصطالحا  و لغا  گویشی را جمع
هاای نزدیاک باه یکادیگر  که در مقایسۀ بین دو کتاب از یک گویش کاه بعضاًا در ساال اند، تاجایی داشته

( باا 292: 9115(. پارسا )90: 9117فرزامی،  نک.شود ) صراحت دیده می اند، این تفاو  به منتشر شده
واکانش گردآوردنادگاِن امثاال نیاز در »اسات:  های امثال و حکم پارسی، در این باره گفتاه بررسی فرهنگ
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صافهانی مثلای کاه میارزا صاادق ا 495مثل از  42مقابل واژگان تابو و دشنام متفاو  است. برای مثال، 
گوناه  از ضابط ایان امثاال و حکامشود. دهۀدا نیاز در  هایی را شامل می است، چنین مثل گردآوری کرده

هاا در  کاارگیری ایان واژه پارسا معتقد است که به«. است موارد خودداری کرده و گاه حتی آنها را تغییر داده
است و این امار یکای از  منِع اخالقِی آن بودهامثال بیانگر استفادۀ عامۀ مردم از چنین الفاهی بدوِن داشتِن 

هاای رکیاک  (. البتاه در نگاارش دشانام291رود )هماان:  شامار مای های سبکِی امثال فارسی باه ویژگی
خاورد و برخای  مای  چشام نویس مایل به ثبت دشنام باشد( وضاعیت متفااوتی باه که فرهنگ )درصورتی

(، در آثاار برخای 292اند )همان:  چین گذاشته ظ را نقطهنویسان مانند بهمنیار، جای برخی از الفا فرهنگ
اناد اماا  های آخر جدا شده تدریج در شماره ها به نویسان مانند شاملو، با اینکه فصل دشنام دیگر از فرهنگ

« ساجاوندی هاای ترکیبای از حارف اول و نشاانه»های رکیک از شمارۀ سوم به بعاد، اغلاب یاا باا  حرف
ساطر  9492ب: 9171نک. شاملو،   عنوان نمونه، اند )به طورکل پاک شده ها به مایهاند یا در ن جاگزین شده

هاای  هاا و قواعاد نشار باوده باشاد. در حاوزۀ فرهناگ رسد متأثر از حساسیت نظر می پنجم تا نهم( که به
باا شاده  دسترسی به برخای از کلماا  سااخته 2«یاب واژه»اینترنتی و برخط نیز، مثاًل در وبگاه پرمراجعۀ 

دستوِر کمیتاۀ فیلتریناگ ممناوع  ای، مجرمانه و به قانون جرایم رایانه 29، براساس مادۀ «نشیمنگاه»معادل 
های رکیِک مربوط به آلات تناسالِی مارد و  وجو و مطالعۀ واژه است، درمقابل، همچنان امکان جست شده

 های مۀتلِف همین پایگاه وجود دارد. زن، در فرهنگ
هاا ضابط  های لغت عامیانه و مثل ها، فرهنگ نامه هایی که در لغت پژوهش، دشنامدر گام نۀسِت این 

هایی که در دوران معاصار رواا دارناد، باه برخای از  شده بودند مدنظر قرار گرفت. همچنین، برای دشنام
 راهناگ لغاات عامراناهآثار مکتوب که دربارۀ فرهنگ عامه هستند رجوع شد. ازجملاۀ ایان آثاار اسات: 

( تاا حارف ح 1399از حرف آ )شاملو،  کوچه کتاب(، 1331)امینی،  راهنگ عوام(، 1351زاده،  )جمال
 قناد(، 1349)شاهری،  یهاان قدسمهای  (، کتاب1399)نجفی،  راهنگ رارسی عامرانه(، 1314)شاملو، 

 (. در گاام1391رودی،  )جبلاه التمثرل جامع( و 1393)دهۀدا،  امثال و حکم(،  1395)شهری،  و نمک
گذاری شدند. سپس شواهدی کاه در حاوزۀ  شده از منظرهای متفاو  برچسب آوری بعدی، شواهد جمع

بندی شدند. در ایان پاژوهش، صارفًا باه ایان دساتۀ اخیار و بررسای و تحلیال آن  ابزارها بود جدا و طبقه
اناد، در ایان  هاا ذکار نشاده پردازیم. ازآنجاکه در منابع گویشی بنابر مالحظا  اخالقی غالباًا دشانام می

شده در ایان تحقیا   گشا نبود. باوجوداین، در برخی از شاهدهای بررسی تحقی  استفاده از آنها چندان راه
بر آثاار فاوق،  است. عالوه مواردی که در منابع مکتوِب گویشی آمده و مرتبط با این تحقی  است ذکر شده

)معاین، راهناگ رارسای (، 1393هۀدا، )د هنام لغتهای مهم زبان فارسی مانند  در این پژوهش فرهنگ
، (1350)باهاان قااطع ( و 1390)اناوری،  راهنگ بزرگ ساخن( 1391)عمید،  راهنگ عمرد(، 1399
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 نیز اساتفاده (1313دوست،  )حسنشناختی زبان رارسی  و راهنگ رسشه (1344)نفیسی، راهنگ نفرسی 
 است. شده

 
 بحث و بررسی  2

شناسای صاور   هاایی هام در حاوزۀ علاوم اجتمااعی و هام زباان تالش 2پژوهی امروزه در حوزۀ دشنام
در انتشاار نشاریۀ  1های رینهولد اماان توان به تالش های تاریۀی، می گیرد. باوجود موانع و حساسیت می
(. 904-909: 9125، 4کاوی و ماک 5( اشاره کرد )پرپر2004-9177) 3های لفظی المللی خشونت بین

کسافورد مادخل  یسایانگل ۀناما فرهنگ است که بودهای  اندازه ها به این حساسیت  ساال را تاا F-wordآ
سابب توجاه بیشاتر باه فرهناگ عاماه و  (. لایکن اماروزه باه27: 2001، 9)شایدلور منتشر نکرد 9172
اناد  ، باه ایان حاوزه توّجاه کارده1اصطالحات عامرانه یااسنهای عامیانه مانند  های بیشتر، فرهنگ آزادی
هاا منتشار  بنادی موضاوعی دشانام هایی نیز با تمرکز بار تحلیال یاا طبقاه کتاب ( و حتی2092، 8)آدامز

 (.2099)آدامز،  در ستاسش ناسزایوسی( و 2001، 6)مونیر لغات بسرار کثرفاست ازجمله کتاب  شده
راهناگ و  راهناگ نظاام، راهناگ رشاردی، باهان قاطعهای فارسِی چند سدۀ اخیر مانند  در فرهنگ

ها، مدخل و توضیحاتی وجاود دارد. همچناین امیدسااالر باه  برای برخی از دشنام (االطباء ناهمنفرسی )
کلیمیاان اصافهان  هاای دشنامتعدادی از  اشاره کرده که در آنراغب اصفهانی اثر  اتدباِ محاضاات کتاب
هاا  ام، نیز اصاطالحا  عواماناه و دشانالبلهاِ ماآتدر کتاب  .(353: 1391است )امیدساالر،  شدهذکر 

دسات آورده و از آنهاا  خردان را به از مطالعۀ این کتاب، رذیلۀ جاهالن و بی»عقیدۀ نویسنده  ثبت شده تا به
(. همچنین در اواخر سلطنت ناصارالدین شااه، مجموعاۀ 94: 1351)کتیرایی، « اجتناب و احتراز نمایند

واژه تادوین شاد  142. با حدود ق1329های عامیانه توسط رضا حکیم خراسانی و به سال  دیگری از واژه
هاا نیاز  های عامیانه و امثال و حکام (. در فرهنگ1395که حاوی تعدادی دشنام است )حکیم خراسانی، 

آوری برخای  هایی نیز بارای جماع اند. تالش صور  موردی اشاره شده ها و برخی کلما  رکیک به دشنام
 راهنگ لغات زباان مخفایتوان به اثر مهدی سمایی با عنوان  است. ازجمله می لغا  تابو صور  پذیرفته

 (.1390اشاره کرد )سمایی، 
هاا در زباان فارسای  بندی دشانام کنون برای گردآوری و طبقه هایی که تا بودِن کوشش باوجود ارزشمند

 هاا و تجزیاه و است، هنوز راه زیادی تا یک پژوهش کامل و روشمند برای گاردآوری دشانام صور  گرفته
هاای مرباوط  تحلیل آنها در زبان فارسی وجود دارد. در این پژوهش، سعی ما بر آن است تا یکی از حاوزه
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بندی و تجزیه و تحلیل کنایم. بارای نیال باه ایان  ها را که از رکاکت کمتری برخوردار است طبقه به دشنام
ایام. در ماتن ایان مقالاه  دهشاود را انتۀااب کار هایی که با آنها ساخته می مقصود موضوع ابزارها و دشنام

هایی که خارا از حوزۀ ادب و اخاالق هساتند اساتفاده نکنایم و درصاور  امکاان،  ایم تا از واژه کوشیده
 کار ببریم. شود، به گونه رکاکتی در آنها دیده نمی های آنها را که هیچ معادل

مقالاه منظاور ماا از ابازار در ابتدا الزم است تا تعریفی از ابزار ارائه دهیم تاا مشاۀ  شاود در ایان 
راهناگ بازرگ ایام. بناابر  بندی کرده ایم و چگونه آنها را طبقه هایی را گردآورده چیست و برپایۀ آن چه واژه

بنادی  (. در طبقاهابازار: ذیال 1390ای است که با آن بتوان کاری را انجام داد )انوری،  ، ابزار وسیلهسخن
ای مانناد  هاای کلای و اساسای ایم. بدین ترتیب کاه شااخ  نگریستهابزارها آنها را از چند نگاه متفاو  

ایام و در عاین حاال میازان بساامد آنهاا را در  جنس، شکل، کاربرد و محال اساتفاده را مادنظر قارار داده
هاای مرباوط باه ابازارآال  را در ذیال ایان  ایم. براین اساس، دشانام شده درنظر گرفته های بررسی دشنام
هاا، آال   های آنها، ابزارهای مربوط به خانه و وابساته م: ابزارهای چوبی، هروف و وابستهای ها آورده عنوان

 قمار و سرگرمی، ادوا  جنگی، و ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایان.
 

 ابزارهای چوبی  1- 2
شاکل اسات  هاایی باا آنهاا شاده آنچه در ابزارهای چوبی بیشتر مورد نظر بوده و منجربه سااختن دشانام

اسات. درواقاع، هماین  نوعی به بزرگای، ساتبری و درازِی ایان آال  اشااره داشاته هاهری آنها بوده که به
است. در اینجا به معرفی چناد نموناه از  کار رفته سازی برای بیان دشنام به مفاهیم است که با نوعی برجسته

 م.پردازی است می هایی که با آن ساخته شده این ابزارهای چوبی و دشنام
: هرچند این واژه در معنی اولیاه باه مااّدۀ طبیعاِی گیااهی اشااره دارد و در ایان تعریاف جازء چوب

عناوان  نیاز دارد و باه« دستی چماق، چوب»به آنکه معانی دیگری مانند  آید، باتوجه شمار نمی ابزارآال  به
( از چاوبل ، ذیا1390اناوری  ناک.رود ) کاار مای حرکات باه نماد هرچیز خشک، بسیار سفت یاا بای

تنهاایی در مفهاوم  است. البتاه ایان واژه باه کار رفته ها نیز به آید و برای ساخت دشنام شمار می ابزارآال  به
دهناد معنای  های دیگر که روی هم یک اصطالح را تشاکیل مای رود و غالبًا همراه با واژه کار نمی دشنام به

 رساند. دشنام را می
کاه  یگار لاهیزرناگ و ح ،مردم نادرستاند:  چنین معنی کرده: این اصطالح را چوب علی موجودی

(. 091: 1351زاده،  )جماال مانناد کنناد موجاود یچاوب علاباه  کنناد یخود را صاف و ساده قلمداد م
کاج و معاوا پرگاره  یدست چوبگر. در اصل  شۀ  هاهرًا صاف و ساده و چه بسا باطنًا نادرست و حیله

(. 524: 1313)شااملو،  ستد یو ته انیلۀت و عر(. 541: 1399)نجفی،  رندیدست گ به شانیکه درو
 «.علی موجود»و « چوب علی موجود»رود، مانند  کار می های دیگری نیز به این اصطالح در افواه با گونه



081 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
...بندی آنها در نام ابزارها و کاربرد و طبقه  

 

 

عناوان  اسات، اماا در ترکیباا  و عباارا  باه کار نرفتاه گفتن به تنهایی برای دشنام : نام این ابزار بهچپق
و آن در اشااره « کاردن چپ  را چاق»و « کش/چپقی چپ »است. ازجملۀ این موارد است:  رفته کار دشنام به

 چپا »(. این واژه در عباار  114و  115: 1313است )شاملو،  کار رفته باز و عمل لواط به به مرد همجنس
را باه خاود  توانناد یپسرها ما... است و یرخشتیشش طبع»آن بود که نشانۀ « ابانیدر خهرکس دست  در
نیاز در « لاواط»معنای  به« کشی چپ »، اسم «کش چپ ». همچنین، از روی صفِت 2«نمایند! کینزد یو

ناّره، »نیاز واژۀ چپا  در معنای « چوب چپ »(. در ترکیب اضافی 394: 1349است )شهری،  منابع آمده
 (.521: 1313است )شاملو،  کار رفته به« آلت تناسلی مرد

مارد زمۀات و  باه هماین ساببها اسات و  که حمال بادبان ندیرا گو یکشت انیم ریت ،دکل و دگل: دکل
دهۀدا نیز به همین معنا اشاره کرده و ذیال  .(305ب: 1399)شاملو،  افاده کنند از آن را دهیمند و ناتراش کلیه

و  دکال: ذیال 1393است )دهۀدا،  ارجاع داده« تیر بلند در وسط کشتی»معنی  به« دگل»، به «دکل»مدخل 
او  شیااست کاه ر یامرداند: به فتن اّول و بر وزن کچل،  (. با کاربرد دشنام این واژه را چنین تعریف کردهیلد

که  یخاصه پسر(، دکل: ذیل 1350، باهان قاطع) بزر  و گنده داشته باشد یباشد و دست و پا امدهیتمام برن
 .(139: 1351زاده،  )جمال به فعل بد تن دردهد و مفعول واقع شود شیباال و پس از برآمدن ر نیدر سن

رساال را پُ  هاایمردکاه اَ : آنباز دکل( 1است.  هایی دیگر نیز استفاده شده از این واژه برای ساخت دشنام
 باازی  همجانس ماردِ  ،(دکل: ذیل 1393، دهۀدا) بازد جثه  سال و بزر  شیآنکه با غالمان ب ،ردیدوست گ

کاه آن ،بااره غاالم(، 305ب: 1399)شااملو،  ساالن رجحاان دهاد برآوردگان را بر کودکان و کم شیکه ر
در برابار باه هماین معناا، را  «بااز  دکال». همچنین، سال و دکل است بزر  بدکارِ  به جواناِن  لیمتما شتریب

، دهۀادارا پساندد )کاه دکال  پساند: آن ( دکال0. (139: 1351زاده،  جماال) اند بردهکار  هب نیز« باز  بّچه»
 .(دکل: ذیل 1393

 و چوپاناان کاه گویناد ای را مای سارکنده و خشان عامه چوبدساتی اصطالح : چماق درعلی چماق
شاود )شااملو،  نیز به چالقان گفته مای« علی چماق»(، چماق، ذیل 1393دارند )دهۀدا،  مسافر دهقانان
شادِن ایان  تواند در سااخته چوبِی افراد معلول میرفتن، عصا یا پای   احتمااًل جمود در راه. (090: 1313

« لاو مجتهاد چمااق»و « لاو چمااق»ناسزا مؤثر بوده باشد. نقش واژۀ چماق در این دشنام، با نقش آن در 
 (.لو چماقبه همین مقاله ذیل مدخل  نک.کمی متفاو  است )

 
 های آناا ظروف و وابسته  2-2

هاایی کاه باا ناام هاروف سااخته  باه دشانام رواا دارد. باتوجاهدادن در فارسای  نام هروف نیز برای دشنام

 
 (.921: 9157ها بوده است )شهری،  خانه اصطالح متداول مراجعین به فاحشه« سیگارکشی»در مقابل،  .1
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باودن  بودن و نیاز مجاوف و توخاالی ویژه گرد و کروی توان گفت ویژگی هاهری هروف و به است می شده
کار روند. این کاربرد کناایِی ناام  عنوان دشنام به صور  کنایی به است که به هروف این ویژگی را به آنها داده

معنای  باه xumbaای دیرینه دارد و حتی در زبان اوساتایی نیاز واژۀ  ام یا عمل قبین سابقههروف برای دشن
: 9105است )بارتولوماه،  کار رفته کار )مفعول( به صور  کنایی برای نامیدِن شۀ  لواط به« ُخم، دیگ»

معنای  صور  کناایی باه نیز به« کوزه، سبو» kumbhá(. همتای این واژه در زبان سنسکریت، یعنی 412
(. حاال باه بررسای ناام هروفای 211: 9211، 2ویلیاامز -اسات )ماونیر کاار رفتاه باه« فاس ؛ روسپی»

 اند. کار رفته دادن در فارسی به پردازیم که با معنی کنایی برای دشنام می
اسات تاا  ای است که سبب شاده بودن عامل اصلی گشاد و مجوف : ویژگی گرد یا بیضوی و دهانتغار

تنهایی کاارکرد دشانام نادارد، اماا در متاون ادب  کار رود. امروزه این واژه به دادن به برای دشنام نام این ابزار
بااره چناین  اسات. ناصرخسارو در ایان کاار رفتاه گاو باه صور  کنایی در تشبیه دهان فارد یااوه فارسی به

 :1349محقا ، است: مترس از محاال  و دشنام دشمن/ که ُپرژاژ باشد همیشه تغاارش )میناوی و  آورده
عناوان  آیناد باه شمار مای های بدن به های دیگر که جزء اندام (. امروزه این واژه فقط در ترکیب با واژه339

که به فرد پرخاور « تغار شکم»شده با این واژه است ترکیب  های ساخته دشنام  رود. ازجمله کار می دشنام به
شاکم »گویناد  ( و در مثال نیاز مای199: 1399شاود )نجفای،  دارد اطالق مای خوردن ولِع  همیشه که

شود. درواقع، در ایان دشانام  آسانی سیر نمی (، یعنی به1201: 1399)دهۀدا، « درویشان تغار خداست
اسات ترکیبای اسات از ناام  اند. دشنام دیگری که با این واژه ساخته شاده بزرگی شکم را به تغار تشبیه کرده

تواناد  ( و البتاه مای300: 1351زاده،  دشنام ویژۀ زنان اسات )جماال رکیک شرمگاه زنان و واژۀ تغار. این
نیاز « نشایمنگاه»ادبانۀ  گرِی زن نیز باشد. این واژه در ترکیب با نام بی ای به کثر  مجامعت و روسپی کنایه

شااملو، ویژه کااهالن رواا دارد )ناک.  دادن به مردان و به رود و عمومًا برای دشنام کار می عنوان دشنام به به
« گشااد»و « نشیمنگاه»ادبانۀ  گونه و متداول دیگری از نام بی توان آن را با ترکیِب دشنام ( می522د: 1391

 رو، بزرگی و گشادی هرف )تغار( مدنظر بوده است. و به همین معنا مقایسه کرد. ازاین
گفاتن   ناسازا شاده بارای دشانام و بودن این ابزار است که سابب  : ویژگی مجوف و گرد و گشادخیک

اسات کاه در « خیکای»شده با این واژه که کااربرد زیاادی دارد، واژۀ  کار رود. ازجمله ناسزاهای ساخته به
های دیگری نیاز باا واژۀ  بر این، صور  معمول دشنام رود. عالوه کار می بزر  به اشاره به افراد چاق یا شکم

هاسات:  هاسات. ازجملاۀ ایان دشانام هاسات کاه عموماًا در ترکیاب باا دیگار واژ ساخته شاده« خیک»
رود  کاار مای که در اشاره به شۀ  بسیار چاق و درنتیجه تنبل و سسات باه« محمد[ َمَمد ]خیک خیک»

رود و نظاایری  کاار مای مصرف باه در اشاره به اشۀا  بی« خیک ُنه سوالخ(. »101: 1351زاده،  )جمال

 
1. M. Monier-Williams 
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کاار رفتاه  دارند، به بزر  شکمی که ای مایه بی و مغز یته دارد که دشنام اخیر، برای افراد« خیک ٌگه»مانند 
« ساوراخ»صاور  عامیاناۀ « ساوالخ»سوالخ،  (. در اصطالح خیک ُنه121الف: 1391است )شاملو، 

اسات.  مصارف شاده فایاده و بای های متعادد بای سبب سوراخ معنی خیکی است که به است و درواقع به
خیاک (. »553ب: 1399کار رفته است )شاملو،  به« خودبین»و « متکبر»معنی  به« خیک باد»همچنین 

« انبااد بااد»و « امبون باد»، «همبونۀ باد»، «َمشک ُپر باد»، «خیک باد»نیز با ناسزاهای دیگری مانند « ُگه
(. ناسزای اخیر هم به هاهِر بزرِ  خیک و هیکال فارد اشااره دارد و هام 193و 199معادل است )همان: 
 را« مۀناث مارد،» معنای به هیز برخی است است. گفتنی رونِی این دو را تحقیر کردهمحتویا  و ارزش د

 بارای) پاذیرفت آن را توان نمی حتم طور به ولی(. 0109: 1313دوست،  حسن) دانند می خیک با مرتبط
 (.039: 9117 فرزامی، نک. بیشتر، توضیحا 
شاود،  مفهوم ابازار از آن مساتفاد نمای لحاظ معنایی شفاف نیست و : هرچند امروزه این واژه بهدبنگ

« تغاار، جعباه، صاندوق، کیساه»معنای  به یبنگوشناختی این واژه را مرتبط با واژۀ  لحاظ ریشه ازآنجاکه به
رود  کاار مای باه« لگن، هرف بزر  فلزی»معنی  به dabangدانند و هاهرًا در فارسی تاجیکی نیز واژۀ  می

ایم. این دشانام غالباًا  ها آورده واژه را در طبقۀ هروف و وابسته (، این1099/ 0: 1313دوست  حسن نک.)
گوناه تعریاف  این« دبنگ» البلهاِ ماآترود. در  کار می عار به کاره و بی در اشاره به افراد نادان و کودن و بی

جاا هماراه ببارد و گماان  سالۀ خود را هماه بر وزن جفنگ، کسی را گویند که بّچۀ شش هفت»است:  شده
« کس نیز دارد. این صفت از جهل بسایط ناشای شاود همان محّبتی را که خودش با آن بّچه دارد همه کند

کاار  آدم بی»معنی  به« هرف»بر معنی  عالوه dabang(. در فارسی تاجیکی نیز واژۀ 99: 1351)کتیرایی، 
صاور   ح باه(. همچنین، این اصاطال1099/ 0: 1313دوست،  حسن نک.رود ) کار می نیز به« عار و بی

اسات. هااهرًا ایان  کاار رفتاه باه« ناادان، احما »معنای  به /tapanguz/و تپنگوز  /dabanguz/دبنگوز 
 البلهااِ مااآتاسات. در  داشاته« دبناگ»تار از صاور   آمیاز های اخیر معنا و مفهاومی تاوهین صور 

ماردم را باه صاحبت دوز. کسی را گویند که در کوچه  بر وزن کفن»ت: اس شده فیگونه تعر این «وزدبنگ»
« نظر آید. این صفت مرکاب از دهاا و تکبار اسات گیرد و پشت سر خود اندازد تا جنجال و جمعیِت او به

 (.99، 94: 1351)کتیرایی، 
اسات. ایان واژه نیاز  کار رفتاه ها به بودن در دشنام سبب گردی و مجوف : هاهرًا نام این هرف نیز بهدّبه

رود. البته ایان چناد  کار می است، و فقط در ترکیب با ستاک چند فعل به نرفته کار معنی دشنام به تنهایی به به
آیناد، بلکاه صافتی منفای بارای شاۀ   شمار نمی نوعی دشنام به کار رفته به به« دبه»واژه که در آنها واژۀ 

 و« درآر دباه»صاور   که باه« باز دبه»شود. ازجملۀ این اصطالحا  است:  متصف به آن درنظر گرفته می
( رواا دارد. این اصاطالح صافت کسای اسات کاه در 19: 1399)پاینده « گیر دبه»صور   در گیلکی به

گوناه تعریاف  ایان« درآر دباه» البلهااِ مااآتماناد. در  زند و بر سر قول و قارار خاود نمای معامله جر می
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 کسی را گویند که فنجان چای نصف کرده باشاد و گویاد رنگاش کام اسات و چاون چاای»است:  شده
 (.99: 1351)کتیرایی « سرش ریزند گوید قندش کم است. این صفت مرکب از حر  و طمع است

اناد و  کاار رفتاه هاا باه سبب گردی یا توخالی و گشادبودن در دشنام : برخالف دیگر هروف که بهکاسه
اسات چناین  سااخته شاده« کاساه»شود، از دشنامی که با واژۀ  غالبًا بار معنایِی جنسی از آنها استنباط می

کار نرفته و فقط در ترکیب با ساتاک فعلای  دادن به تنهایی برای دشنام آید. نام این هرف نیز به مفهومی برنمی
در اصال در اشااره باه ماردم « لیس کاسه»طورکلی، اصطالح  است. به کار رفته برای ناسزاگفتن به« لیس ا»

مانده بوده را با انگشت و زباان   در ته کاسه باقی است که از فرط گرسنگی آنچه رفته کار می گرسنه و فقیر به
هاا چناین  عنوان ناسزا ایان اصاطالح در فرهناگ (. بهلرس کاسه، ذیل 1393اند )دهۀدا،  لیسیده خود می

از  هیاکنا(. لارس کاساه:ذیل  1353آمدگوی را گویند )برهان،  همت و خوش است: مردم دون تعریف شده
(. البتاه احتماال دارد 1132: 1399)نجفی،  که به هر حقار  تن در دهد یچاپلوس ت،یّ شۀص یمتمّل  ب

اناد معناای  کاررفتاه باه« لیس-»های رکیک که با ستاک فعلی  در مشابهت با برخی از دشنام« لیس کاسه»
 آمدگوی را یافته باشد. چاپلوس و خوش

 
 ها ابزارهای مربوط به خانه و وابسته  3- 2

شوند اما از دستۀ هروف نیستند. همچنین باه  بریم که در خانه استفاده می نام میدر این بۀش از ابزارهایی 
کنیم که لزومًا کاربرد آنها مربوط به خانه نیست اما در خانه نیز قابلیت اساتفاده  ابزارهای دیگر نیز اشاره می

ساو دم دسات باودن و  کاار رود از یاک دارند. آنچه سبب شده تا نام این ابزارها برای توهین و ناسزاگفتن به
توانناد  ای اسات کاه ایان ابزارهاا مای سبب کاربردهای چندگانه بودن آنهاست و ازسوی دیگر، به ارزش بی

 داشته باشند.
باودن و  ارزش کار رود، بای است تا نام این وسیله برای توهین به ترین دلیلی که سبب شده : عمدهآفتابه

هاای دیگار بارای تاوهین و  ناسازا نادارد و در ترکیاب باا واژه تنهاایی مفهاوم . این واژه به2کاربرد آن است
، ایان «دزد آفتاباه»شده با این واژه اسات:  آمیِز ساخته رود. ازجمله اصطالحا  توهین کار می ناسزاگفتن به

ترین گوناه عمال  رود که در انجام هرکاری به پست کار می پایه به اصطالح عمومًا در اشاره به اشۀا  دون
: ذیال 1393)دهۀادا،  بهاا کام اءیدزد اشااست:  ها این اصطالح چنین تعریف شده در فرهنگکنند.  می
و  ریادزد حق ،کناد افتاده قناعت مای پا شیکوچک و پ یزهایهّمت است و به ربودن چ که دون یدزد(، دزد

ثال (. در م441الف: 1399)شاملو،  کند خود را آشکار می یهمت دون زین یدر بزهکار یآنکه حت ،مفلوک
 «یدزد آفتاباه» و باود دیابلنادنظر با زیان یکاارهدر گن یحتایعنای « رهیاکب ،یبار یکن نه گر میگُ »است 

 
که کنایه به تغییرناپاذیربودِن طباع شاۀ  اسات « آفتابه اگرم از طالس، باز جاش تو خالس»گویند  عنوان نمونه در مثل می به .1

 (.221: 9120)شاملو، 
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هاای دیگار  ، این اصطالح که گونه«کن آب آفتابه(. »0191ا: 1391)شاملو،  نوع سرقت است نیتر پست
چاپلوسی و تمل  بارای رضاایت رود که با  کار می است، در اشاره به کسی به« بردار آفتابه»و « دار آفتابه»آن 

صاادقی،  ناک.شاود ) مقام باالتر از خود و رسیدن به منافع شۀصی، مرتکب اعمال پست و حقیرانه مای
رفتاه کاه در قصار پادشااهان و خاناۀ  کار می (. این اصطالح در اصل در اشاره به کسی به929/ 1: 1310

اسات.  کاار رفتاه و به همین دلیل بارای دشانام باهاست  بزرگان مسئول ُپرکردِن آفتابه و نظافت مستراح بوده
(. در 521: 1314شاود )شااملو،  برآمده گفته می شکم دارای ، به شۀ «توُپر آفتابه »همچنین، ناسزای 

است. از ایان  اند و هاهرًا برآمدگِی میان آفتابه مدنظر بوده ارزش تشبیه کرده این ناسزا فرد را به یک شیء بی
دهناده اسات. همچناین  ارزشِی آن مادنظِر دشانام و هم پستی و بی« آفتابه»گونۀ  لحاظ، هم ویژگی هرف

شود که به تفرعن و تفااخر دسات خاود را باه کمار  شۀصیتی گفته می ، به فرد بی«آفتابه َدِم َخال»ناسزای 
ه دارد ، هم به هاهر آفتابه اشاار«آفتابه توپر»(. این ناسزا نیز مانند 0559الف: 1399است )شاملو،  زده می

 ارزشی آن. و هم به پستی و بی
اسات و عموماًا زناان خاناه باا آن ساروکار  : این وسیله از ابزارهای ُپرکاربرد در خاناه باودهانداز خاک

های دیگر ترکیاب شاده  است و عمومًا با واژه کار نرفته تنهایی برای توهین و ناسزا به اند. این ابزار نیز به داشته
عناوان  ای که مۀصو  زنان است به است. نام این ابزار فقط در ترکیب با دو واژه ر رفتهکا عنوان ناسزا به و به

و دیگری در ترکیب باا « انداز خاک آبجی»در اصطالح « آبجی»رود. یکی در ترکیب با واژۀ  کار می ناسزا به
اشااره باه اشاۀا  اند و در  معنی این دو اصطالح تقریبًا هم«. انداز خاک خاله»در اصطالح « خاله»واژۀ 

ها این دو اصاطالح چناین  کنند. در فرهنگ رود که در هر امری دخالت یا اههار نظر می کار می فضولی به
)نجفای،  خانه باه آن خاناه خبار بارد نیکه در هرجا سر کند و از ا نیزن فضول و خبرچاند:  تعریف شده

باردن یاا  مغاایآوردن و پ مایاپ ،ت شدنو واسطۀ محبّ  یاو داّللگ یکار اصل(. همچنین، زنی که 15: 1399
کاه خاود را در داخال  یزنا (112الاف: 1399، شااملو) ممناوع اساتریغ ایممنوع  یها انداختن عش 

 (.011: 1331)امینی،  کند شهیپ یو فضول ندازدیو آن ب نیا ۀصحبت و مکالم
رود.  کاار مای باهصاور  کناایی بارای تاوهین و ناسازا  سبب کاربردش به : نام این وسیله بهمال دست

شاود. اماا مانناد  دادن استفاده می تنهایی نیز برای توهین و دشنام برخالف نام دیگر ابزارها، نام این وسیله به
شاده باا  رود. اصطالحا  ساخته کار می های دیگر به نام دیگر ابزارها در مقام دشنام غالبًا در ترکیب با واژه

رود کاه بارای پیشابرد اماور خاود باه  کاار مای ن و چاپلوسای باهاین واژه غالبًا در اشاره به اشۀا  زباو
توان به ایان ماوارد اشااره کارد:  شده با این واژه می آورند. ازجمله اصطالحاِ  ساخته گویی روی می تمل 

هاا چناین  هاا ایان واژه و ترکیباا  آن در دشانام در فرهناگ«. دست به مال دست»و « ابریشمی مال دست»
(، ملعباه دساتمال: ذیال 1350، باهاان قااطعکنایه از گرفتاار، اسایر و زباون باشاد )است:  تعریف شده

تمّلا  و که  است: آن این معنی آمده  نیز به« ابریشمی مال دست»(. اصطالح دستمال: ذیل 1393)دهۀدا، 
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 معناِی  نیاز باه« برداشاتن  شامییدستمال ابر»دهد. اصطالح  انجام میرا با هرافت و هنرمندانه  یچاپلوس
 (.44الف: 1391، شاملواست )« کردن و تمّل  یآهنگ چاپلوس»

هاا از  است. کاربرد این واژه در دشنام ها رایج شده سبب کاربردش در دشنام : نام این وسیله نیز بهکیسه
سبب تغییر کاربرد و معناای ایان واژه و درواقاع  سبب ارزشمند بودن این وسیله و ازسوی دیگر به سو به یک
سابِب آن باوده کاه در گذشاته بارای  است. مفهوِم ارزشامندی آن باه کار رفته ها به دن در دشنامبو ارزش بی

  از روی آن سااخته« نوکیساه»باه ایان کااربرد اصاطالح  رفته و باتوجه کار می داری پول و جواهرا  به نگه
معنای وسایلۀ « کیسه»ر رود. اما امروزه دیگ کار می رسیده به دوران به است که در اشاره به اشۀا  تازه شده
کاار  ای از اقاالم باه داری تاوده ای بارای نگاه داری پول و جواهرا  را ندارد و عمدتًا در مفهاوم وسایله نگه
 رود. می

 
 آال  قمار و سرگرمی  4- 2

هاای مرباوط باه ایان  طور کلی قمار و قماربازی امری مذموم و ناشایست بوده و هسات، واژه ازآنجاکه به
ها یا ناسازاهایی کاه باا ناام ابزارهاای  خوبی دارد. دشنام عنوان توهین و دشنام را به استفاده بهحوزه قابلیت 

اسات بارای  سبب آنکه غالبًا با نیرنگ و فریب هماراه باوده است به قمار یا وسایِل مربوط به آن ساخته شده
هاای ایان حاوزه مرباوط باه  هرود. همچنین، برخی از واژ کار می گو به باز و دروغ کردِن افراد نیرنگ خطاب

نوعی با فریب و تردستی هماراه  اند و به پرداخته است که غالبًا افراد فرودست به آن می هنرهای نمایشی بوده
باازی و  گویی، نیرنگ است. بنابراین، ناسزاهایی که به این حوزه مربوط است تقریبًا همه به عمل دروغ بوده

به آن دارای این صفا  هستند. نکتۀ دیگر آنکه ناسزاهای مرباوط کاری مربوط است و افراد متصف  فریب
هساتند. ناسازاهای « بااز»های مرّکاب و ترکیبای از یاک پایاه و ساتاِک حااِل  به این حوزه همه جزء واژه

ها برخوردارناد و  های مربوط به حوزۀ قمار از درجۀ رکاکت کمتری نسبت به دیگر حوزه شده با واژه ساخته
 کنیم. شود. در اینجا به برخی از ناسزاهای این حوزه اشاره می به کرا  در افواه استفاده میبرخی از آنها 

اسات. درواقاع، ایان ناسازا « باز»و ستاک حاِل « تسمه»اِی  : این ناسزا مرّکب از صور  پایهباز تسمه
ا فریب و تردساتی هماراه اند و ب داده گرد انجام می گیران دوره است که معرکه بازی بوده برگرفته از عمل تسمه

(. ایان باازی یسامه: ذیال 1393اند )دهۀادا،  ها آن را مرتبط با قمار نیز دانسته است. البته در فرهنگ بوده
دغابااز (، 309ب: 1399، شااملو)گر  لهیحمعناست و برای نامیدن اشۀا   هم« باز دوالک»اصطالح با 

 رود. کار می ( بهباز یسمه، ذیل 1393)دهۀدا،  کاربیو فر
دلیال آنکاه عمال  : هرچند این اصطالح مستقیمًا به حوزۀ قمار و سرگرمی مرباوط نیسات، باهباز جام

اسات، آن را در ایان  در این اصطالح آماده« باز ا»با نیرنگ و فریب همراه است و ستاک حال « بازی جام»
گیاران بار آن خطاوط و  ندر این اصطالح به جام یا گویی اشاره داشاته کاه جا« جام»ایم. واژۀ  حوزه آورده
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اناد. ازآنجاکاه عموماًا  کارده گیاری اساتفاده مای عناوان وسایلۀ جان اند و به نوشته های ناخوانا را می نشانه
بااز و  اشاۀا  حقاه  نیز در خطااب باه« باز جام»آورند، اصطالح  شمار می باز به گیران را شیاد و حقه جن

باز، متقّلب )دهۀادا،  است: حّقه اصطالح چنین تعریف شدهها این  است. در فرهنگ کار رفته باز به نیرنگ
کاه  یادانشای همچناین ،است « جامی»شان  یادیش ۀلیکه وس ریگ به نام جن ، کسانی(باز جام: ذیل 1393

 (.421: 1314)شاملو،  آورند می رونیب ییزهایچ یهاهرًا خال جاِم  ریاز ز
اسات کاه باا آن « استۀوان قاب گوسفند»معنی  به« چاچول»: هاهرًا در این اصطالح واژۀ باز چاچول

(. 519: 1399پایناده  ناک.اسات ) آبااد ضابط شاده کنند و با این معنی در گویش گیلکی رحیم قمار می
)هر سه مرتبط با ابازار قماار( شااید بتاوان « باز تسمه»و « باز دوالک»، «باز حقه»بر این، در قیاس با  عالوه

بار صاور  بااال، ایان اصاطالح و عمال مرباوط باه آن باا  گرفت. عاالوهرا ابزار قمار درنظر « چاچول»
/ čâčula.bâziهاای ایرانای رایاج اسات: کرمانشاانی: / ها و گاویش های آوایی متفاوتی در زبان صور 

/ čâčūl.vâz/ ( و سااامنانی:123: 1312/ )افشاااار، čâčula.bâz( یااازدی: /121: 1312)لیماااویی، 
 ،ادیشا ،بااز حّقاهاسات:  هاا چناین تعریاف شاده صطالح در فرهنگ(. این ا301: 1399شریعتی،  )پژوم

باه منظاور خاود باه  دنیرسا یکه برا یمتقّلب، ارطّر  (،باز چاچول: ذیل 1393)دهۀدا،  گر لهیحشارالتان، 
(. 520: 1399)نجفای،  بااز زبان اد،یش(، 309ب: 1399شود )شاملو،  میها متوسل  لهیانواع و اقسام ح

کاه از خاودش  نادیرا گو یبار وزن شااقول کسا» است: گونه تعریف شده این «چاچول» البلهاِ ماآتدر 
صاور  دهاد  گرانید شیدور خود جمع کند که کار آنها در پ اریارباب رجوع بس یساخته نشود ول یکار
(. گفتنای اسات 91: 1351)کتیرایای، « شود که از فروع صفت جربازه اسات یناش لهیصفت از ح نیو ا

نیاز در « ساازی چااچول»اشاره دارد، صاور  « باز چاچول»که به عمل « بازی چاچول»بر صور   عالوه
(، اماا صاور  ساازی چااچول: ذیال 1390رواا دارد )اناوری « باازی چااچول»فارسی با همان معناِی 

 است. کار نرفته در فارسی به« ساز چاچول»*
هاای  اشاره دارد کاه دارای نقاشای  به پارچه« چارخانه»: صور  پایۀ این اصطالح، یعنی باز چارخانه

(. ایان واژه چارخاناه: ذیال 1393عبارِ  دیگر هماان پارچاۀ شاطرنجی )دهۀادا،  شکل است؛ به مربع
: ذیال 1344اسات )نفیسای،  کار رفتاه نیز به« هرکس که تجاوز از شأن و حد خود کند»معنی  تنهایی به به

ای باوده کاه بارروی آن قماار  یاا تۀتاه  پارچاهمعنای  رساد ایان واژه باه نظر مای هرروی، به (. بهچارخانه
 و و دورو اکااریرمعنای  است. به« باز دودوزه»در معنی ناسزا مترادف « باز چارخانه»اند. اصطالح  کرده می

 .(309ب: 1399)شاملو،  کند نمی زیپره یاصل اخالق چیه پا نهادِن  ریحصول مقصود از ز یآن که برا
باازان در هنگاام  معنای جعباه یاا هرفای اسات کاه شاعبده باه« حقاه»: در این اصطالح واژۀ باز حقه

(. پرتاوی باه نقال از دکتار محمادعلی 511ب: 1399اناد )شااملو،  کارده بازی از آن استفاده می شعبده
انداختناد و حرکات  ای مای بر این کعبتین را در طااس یاا حقاه  احسانی طباطبایی، معتقد است که ساب 
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لفاظ »اشد و تصور نشود کاه کعبتاین مطااب  دلۀاواه بار زماین نقاش شاود. دادند که شائبۀ تقلب نب می
اند که با وجودی کاه کعبتاین را  ای طرار و مردمان زرنگ بوده بازی هم از این اصل پیدا شده، زیرا عده حقه

بازی کنند که کعبتین مطاب  دلۀواه خودشان بر زمین بنشایند   ریۀتند بلد بودند طوری با حقه در حقه می
و  یارطاّر  یمعاان باازی باه تلفاظ حقاه کام کاه کام گفتناد باازان مای این مردم را بازیگران حقه، یا حقهو 

هارروی، چاه  (. به529: 1391آملی،  )پرتوی« ه استمصطلن شد یشارالتانبندی و  بازی و چشم شعبده
کااری و  فریاب این اصطالح را مربوط با قماربازی و چه مربوط با هنرهای نمایشی بدانیم، وجه ممیازۀ آن

هاا  کار رود. در فرهناگ کار به باز و فریب بازی است که سبب شده تا این اصطالح برای افراد نیرنگ نیرنگ
(، بااز حقاه: ذیال 1393)دهۀادا،  قاالش ،ارسااز، مّکا رناگیناسات:  این اصطالح چنین تعریف شده

 (.519: 1399)نجفی،  گر، دغل لهیح(، 121: 1351زاده،  جمال) باز، شارالتان شعبده
صور  دیگری برای واژۀ دوال یا هماان تسامه « دوالک»: صور  پایۀ این اصطالح، یعنی باز دوالک

اسات. ایان اصاطالح باا « بااز تسامه»رو، این اصطالح مترادفی برای اصطالح  یا بند چرمی است. ازاین
« باازی دوالاک»یا « بازی دوال»از، ب باز یا دوالک نیز رایج است و به عمِل شۀِ  دوال« باز دوال»صور  

صاور   های ایرانی مانند گویش ساگزی یاا سیساتانی، ایان اصاطالح باه گویند. در برخی از گویش می
/dâl.bâz (. در 190: 1391خماک،  رود )محمادی کاار مای باه« بااز، مکاار نیرناگ»/ به هماان معنای

 (.309ب: 1399)شاملو،  بکاریفر ،گر لهیحاست:  ها این اصطالح چنین تعریف شده فرهنگ
خاال »، «خال تک»چون  های بازی در این اصطالح به نگارهای واقع بر ورق« خال»: واژۀ باز خال سه

( نیاز ایان 92: 1351زاده ) (. جماالخاال: ذیال 1393اشاره دارد )دهۀادا، « یزیخال گشن» و« یخشت
ناسازاهای ایان حاوزه در اشااره باه  است. این اصطالح نیاز مانناد ساایر اصطالح را مرتبط با قمار دانسته

یاا « باازی ل خاا ساه»(. همچناین ساه: ذیال 1393اسات )دهۀادا،  کار رفته گر به اشۀا  مکار و حیله
بارداران باا اساتفاده از دو ورق باازی سایاه و  نوعی تردستی است که کاله« بازی سیاه خال»یا « بازی خال»

 .(590ب: 1399کنند )شاملو،  میبندی  دالن شرط کاران یا ساده یک قرمز، با طمع
درساتی مشاۀ  نیسات.  به« شامورتی»: معنی و تبار جزء نۀست این اصطالح، یعنی باز شامورتی

باا  یهرفایک دشنام ارمنای اسات و در اصال « شامورتی»( معتقد است شاموریی: ذیل 1393دهۀدا )
 ریۀات میاز او آب  خواستند میبازان هرگاه  حّقهبوده که با دستور آب  یمحتو و چند در اطراف یسوراخ

 یمعنا باه یزباان ارمنا برگرفتاه از یمرکبا ۀکلمرا  «شامورتی». شاملو داستیا می  آب خواستند نمیو چون 
را  یو تردسات یبناد شاعبده و چشام معنایآن هاا از  داند که هااهرًا تهرانای می« پدرسگ» یا« توله سگ»

اناد. همچناین، شااملو احتماال  گفتاه «یشاامورت طیقاو»، باازان شعبده صو مۀ طیند و به قوا هگرفت
آن را و  دهیرا شان یدشانام ارمنا نی( انیمحسغال یزمان )مثل لوطآن  معروِف  بازاِن  از شعبده یکدهد ی می

 نیاو از ا افتهیخود مناسب  یها یاز تردست دست نیا یگذار نام یبرا و پنداشته «حرامزاده»معادل  اشتباهاً 
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(. این اصطالح نیز مانند دیگر ناسزاهای مرباوط باه 515ب: 1399)شاملو،  است رواا آن شدهراه سبب 
 است.« باز گر، حقه حیله»معنی  قماربازی به

 
 ادوا  جنگی  5- 2

عناوان دشانام را  دلیل کاربرد گسترده قابلیات اساتفادۀ کناایی باه ابزارهای مربوط به جنگ و سپاهیان نیز به
هاای  رود و معمواًل در ترکیب با ناام کار نمی تنهایی برای دشنام و توهین به ابزارها نیز بهاست. نام این  داشته

دلیل آنکه این ابزارهاا وسایلۀ جناگ  رود. به کار می کردن دیگران به یک صفت ناپسند به دیگر برای متصف
هاای ایان  کاربرد کنایی واژه اند، اولین اند که متصف به زور و نیرو بوده است و کاربران آن نظامیان بوده بوده

طلب است که به قوانین مرسوم پایبند نیساتند و  دادن در اشاره به اشۀا  زورگو و قدر  حوزه برای دشنام
ناوعی از  است به شده  کنند. اصطالحاتی که با این ویژگی از ابزارهای جنگی ساخته خالف عرف رفتار می

پذیر اسات.  راحتی امکان ستفاده از آنها در میان عامۀ مردم بهرو امکان ا رکاکت کمتری برخوردارند و ازاین
اناد ویژگای  شود و از آن برای سااختن دشانام بهاره بارده ویژگی دیگری که در ابزارهای این حوزه دیده می

طور کنایی این قابلیات  ویژه بلندی، عمودی و سفت بودن آنها است که به هاهرِی برخی از این ادوا  و به
وبوی جنسی دارند نیاز از  هایی که رنگ تناسلی تشبیه شوند و بدین ترتیب دشنام  آورده تا به اندام وجود را به

شاده باا ابزارهاای ایان دساته دیاده  هاای سااخته آنها ساخته شود. همچنین، ویژگی دیگری که در دشانام
کننادگان ایان  ساتفادهشود نوعی فریب و نیرنگ است که احتمااًل متأثر از آن است که گاه نظامیان کاه ا می

اسات و باه هماین سابب برخای از  کردناد کاه در آنهاا وجاود نداشاته ابزارها بودند به چیزی تظاهر مای
ها و ناسازاهای  دارد. دشنام  کار اشاره شده با ابزارهای نظامی به اشۀا  متظاهر و فریب های ساخته دشنام

 شده با ادوا  جنگی از این قرار است: ساخته
اسات.  تشاکیل شاده« الو»و پسوند « چماق»گونه که پیداست، این واژه از دو تکواژ  همان: لو چماق

رسااند. ایان  از پسوندهای زایای زبان ترکی است و مفهوم معیت و دارندگی و نسابت را مای« لو ا»پسوند 
اسات، در اصال اشااره باه اشاۀا  « زن چمااق»و « دار چمااق»هاای  اصطالح که همتا و مترادف واژه

اناد.  کارده کرده و شرایط را آرام مای ای داشته که با توسل به ضرب و شتم مۀالفان را سرکوب می متیحکو
کاار رود کاه  گیر و قلدر باه است تا این صفت برای اشاره به اشۀا  زورگو و باا همین ویژگی باعث شده

ن واژه اصاطالحا  وگاو نیساتند. از روی همای اندیشند و اهل تعامل و گفات فقط به خود و منافعشان می
وگاو  کند کاه اهال گفات نوعی مفهوم توهین را دارد و به کسی اشاره می است که به دیگری نیز ساخته شده

وگاو  که به شۀصی اشاره دارد که راهی برای گفات« لو باباچماق»نیست. ازجملۀ این اصطالحا  است: 
کاار  که در اشاره باه عاالمی باه« لو مجتهدچماق»(، 393و390: 1313گذارد )شاملو،  و مذاکره باز نمی

رود که از علم و دانش کافی برخوردار نیسات، اماا باه زوِر زیردساتان و هواخواهاانی کاه دارد ساعی  می
 (.لو چماق: ذیل 1393کند بر امور مسلط شود )دهۀدا،  می
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 ،«ششالول»نیز رایج اسات مرّکاب از دو واژۀ « بند شیشلول»صور   : این اصطالح که بهبند ششلول
عناوان ناسازا در اشااره  صور  کنایی و به است. این اصطالح به« بند ا»نوعی سالح کمری، و ستاک حال 

عناوان ناسازا مارتبط باه ویژگای  رود. درواقاع، کااربرد ایان اصاطالح باه کاار مای به فرد زورگو و قلدر به
 شود. دیده می کننده از این ابزار جنگی ای است که در افراد استفاده خواهی طلبی و سلطه قدر 

رو باه  اسات و ازایان« چماق»و « بازو»معنی  به« قول»: این اصطالح مرّکب از دو واژۀ ترکی قلچماق
(. بناابراین، غالباًا قلچماق: ذیل 1393شود که دارای بازوان قوی و نیرومند است )دهۀدا،  کسی گفته می

هاا  (. اما در فرهناگ1215: 1399فی، کنند )نج بزن را با این اصطالح خطاب می کلفت و یکه افراد گردن
دهۀادا باه نقال از  ناماۀ لغاتآیاد. در  شمار مای اند که دشنام به معنی کنایی دیگری نیز برای آن ذکر کرده

(. قلچمااق: ذیال 1393است )دهۀادا،  آمده« اوباش»و « پرست مرد شهو »معنی  آنندراا، قلچماق به
به اینکه چمااق کنایاه از آلات تناسالی  شمار آورد و باتوجه شود دشنام به دو معنی اخیر این اصطالح را می

 توان نوعی از رکاکت را نیز برای آن قائل شد. ( می391: 1313شاملو،  .مرد نیز است )نک
، و ساتاک حاال «شمشیر»معنی  ای ترکی به ، واژه«قلیچ»: این اصطالح مرّکب از صور  پایۀ زن قلیچ

معنای  را باه 2«زدن قلایج»ها اصطالح  است. در فرهنگ« شمشیرزن» معنی است؛ بنابراین لفظًا به« زدن»
 1«زن احلیال»( و آن را معادل با اصاطالح زدن قلرج: ذیل 1399اند )معین،  آورده« دادن زدن، فریب حقه»

نوعی شمشایر باه آلات تناسالی  توان گفت در اینجا به رو می (. ازاین540الف: 1391اند )شاملو،  دانسته
معنای ضامنی جنسای را نیاز در « بااز حقه»بر معنی  عالوه« زن قلیچ»است و اصطالح  شده مردانه تشبیه

 شود. خود دارد و نوعی از رکاکت از آن استنباط می
زن و کسای کاه فۀار و  معنی سۀت الف : )ایضًا با نگارش قنپز، غنپز و غمپز( در تداول بهقمپز درُکن

( و معاادل غنپازو  قمپاز: ذیال 1393کناد )دهۀادا،  ورزد یاا دعاوای دروغاین مای مورد می مباها  بی
: کسی که قنپاز قنپزیو  قنپزوصور   (. به همین معنای اخیر و به054: 1395است )شهری،  آمدن چسی

یاد  ؛، معاادل باا دشانامُمقمپز( و 352و  321: 1351زاده،  در کند )جمال ب: 1399)شااملو،  برمامگوز
شتقاق قیاسی و به سابک اشاتاق عربای از قمپاز( مساتند شاده معنای خودخواه و خودپسند )ا ( و به133

معنی حرف گناده گناده نازن، نیاز  به« تمپوز در نکن»  صور  جملۀ (. به523: 1351زاده،  است )جمال
نشده، لیکن پرتوی آملای  قمپزمعنای واژه  ای به ها اشاره نامه (. در واژه405: 1399کاربرد دارد )سنندجی، 

معنی توپ توخالی درکردن در زمان پادشاهی عثمانی بارای ترسااندن ساپاه  ها آن را به شناسی مثل در ریشه
(. باا اینکاه دهۀادا واژۀ 101و  102: 1349آورده است )پرتاوی آملای،  قپوزایرانی و صور  تغییریافتۀ 

دورۀ (، لیکن در سافرنامه موسایو بهلار در قپوز: ذیل 1393معنای آلت موسیقی آورده )دهۀدا،  قپوز را به
 

 صور  دیگری از قلیچ. .1

 (.احلرل: ذیل 9122معنی آلت تناسلی مرد )نک. معین،  به .0
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یاوپ دوازده »ناصری در رابطه با جغرافیای رشت و مازندران، ارتباط واژه قپوز با تاوپ جنگای در جملاۀ 
هاای  در کناار فهرسات واژه« قپاوز دوازده پوناد»و عباار  « پوند که دویای آن از قپوز چهارده پوند باشد

در حاوالی قارن  (. در مکتوباا  مرباوط باه ناحیاۀ کردساتان59: 1349نظامی مشۀ  است )بهلار، 
تاوان باه عارادۀ قپاوز  است. ازجملاه مای کار رفته سیزدهم هجری نیز این واژه در اشاره به ادوا  نظامی به

( و گلولاۀ 90و  49: 1390(، دو عراده توپ و قوپوز )افشاار و دریاگشات، 92: 1391)حیر  سجادی، 
هاای سادۀ سایزدهم  تنهاایی نیاز در نوشاته به قمپز( اشاره کرد. واژه 511: 1391قپوز )مردوخ کردستانی، 

اسات:  خورشیدی( در میان ادوا  نظامی ذکار شاده 92۰1-920۴الله خان شیبانی ) هجری در آثار فتن
زّرادخانه و توپ و تفنگ و قمپز و خمپااره و شمشایر و سارنیزه و کاوس و دهال و شایپور و باارو  و »... 

تاوپ خاالی »ن ارتباط قمپز در کردن باا موضاوع (. بنابرای999: 1313نظری،  )شاه« فشنگ سۀن گفت
معناای  باه 2«بند خالی»ویژه مقایسه شود با عبار  تمسۀری  رسد، به نظر می منطقی و مستند به« کردن در

( که ناشی از بستن غاالف خاالی و بادون 419: 1399اساس )نجفی،  زنندۀ بی ادعاکنندۀ توخالی و الف
: 1391اسات )عااقلی،  یل کمبود مهما  یا مالحظا  امنیتای باودهتفنگ نیروهای نظمیه به کمر، به دال

494.) 
ها اشاره به اشاۀا  شایاد و  است و در فرهنگ« زن تیغ»: این اصطالح تقریبًا معادل اصطالح باز نیزه

: 1393کنناد )دهۀادا،  اخاذی دارد که با فریب و زرنگی مال یا دارایی اشۀا  را به رایگان تصاحب می
ای باه  است که در ادوار قدیم اشۀاصی را که با استفاده از ساادگی ماردم، نیازه (. مستوفی آوردهباز نرزهذیل 

گفتناد و  باز می گرفتند، نیزه گیری پولی می آوردند و با معرکه می شکل امام شهید در دست گرفته و خود را به
ب: 1399ت )باه نقال از شااملو، عنوان سیدبودن یا مال و اهل علم بودن اس کنایه از گدائی به« بازی نیزه»

زن و چیازی را از کسای  معنای تیغ و به« بندکن نیزه»صور   بر این صور ، این اصطالح به (. عالوه301
(. ازلحااظ تارادف نیازه و تیاغ، باا 531: 1351زاده،  است )جمال به ضرب و وقاحت گرفتن نیز رایج بوده

معنی کسی اسات کاه از هار دو ساو بهاره  ح اخیر بهنیز قابل قیاس است که اصطال« باز دوتیغه»اصطالح 
براین، نیازه در ناسازای  (. عالوه111ب: 1399جوید و مترادف شریک دزد و رفی  قافله است )شاملو،  می

( که درواقاع اشااره باه 1232: 1399است )نجفی،  کار رفته نیز به« مرد بسیار درازقد»معنی  به« نیزه علی»
 بلندی این ابزار دارد.

بنادد و  معنی کسی که قداره باه کمار مای ( بهکش قدارهشکل  یا به بند غداره: )ایضًا با نگارش بند قداره
( و کنایاه از بند قداره: ذیل 1391رسد )عمید،  معنی آن کس که با توسل به زور به مقاصد خود می مجازًا به

را داشاتن   از قصاد جاان کسای کنایاه« بستن برای کسای قداره»گیر است. همچنین  زورگو، متجاوز و باا
 

رود، لاذا  کاار مای بند با اینکه به ابزار جنگی مرتبط است، جنبه دشنام ندارد و بیشتر برای مزاح و تمسۀر باه موردی مانند خالی .1
 صور  جداگانه مدخلی برای آن درنظر گرفته نشد. به
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: ذیال 1393معنی پیکان نیازه و ناوعی شمشایر )دهۀادا،  ، بهقداره(. واژۀ 1291: 1399است )نجفی، 
چااقوی »معناای  باه kaṭṭāra-/ و دخیال از کلماۀ سنساکریت ka.tā.ra( و مرتبط به لغت کتاره /غداره

 ،چااقوکشبناد، ترکیباا   قاداره(. مشاابه 0135/ 5: 1313دوسات  است. )حسان« خنجر»و « قصابی
اند. ایان  نیز معنای تلویحی زورگو دارند و با ابزارهای ستیز ساخته شده بند قمهو  کش بند/شوشکه شوشکه

هاای مارتبط باا ابزارهاای جنگای  هایی خاا  دشانام موارد نیز ممکن است با نوعی از تأکید و در بافت
گوناۀ آنهاا، از تشارین ایان ماوارد  کااربرِد دشانامسبب اختصار و ندر  شواهد  محسوب شوند، لیکن به

 خودداری شد.
 

 ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایان  6- 2
کاار  وگوهاا باه دادن در گفات هاای متفااو  بارای دشانام ها و زباان بر آنکه نام چارپایان در فرهنگ عالوه

دادن  طاور کناایی بارای تاوهین و دشانام است، نام ابزارها و وسایلی که مرتبط با چارپایان است نیز باه رفته
تنهاایی بارای  رواا دارد. نکتۀ درخور توجه در این باره این است که بارخالف آنکاه ناام چارپایاان کاه باه

شده باا ناام زیان و یاراق و ابازارآال  مرباوط باه  ها و ناسزاهای ساخته است، دشنام کار رفته دادن به دشنام
شاده  هاای سااخته اند. دشنام ز نام این ابزارها و یک واژۀ دیگر تشکیل شدهچارپایان غالبًا مرّکب هستند و ا
حیاایی اسات کاه هماراه باا ناوعی زرنگای و  بنادوباری و بای شرمی، بای در این حوزه غالبًا به مفهوم بی

ها یا ناسزاهایی که به این حوزه تعل  دارند اگر اجازای آن بارای عاماۀ ماردم  بازی است. امروزه دشنام حقه
لحاظ معنایی جازء پایاه  ، اما اگر به«(قالتاق»شود )مانند  طور عام استفاده می لحاظ معنایی تیره باشد به به

هااا نااوعی محاادویت وجااود دارد )ماننااد  روشاان و شاافاف باشااد در کاااربرد آن ماننااد سااایر دشاانام
 های این حوزه موارد ذیل است: شده با واژه ازجمله ناسزاهای ساخته«(. ساییده پاالن»

( و در ارساریسارخته: ذیال 1393شاود )دهۀادا،  بندوبار گفته مای : به فرد الابالی و بیافسارگسیخته
طاورکلی از ترکیاب  (. باه95: 1399حدومرز است )نجفی،  معنی دارندۀ آزادی بی به افسارسرخودترکیب 

شاده، بریاده و  ه، پارهگسیۀته، گسسته، آهۀت»با « افسار، لجام، دهنه، عنان، رسن و مهار»هایی مانند  واژه
شاود کاه تاا حادودی  مفااهیمی مساتفاد مای« بی، بدون، بد، سۀت و تارش»یا در ترکیب با « سرخود
. توضین آنکه افسار معمواًل بندی از جانس 2گونه( است، مانند افسارگسیۀته آمیز )و نه الزامًا دشنام توهین

افساار (. »ارساار، ذیال 1390بندناد )اناوری،  هاا مای چرم است که به سر و گردن اسب، االغ و مانند آن

 
 بریاده، رسان ریاده،ب عناان لگاام، گسساته گسایۀته، لگاام مهارگسساته، سارخود، دهنه فسارآخته، افسارگسسته، افسارسرخود، .1

بارای  .غیره و لگام لگام، سۀت مهار، ترش بی فسار، بی شده، پاره عنان عنان، گسسته افسار، بی بدلگام، لگام،/لجام بی گسسته، رسن
عناان،  است. صرفًا در ترکیب سست ها آمده نامه بر معنای یادشده، مفهوم سرکش و بداخالق نیز در واژه برخی از این ترکیبا  عالوه

 گونه ندارد. معنی تنبل و کاهل وجود دارد که معنای دشنام
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معنا است و اشاره به فاردی   ، هملله خاناگورخر عبدو  دوله گورخر امینهایی مانند  با دشنام« سرخود بودن
شناساد. در  گوی کسی نیسات و حدوحادودی را نمای کند، جواب دارد که به میل و دلۀواه خود رفتار می

هادف  معنای ول و بی بار توهین آن افزایش یافته و به« خر افسارگسیختهمثل »ترکیب با واژۀ خر در عبار  
معنی تحمی  دیگاری اسات و در عباار  کناایی و  است. برخالف افسارگسیۀته، افسار بر کسی نهادن به

(. 933و  930، 931الاف: 1391، شااملومتاداول اسات )« خرش کن، افسار بیار سارش کان»عامیانه 
و نبود قیدوبند بر رفتار و آداب فرد دارد و باا تشاابه  2آمدن بار  مربی افسارگسیۀته اشاره به بیدرواقع، دشنام 

 است. یافته  آمیزبودن آن افزایش زنند، میزان توهین او به حیوانی که برآن افسار می
بارداری و اعماال زشات اسات. در  سۀت کارکشته و ماهر در کاله معنی کنایی بهبخوبر/بخوبریده: 

بندناد و بۀاوبر  وپای چهارپایان یاا زنادانیان را باا آن مای معنی حلقه و زنجیری که دست به بخواصل از 
هاای  (. همچناین معاادل دشانامباا ذیال و بخاو: ذیال 1393اللفظ یعنای برنادۀ بۀاو )دهۀادا،  تحت
اسات )نجفای،  ورمالیاده اناداز و پاچاه هم (، متقلب، پشت14: 1351زاده،  )جمال باز حقه، سائیده پاردم

واساطۀ مایخ طویلاه باه زماین و  های قیمتای باه (. ریشۀ این دشنام هاهرًا به بۀوکردن اسب134: 1399
کسای اسات کاه بتواناد « بۀوبر»ها معطلی داشته باشد. لذا  ها بوده تا بازکردن و دزدی اسب کردن آن قفل

یاباد.  در اصطالح متقلبی است که وسیلۀ خا  برای تقلب مایسروصدا ببرد و اسب را بدزد و  بۀو را بی
تواند از یک سو به گوی چادنی سانگینی متصال باشاد و از ساوی دیگار باه زنادانیان  همچنین، بۀو می

گاری او، کسای برنیایاد  محکوم به اعمال شاقه و بۀوبر و بۀوبریده در اینجا کسی است که از پس حیلاه
 (.944ب: 1399)شاملو، 

دوزناد و از  چرمی است که بر زین یا پااالن مای»معنی  در این اصطالح به« پارُدم»: واژۀ ساییده پارُدم
در ایان اصاطالح « سااییده»(. جازء پااردم، ذیال 1390)انوری « گذرانند زیر ُدم اسب و قاطر و االغ می

اسات. در  داشاتن دارد کاه متضامِن معناِی در عملای تجرباه« اساتفادۀ ماداوم»و « کاری کهنه»اشاره به 
( و کسای اسات کاه در ساسرده: ذیل 1393)دهۀدا، « حیا شرم، بی بی»معنی  به« ساییده پارُدم»ها  فرهنگ

« کاار در بدجنسای و کلاک کهنه»(، 194ا: 1399باشد )شاملو،   کار و ورزیده بازی کهنه نابکاری و حقه
کاار  که به همین معنای باه است« ساییده پاالن»است. صور  مترادف این اصطالح  ( آمده1390)انوری 

 رود. می
کنایه یک دشنام شغلی و طبقااتی اسات.  دوزد، لیکن به معنی کسی که پاالن می : در اصل بهدوز پاالن

در »یاا « کارد  دوز هام خاودش را قااطی بودند، پاالن ها را خواسته  خیاط»های کنایی  دوز در عبار  پاالن
معنی تحقیرآمیاز بارای جایگااه  به« دوز هم خیاطش است پاالنسازش باشد البد  بند دندان شاری که نعل

 
: 9171است )دهۀادا،  «آمدن  بار مربی بی» و« بودن  آمده بار سرخود»معنی  که به« بودن  خورده لگام بی آب»به عبار   باتوجه .1

 (.لگام بیذیل 
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 کان جماع/چین/بند تاپالهو  کن پازن/جمع پان، حّمال، عملههای  کار رفته و مشابه دشنام اجتماعی فرد به
گویناد  و مانند آن است. در همین راستا به ابلهی که با ستودن حرفۀ ناچیزش خودستائی کند به کنایاه مای

پااالن »یا « کردن پاالن»، «پشت/ گرده کسی پاالن گذاشتن»همچنین «. است و دریای ِعلمدوزی  پاالن»
کاردن و تاا حادودی مشاابه و  معنای کسی را تحت نفوذ و اراده خاود گارفتن، تحمیا  نیز به« کسی بودن

خاا   طاور مقدار نیز به پااالن یاا باه است. لباس فاخر افراد بی زدن احلیلو  خرکردنبرگرفته از اصطالح 
طاورکلی  (. باه042ا: 1399، 151الاف: 1391)شااملو،  2اسات تشبیه شده« پاالن ترمه بر روی خر»

اسات. وجاه تحقیرگوناه،  کار رفته تنهایی به های متفاوتی همراه با واژۀ خر یا به ها و عبار  ، در ترکیبپاالن
گوناه  آمیز و دشانام ها را توهین و آن هایش نیز تسری یافته دانستن خر، به پاالن و وابسته انگاری و پست  ابله

 است. کرده
بودن نشانۀ داشتن رفتاار غیراخالقای و نارواسات. پااالن درواقاع پوشاش   : پاالن کسی کجکج پاالن

(. پااتن: ذیال 1399گذارناد )معاین،  ضۀیم انباشته از کاه، پشم و پوشال است که بر پشات ساتور مای
گرایی مرد یا سسات عفاافی زن دارد. از  کنایه از تهمت به همجنسنسبت رکیکی دارد و  کج معنای به پاالن

کاج معاادل باا  معنا اسات. همچناین، پااالن ، همشنگیدنو  بند لیفه، بودن ددریاین نظر با اصطالحا  
زن، دختار،  پااالنی کاجعفاافی یاا  بودن در روابط جنسی است. بای  الوصول ، در معنای سهلبودن اهلش 

اناد  دانساته« غیرتی بر سر گذاشاتن کاله بی»نگرفتن را نیز معادل با  کردن و خشم  ل خواهر یا مادر را تحم
 ماهنامااه هنااا و(. پرتااوی آملاای در 1151ا: 1391، 1115و1113ب: 1391، 042ا: 1399)شاااملو، 

، هرکسی که تغییر مذهب دهد یا زنی که ازطریا  عفات و طهاار  «پاالنش کج است»و ذیل مثل  مادم
ای بار  شناسی این مثل، پرتوی آملای، مقدماه داند. برای ریشه المثلی می شامل چنین ضربخارا شود را 

نقال از یاک روحاانی سرشاناس  کناد و باه شرایط مذهب در قرن سیزدهم هجری و قرون پیشین ذکر می
ا هاا روا منظور تکفیر مۀالفاان و خطااب باه آن ریشۀ این مثل را که بیشتر در میان این قشر از جامعه و به

بعضاای از ... در قاارن ساایزدهم هجااری مااردم را باارای سااواری »کنااد:  داشااته اساات چنااین ذکاار ماای
خواستند... قطعا پاالن مرکوب باید سفت و محکم بساته شاده باشاد تاا بتاوان بار آن ساوار شاد و از  می

 دهد و احیاناًا راکاب را بار زماین مرکوب سواری گرفت. اگر مرکوبی پاالنش کج باشد خوب سواری نمی
المثل این است که طرف مورد بحاث تغییار عقیاده داده ]و[ باه  این ضرب زند. معنی و مفهوم هاهرِی  می

اش ایان باود کاه وی ساواری  مذهب یا مسلک دیگری متمایل شده است ولی مقصاود بااطنی و نهاایی
« صور  بایاد طارد شاود تاا ایجااد مزاحمات نکناد دهد یعنی از ما گوش شنوایی ندارد پس در این نمی

 (.105-103: 1349)پرتوی آملی، 

 
 .«گرفتن کول ترمه پاالن» و «شناخت شود نمی پاالنش از را خر» مثل دو در .1
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 ناک.اسات ) آماده« کار باز، متقلب، خالف زرنگ، حقه»معانی  ها به : این اصطالح در فرهنگقالتاق
(. ایان اصاطالح برگرفتاه از قالتااق، ذیل 1390؛ انوری 1295: 1399؛ نجفی، 019: 1351زاده،  جمال

اسات « از چاوب ساازند و بار آن نشاینند چوب زین، آن بۀاش از زیان کاه»معنی  به qaltaqواژۀ ترکی 
بۀاش  رود )تاا کار می به« روسپی  زِن »معنی  ( و در همین زبان مجازًا به1099/ 0: 1313دوست  )حسن

کاردِن افاراد زرناگ و  تنهاایی بارای خطااب بر آنکه ایان اصاطالح باه (. عالوه119: 1314پور،  و مهراب
کاار  نیز به همین معنی اماا باا تأکیاد بیشاتر باه« قالتاق نهکه»رود، در صور  ترکیبی  کار می کار به خالف

زن پیری که هنوز مایال باه ماردان »کار رفته و معنی  نیز به« قلتاق کهنه»صور   است. صور  اخیر به رفته
(. هرچند در زبان ترکای ایان واژه معناای جنسای و قلتاق: ذیل 1393اند )دهۀدا،  را برای آن داده« است

شناختی برای عموم مردم ایاران تیاره اسات در  لحاظ معنایی و ریشه رسد ازآنجاکه به ظر مین رکیک دارد، به
است تا از درجۀ رکاکات آن تاا حادود زیاادی کاساته شاود و  افواه کاربرد عام یافته و همین امر سبب شده

 کار رود. کم میان عامۀ مردم به بدون محدودیت دست
 

 گیری نتیجه  3
های مربوط به ابزارها در زباان فارسای ارائاه دهایم.  بندی اولیه از دشنام تا یک طبقهدر این مقاله کوشیدیم 

گنجد و در این مقالاه تاالش شاد باه  بدیهی است آوردن تمام شواهد در اندازه و چارچوب یک مقاله نمی
کاار  ا باههای ابزارها که در دشانام و ناسازاه ترین حوزه ترین موارد پرداخته شود. بر این اساس مهم ملموس

هاا،  های آنها، ابزارهای مربوط به خانه و وابساته رود از این قرار است: ابزارهای چوبی، هروف و وابسته می
هاا و ناسازاهای  آال  قمار و سرگرمی، ادوا  جنگی، و ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایاان. دشانام

رناد و از درجاۀ رکاکات و بساامد متفااوتی در های متفااوتی دا ها کاربرد شده با ابزارهای این حوزه ساخته
دلیال شاکل و ویژگای آنهاسات و  شده باا ناام ابزارهاا باه های ساخته جامعه برخوردارند. برخی از دشنام
هاای  شاود، مانناد اغلاب دشانام شاده باا آنهاا دیاده مای های ساخته معمواًل بار معنایی جنسی در دشنام

اناد بارای  دلیل آنکه کاربران آنها غالبًا اهل نیرنگ و تقلب باوده به شده با نام هروف. برخی از ابزارها ساخته
شاده  های سااخته است، مانند دشنام داده گونه افراد را مۀاطب قرار می کار رفته که این ساخت ناسزاهایی به

اناد در  کارده دلیل آنکه قشاری قدرتمناد آنهاا را اساتفاده مای با نام آال  قمار. برخی دیگر از ابزارها نیز به
همین دلیل برای مۀاطب قراردادِن افراد زورگو یا افارادی کاه خاالف عارف   اند و به ها استفاده شده دشنام

دلیال آنکاه همیشاه  اند، مانند نام ادوا  جنگی. برخی دیگر از ابزارهاا باه کار رفته کنند به معمول رفتار می
اند، مانناد ناام  ها استفاده شده زء پایه در دشنامعنوان ج اند و از ارزش اندکی برخوردارند به دردسترس بوده

هاا  دلیل جنس، شکل و نوع کاربرد آن ابزارهاا در دشانام ابزارهای مربوط به خانه. نام برخی از ابزارها نیز به
 است، مانند نام ابزارهای چوبی و نام ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایان. کار رفته به
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 ، یزد: انتشارا  اندیشمندان یزد.3. به کوشش محمدرضا محمدی، چسزدی ه  نام (. واژه1312افشار، ایرا )

 ۵۱۵۲ یاا ۵۷۲۱ ساالهای از( خان حسرن مرازا) برگی دسوان خاطاات(. 1390افشار، ایرا و محمدرسول دریاگشت )
 اساطیر.: ، تهران1. ا(طهاان و ادستانک) قمای

 ، 45، ش15س شناساای. اساااان ،«فارساای زبااان در فحاشاای و فحااش درباااره   نکاااتی(. »1391امیدساااالر، محمااود )
352-342. 

مطبوعااتی  سساه  ؤتهران: انتشاارا  م راهنگ عوام سا یفسرا امثال و اصطالحات زبان رارسی.(. 1331امینی، امیرقلی )
 اکبر اعلمی. علی

 ، تهران: نشرسۀن.0ا، چ 9. راهنگ بزرگ سخن(. 1390انوری، حسن )
 ، تهران: آگه.9. چشناسی نوسن مسائل زبان(. 1313باطنی، محمدرضا )

 اطالعا . تهران: ،1چ ،کردبّچهترجمۀ حسین  .سفای به دربار سلطان صاحبقاان. (1399)  کارل  هاینریش ، بروگش

، 1چاکبار خداپرسات،  کوشش علای . بهسفانامه بهلا )جغااررای رشت و مازندران(شاهنشاهی(.  1349/0439بهلر )
 تهران: توس.

 مطالعاا  و انساانی علاوم . تهاران: پژوهشاگاهپارسای حکام و امثال های راهنگ بارسی(. 1315پارسا، سیداحمد )
 فرهنگی.

 انتشارا  امیرکبیر. سسه  ؤم، تهران: 1. چراهنگ یرل و دسلم(. 1399پاینده لنگرودی، محمود )
، 194و  195. شهنااو ماادم ماهناماه  «. پااالن کاج-حکم و امثال تاریۀی های ریشه(. »1349پرتوی آملی، مهدی )

103-105. 

 ، تهران: انتشارا  سنایی.0. چهای یارسخی امثال و حکم رسشه(. 1391پرتوی آملی، مهدی )

 .آبرخ ، سمنان:1. چسمنانی باستانی یوسش نامه   واژه(. 1399) پرویز شریعتی، پژوم
 تهران: انتشارا  دانشگاه تهران.، 3، چ0. اها سشت(. 1349پورداوود، ابراهیم )

«. هاای ترکای دخیال نااریج در مثناوی مولاوی ملی در واژهأتا(. »1314پاور ) بۀش، اساماعیل و فاطماه مهاراب تاا
 .104-129، 10، ش9. سشناسی یطبرقی های زبان پژوهش

 ، تهران: رشدیه.0به اهتمام محمد معین، چ ،ا5باهان قاطع. (. 1350تبریزی، محمدحسین بن خلف )
، 9چ. اخاالق و آداب بسدر یهاذ یو اخالق یدستور ادب نسبهتا اس( لر)جامع التمث اترکل(. 1391رودی، محمد ) جبله

 .هیاسالم یانتشارا  کتابفروش تهران:
 زمین. . تهران: انتشارا  فرهنگ ایرانراهنگ لغات عامرانه(. 1351زاده، محمدعلی ) جمال

 رضوی. قدس آستان انتشارا  سسه  ؤم: . مشهدقاآن کاسم یاجمۀ(. 1312حدادعادل، غالمعلی )

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.شناختی زبان رارسی راهنگ رسشه(. 1313دوست، محمد ) حسن
 علای ساید تصاحین ق.(، به ٧٠٣١ )یألرف   .(قاجار دوره   در) عامرانه های واژه راهنگ (.1395رضا ) خراسانی، حکیم

 .فارسی ادب و زبان داود، تهران: فرهنگستان آل
 . سنندا: انتشارا  دانشگاه کردستان.ها )اسالت( و عشاسا کادستان اسل(. 1391حیر  سجادی، عبدالحمید )
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 .9-9. ش ارمغان«. ایران از فحش ویران است(. »1321دستگردی، محمدوحید )
 انتشارا  و چاپ دانشگاه تهران. مؤسسه   ، تهران:1چ. هنام لغت(. 1393اکبر ) دهۀدا، علی
 انتشارا  امیرکبیر. سسه  ؤ، تهران: م12. چامثال و حکم(. 1399اکبر ) دهۀدا، علی

 ، تهاران: کتابفروشای0اللاه مساترحمی، ا )دیلمی(. ترجمۀ هادایت ارشاد القلوب(. 1351محمد ) بن دیلمی، حسن
 مصطفوی. بوذرجمهری
 . تهران: کتاب بهار.شناسی یفتارهاسی در دستور و زبان(. 1319سامعی، حسین )

 .مرکز نشر: ، تهران5چ .مخفی زبان لغات راهنگ(. 1390)مهدی  سمایی،

 امیرکبیر. . تهران:کادستان جغااررای و یارس  در ناصای یحفۀ(. 1399) شکرالله سنندجی، میرزا
 ، تهران: توس.0ترجمۀ اقبال یغمایی، ا، سفانامۀ شاردن(. 1395شاردن، ژان )

 دفتر اول، تهران: مازیار.، حرف آ کتاب کوچه.الف(. 1399شاملو، احمد )
 دفتر اول، تهران: مازیار. ،حرف ب کتاب کوچه.ب(. 1399شاملو، احمد )

 حرف پ، دفتر اول، تهران: مازیار. کتاب کوچه.ا(. 1399شاملو، احمد )
 دفتر اول، تهران: مازیار. ،حرف الف کتاب کوچه.الف(. 1391شاملو، احمد )
 دفتر دوم، تهران: مازیار. ،حرف الف کتاب کوچه.ب(. 1391شاملو، احمد )
 دفتر سوم، تهران: مازیار. ،حرف ب کتاب کوچه.ا(. 1391شاملو، احمد )
 دفتر اول، تهران: مازیار. ،حرف   کتاب کوچه.د(. 1391شاملو، احمد )

 دفتر دوم، تهران: مازیار. ،حرف   کتاب کوچه.(. 1392شاملو، احمد )

 حرف ا، تهران: مازیار. کتاب کوچه.(. 1391شاملو، احمد )
 حرف چ، تهران: مازیار. کتاب کوچه.(. 1313شاملو، احمد )
 حرف ح، تهران: مازیار. کتاب کوچه.(. 1314شاملو، احمد )

 نشر میراث مکتوب.مؤسسه  ، تهران: 0ا .ه.ق.( 1329-1051)الله خان شربانی  آثار رتح(. 1313نظری، علیرضا ) شاه

 . تهران: امیرکبیر.یهاان قدسم(. 1349شهری، جعفر )

 ، تهران: انتشارا  معین.9. چهای یهاانی المثل ضاب ،قند و نمک(. 1395شهری، جعفر )

 ادب فارسی.، تهران: فرهنگستان زبان و 1. اراهنگ جامع زبان رارسی(. 1310اشرف ) صادقی، علی
 ، بیرو : نشر دارالمعرفته.12. االقاآن یفسرا ری البران مجمعق(. 1529حسن ) بن طبرسی، فضل

 . 9 تا 4 ، ش19. سآسنده «.«کردن  سه»و  «بند خالی(. »1391عاقلی، سیامک )
 . تهران: کتابۀانه ملی جمهوری اسالمی ایران.متون پهلوی(. 1391عریان، سعید )
 . تهران: راه رشد.راهنگ عمرد(. 1391عمید، حسن )

 (. ترجمه به فارسی از زبان اصلی یونانی به نفقاه بیبال سوساایتی دارالساطلنه لنادن، توساط نساۀه  1194) عهد جدسد
 .1151در سال  massachusetts bible societyالکترونیک 
کارشناسای ارشاد،  نامه   . پایاناساانی های یوسش بعضی و رارسی زبان در یوسی دشنام و دشنام(. 1319فرزامی، هومن )

 ادبیا  و علوم انسانی. های باستانی دانشکده   دانشگاه تهران، گروه فرهنگ و زبان
 . تهران: کتابۀانه طهوری.انتقادی در راهنگ یوده دو رساله  : عقاسد النساِ و ماآت البلهاِ(. 1351کتیرایی، محمود )
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 . تهران: نشر ورجاوند.یوسش کامانشاهی نامه   واژه(. 1312لیمویی، علی )
 . تهران: انتشارا  سروش.راهنگ لغات سرستانی: نامۀ سکزی واژه(. 1391محمدی خمک، جواد )

 یجساتارها «.ادانیصا ۀناما نمایشدر  یکالما یادب یب یبررس» .(1314) انیمیسلسمیه بهروز و  ،یاریبۀت یمحمود
 .151-101، 1ش ،5سی. زبان

 . تهران: کارنگ.یارس  مادوخ(. 1391مردوخ کردستانی، محمد )
 . تهران: کتابفروشی و چاپۀانه دانش.اردشرا بابکان کارنامه  (. 1301مشکور، محمدجواد )

 . تهران: امیرکبیر.راهنگ رارسی(، 1399معین، محمد )
 .االسالمیه تبکدارال: ، تهران4. انمونه یفسرا(. 1324ناصر ) شیرازی، ارمکم

مطالعاا   مؤسساه  ، تهاران: 1ا قبادساانی. ودسوان اشعار حکرم ناصاا خساا(. 1349مینوی، مجتبی و مهدی محق  )
 گیل. اسالمی دانشگاه مک

 تهران: نشر نیلوفر. .انهرعام یراهنگ رارس .(1399ابوالحسن ) ی،نجف
 کتابفروشی خیام.ء(. تهران: االطبا ناهم) نفرسیراهنگ  (.1344) اکبرخان یعل رزامی ی،سینف

 ، سوئد: آرش.1. به اهتمام محمدجعفر محجوب، چیوپ ماواری(. 1391هدایت، صادق )
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