نام ابزارها و کاربرد و طبقهبندی آناا در دشنامهای فارسی
هومن فرزامی( 2کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی)
مجید طامه( 1فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
تاریخ دریافت مقاله ،9311/9/9 :تاریخ پذیرش9500/90/80 :

چکیده :دشنام و دشنامگویی بۀش جداییناپذیر فرهنگ و زبان آدمی بوده و هسات .بۀشای از واژگاان
هر زبانی دشنامها یا ناسزاهایی است که سۀنوران آن زباانهاا در شارایط و بافاتهاای خاا برزباان
میآورند .این دشنامها یا ناسزاها را باید گونهای از خشاونت زباانی باهشامار آورد کاه باهکاربرنادگان آن
ازطری این دشنامها به دیگران تعدی میکنند و سلطه و تفوق خاود را نشاان مایدهناد .ازآنجاکاه ایان
ً
دشنامها غالبا مفاهیم موهن و ناپسند دارند ،در نوشتههای رسمی و علمی کمتر به آنها پرداخته مایشاود
یا بهنوعی نادیده گرفته میشوند .همانند خود زبان ،این دشنامها نیز وجوه متفاوتی دارناد و از جنباههاای
زباانی ایان دشانامهاا شایوۀ
متفاو زبانی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...قابل بررسیاند .یکی از جنبههاای
ِ
ساخت آنها و بررسی واژههای پایهای است که در ساخت دشنامها بهکار مایروناد اماا خاود باهتنهاایی
دشنام یا ناسزا بهشمار نمیآیند .از این منظر ،دشنامها را میتوان به دستهها و طبقا متفاوتی تقسیم کرد.
در این نوشته به بررسی دشنامهایی پرداختهایم که با واژههای پایهای که به طبقۀ ابزارها تعل دارند سااخته
شدهاند .بدینمنظور ،ابزارها را باتوجهبه نوع کاربرد و شکلشان به دستههای گوناگون طبقهبندی کردهایم و
دشنامهای ساختهشده با آنها را ذیل آنها آوردهایم و ارتباط معنایی میان نام آن ابزارها و دشنامهایی را که باا
آنها ساخته شدهاست ،بررسی کردهایم.
کلیدواژهها :دشنام ،ناسزا ،خشونت زبانی ،ابزار.
2. majidtameh@gmail.com

1. hmn.farzami@gmail.com
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 1مقدمه

زبان بهعنوان یاک نهااد اجتمااعی دارای وجاوه متفااوتی اسات و هرکادام از ایان وجاوه در بافاتهاا و
معاانی متفااوتی باهکاار
اجتماعی متفاو حاال گوناگون به خود میگیرد و برای رساندن
موقعیتهای
ِ
ِ
میرود .زبان آنچنان با موقعیتهای اجتماعی که در آن بهکاار مایرود پیوناد مایخاورد کاه باهساۀتی
ً
میتوان برای اکثر جملههای زبان بهطور مطلا و فاارغ از بافات اجتمااعی و مۀصوصاا فاارغ از رابطاۀ
گوینده و شنونده معنایی تعیین کرد .برای مثال ،نمیتوان گفت که اصطالح «پدرسوخته» در زبان فارسای
بهطور مطل چه معنایی دارد ،مگر اینکه بدانیم چه کسی و خطاب به چه کسای ایان حارف را مایزناد و
اجتماعی آنها چگونه است .بنابراین« ،پدرسوخته» در یک رابطۀ اجتماعی ممکن است دشانام و در
رابطۀ
ِ
رابطهای دیگر نشان دوستی ،صمیمیت و خودمانیبودن باشد (باطنی .)91 :9111 ،لذا باید گفت برخای
از واژهها ،جملهها ،عبارا و اصطالحا زبان معنی و ارزشی متغیر و نسبی دارند و باتوجهباه باافتی کاه
در آن بهکار میروند این یا آن معنی را میرسانند.
بودن آنها به بافت یا موقعیاتهاای
ویژگی نسبی و
این
متغیربودن معنی واژهها و عبارا ِ زبان و وابسته ِ
ِ
ِ
اجتماعی گوناگون دربارۀ دشنامها و ناسزاها نیز دیده میشود .ازاینرو ،دشنامهاا در هار زباان و فرهنگای
ِ
معانی ویژهای دارند و به این دلیل ،کالمی ممکن است در فرهنگی دشانام محساوب شاود و در فرهنگای
زبان واحد نیز کالمی در یاک بافات دشانام و در باافتی دیگار دشانام
دیگر نه .حتی ممکن است در یک ِ
بهشمار نیاید و حتی گاه معنی مثبتی را داشته باشاد .چناانکاه در ماورد اصاطالح «پدرساوخته» گفتایم.
َ
همینطور است اصطالح « َجلب» که ممکن است به مزاح و صمیمت به بچۀ بازیگوش یاا باهتاوهین باه
ّ
زن فاسد (در متون قدیمی) گفته شود 2یا بههمین معنای رکیاک اخیار ،در دشانامهاای متاداول و مرکاب
َ
ََ
مادرجلب» و «زن َجلب» بهکار رفته باشد .همچنین ،واژههای پرکاربرد و روزمره ممکن است عاالوهبار
«
اصلی خود اشاره دارند ،بهطور کنایی برای مفاهیم دیگری نیز بهکار روناد و حتای معناای
آنکه به مصداق ِ
توهینآمیز بیابند .چنانکه در ادامه بررسی خواهیم کرد ،نام ابزارها که بهطور طبیعی خالی از بار معناایی و
معنایی منفی بیابند و برای دشنامدادن بهکار روند.
عاطفی مثبت یا منفی هستند ممکن است بار
ِ
ِ ً
غالبا خشونت را بهطور کلی رفتار یا عملی همراه با تندی و درشتی میدانند کاه علیاه شاۀ دیگار
انجام میشود و سبب آسیبرساندن به او میشود .یکی از انواع رفتارها ،رفتار زبانی اسات کاه مایتواناد
منشأ خشونت و جریحهدارکردن احساسا و عواطف دیگران واقع شود .هنگامیکه رفتاار زباانی وسایلۀ
ابراز خشونت واقع شود ،به اشکال متفاوتی میتواند نمود یابد ،مانند دشنام یا ناسازا ،بادگویی یاا غیبات،
 .1در باهان قاطع به معنی زن فاحشه و نابکار آمده است و دکتر معین ،در پانویس ،این شاهد از عسجدی را برای آن ذکر
کردهاست :جلبکشی و همه خان و مانت پر جلب است  /بدی جلبکش و کرده بکودکی جلبی (باهان قاطع ،91۴9 ،ذیل
جلب).
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نفرین و . ...درواقع ،بۀش دشنام یا ناسزا را میتوان عینایتارین بۀاش خشاونت زباانی باهشامار آورد،
ِ
چراکه بهطور مستقیم ،صرین و روشنترین حالت ،احساسا مۀاطب را هدف قرار میدهاد و ازایانرو
زباانی
روانی آن بسیار بیشتر از دیگر گوناههاای خشاونت زباانی اسات .ایان دشانامهاا کاه رفتاار
ِ
تأثیر ِ
ً
خردکردن شۀصیت و اعتماد بهنفاس مۀاطاب و بایارزش
خشونتآمیز بهشمار میآیند ،غالبا بهمنظور
ِ
دادن او بهکار میروند .درجۀ رکاکت این دشنامها یا ناسزاها باتوجهبه نوع واژههای بهکاررفته در آنهاا،
جلوه ِ
بهکاربرندگان آنها و محیط یا بافت اجتماعی کاربرد آنها میتواند متفاو باشد .اما ،باا هرانادازه از درجاۀ
رکاکت ،این دشنامها نوعی از خشونت را همواره در خود دارناد و باه مۀاطاب آسایب روانای مایزنناد.
کاربردن دشنامها مذموم بهشمار آمدهاست.
ازهمینرو است که در همۀ فرهنگها به
ِ
در متون دینی نیز بهکاربردن دشنامها نهی شدهاست .بنابراین ،میتوان ضمن اثبا وجود آنها ،اغلاب
شایساتگی مطالعاۀ آنهاا
این واژهها را چالشی در مقابل ارزشهای رایج جامعه دانست ،که از این جهات
ِ
ِ
دوچندان است .البته برخی دیگر نیز پس از تحول تاریۀی و معنایی به ضدارزش ،دشنام و تابوی کالمای
تبدیل شدهاند .بررسیهای عمی تر نشان میدهد که در دنیای کهن (مانند امروز) دشانام و دشانامگاویی
کردن کاربرد آن وجود داشته اسات.
رایج بوده و البته ،همانطورکه ذکر شد ،دستوراتی برای نهی یا محدود ِ
برای مثال ،بهویژه بهمنظور جلوگیری از توهین متقابل به ّ
مقدساا  ،تأ کیاد شادهاسات کاه دیانداران باه
مۀالفانشان دشنام ندهند (نک .قرآن کریم ،آیه  129سوره انعام) .ضمن اینکاه در خاود متاون دینای نیاز
ً
معموال دشمنان دین یا تبهکاران را با عناوینی چون زنازاده ،هرزه یا خطابکردن آنها با نام حیوانا تحقیار
میکنند که ازنظر برخی بهنوعی در حکم دشنام محسوب میشود .بارای مثاال ،در بۀاشهاایی از عهاد
ً
عتی به دشمنان خدا دشنام داده شده و بعضا به حیوانا یا زنازادگان تشبیه شدهاند (ناک .مزامیار :فصال
 51آیه  ، ۰تثنییه :فصل  21آیه  ،92اشعیا :فصل  ۴2آیه  .)2از کتب دینی دیگر میتاوان باه انجیال متای
اشاره کرد که در آن به مؤمنان مسیحی گفته شدهاست که «خوشحال باشید چون شاما را فحاش گویناد و
جفا رسانند و بهخاطر من هر سۀن بدی بر شما کاذبانه گویناد (انجیال متای بااب  .»)4البتاه در هماین
ِ
کتاب ،در چندین بۀش ،دشمنان به افعیزادگان تشبیه شدهاند (انجیل متی :فصل  1آیه  ،7فصال  21آیاه
 ،11فصل  92آیه  1۴و لوقا فصل  1آیاه ( )7ناک .عهادجدیاد1194 ،م .).همچناین باه عقیادۀ برخای
مفسران نسبت زنازاده و بیاصلونسب (سوره قلام ،آیاۀ  ،)13در شاأن فارد مشۀصای ناازل شادهاسات
(طبرسی1529 ،ق .)420 :در روایتی از پیامبر اسالم« ،بهشت بر هر دشنامدهندۀ بایآباروی بایحیاایی
که از آنچه میگوید و از آنچه به او گفته مایشاود بااکی نادارد ،حارام اسات» (دیلمای.)103 :1351 ،
ّ
همچنین در نهجالبالغه ،امام اول شیعیان به جمعی از یارانشان که پیروان معاویه را در ایام جناگ صافین
دشنام میدادند ،میفرمایند« :من خوش ندارم که شما ّ
فحاش باشاید» (مکاارمشایرازی.)314 :1324 ،
روایا بیشتری نیز وجود دارد که همگی ضمن نهی اکید از دشانامگاویی و نزدیکای باه فارد دشانامگاو،
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ّ
هی وی بار آنچاه
بهنوعی بر سواب دشنامگویی و قدر زبان دشنامگو (در چیرگی بر دیگاران) و بایتاوج ِ
میشنود تأ کید دارند .همچنین ،در این نمونهها مشۀ است که عالوهبر وجود دشنام در جواماع کهان،
دهی مۀالفان به یکدیگر مرسوم ،اما نهیشده بودهاست.
بهطور خا دشنام ِ
امیادیشات
بنابر منابع موجود ،قدیمیترین شاهد دشنامگویی در منابع مکتوب ایرانی در کردۀ هشتم ز
ِ
اوستا از زبان افراسیاب آمدهاست .iθe iθa yaθ na ahmāi :این کلماا را کاه معنای روشانی نادارد
محققان دشنام بهشمار آوردهاند و پورداوود در اینباره گفتهاست« :در هرباار کاه افراسایاب از گارفتن فار
ِ
نومید گشت ،از شد غضب چنین موهوما و مهمالتی به زبان راناد و ایان کلماه بایساتی ناسازاهای
افراسیاب تورانی باشد» (پورداوود 350 :1349 ،پاانویس .)1همچناین مایتاوان باه واژههاای vaēpiia
«لواطکار» در یسن ( 41بارتولومه )1303 :1125 ،2و  xrafstraدر اصل بهمعنای «جاانور ماوذی» کاه
نامیدن غیرهمکیشان و دزدان و راهزنان بهکار رفته اشاره کرد (ناک .هماان .)439 :در متاون پهلاوی
برای
ِ
نیز دشانام و دشانامگاویی وجاود دارد .بارای نموناه در اندرزناماههاای پهلاوی مانناد اندرزناماۀ آذربااد
مهااسپندان تأکید شدهاست که «اگر خواهی که از کس دشنام نشوی ،به کسی دشنام مده» (نک .عریاان،
 .)124 :1391در سادیار زرساان ،گشتاساب وزیارش (جاماساب) را باهدلیال پایشبینای مار فرزنادان
گشتاسب چنین دشنام میدهد« :مادر جادوگر و پادر دروغ» (هماان .)45 :در کارناماۀ اردشارا بابکاان،
اردشیر به زنش که قصد کشتن او را داشت ،چنین خطاب میکند« :روسپی جادوی کافرکیش» (مشاکور،
 .)39 :1301عالوهبراین ،در جای دیگری در کارنامه ،شاپور ،بهدلیل ماندگی و تشنگی ،زنی روساتایی را
ناتوانی افراد خاود در آبکشایدن از
کشیدن آب از چاه است «نابکار پلید» میخواند و پس از
که مشغول
ِ
ِ
چاه « ...و دشنام به سواران داد و گفت شما را شرم و ننگ باد که از زنی ناتوانتار و بایهنرتریاد» (هماان:
 .)54بنابر نظر امیدساالر ( ،)355 :1391قدیمترین نمونۀ کاربرد فحش در زبان فارسی در کتاب یاارس
روشدن جعفر برمکی با همسرش عباسه ،در مسائلی کاه پیراماون عقاد
باامکه آمدهاست .در صحنۀ روبه
ِ
ُ َ
مصلحتی ایشان وجود داشتهاست ،عباسه به وی «مۀنث» میگوید .در شاهنامه نیاز شااهان و پهلواناان
ِ
نزدیکان مورد غضب ناسزا میگویناد .در دیگار متاون فارسای نیاز بارای دشانام و
در جنگ با دشمنان یا
ِ
ناسزاگویی شواهدی وجود دارد (نک .فرزامی .)9 ،9 :1319 ،البته نوع و درجۀ رکاکات دشانامهاایی کاه
در متون فارسی بهکار رفته ،یکسان نیست و باتوجهبه نوع و گونۀ متن متفاو است.
ّ
سفرنامهنویسان و منتقدان ادبی نیز نسبت به دشنام و دشانامگاویی در ایاران نظارا جالاب تاوجهی
داشتهاند .ژان شاردن در سفرنامۀ خود در زمان صفویه ،باتوجهبه آشناییاش با زبان فارسی ،ادعا مایکناد
که «در مقابل چندین سۀن خوب ،هزاران دشنام و کلما رکیک از دهان ایرانیان خارا میشود و نه تنهاا
عامیان ،بلکه بزرگان را نیز شامل میشود» (شاردن .)959 :1395 ،حتی فهم ریشۀ برخی از دشانامهاای
1. C. Bartholomae
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حساسیت ّ
ّ
سیاحان و فرنگیاان را برمایانگیۀتاهاسات باهگوناهای کاه باروگش
متداول در زبان فارسی،
( )539 :1399در دورۀ ساالطنت ناص ارالدین شاااه و در کتاااب ساافای بااه دربااار ساالطان صاااحبقاان
مینویسد« :درحالیکه نام سگ ،توأم با نوعی ناسزاست و پدرسگ و تۀمساگ از فحاشهاای متاداول
ّ
صمیمیت یاد میشود» .برخای مایهنپرساتان
ایرانیان است ولی در عین حال از سگ بهعنوان مظهر وفا و
اوایل قرن هجری جاری ،نیز تۀمۀ فحش را از اعراب دانسته و با ذکر شاواهدی نشاان دادهاناد در تماامی
ّ
مشاغل و اصناف و طبقا اجتماعی ،فحش و فحاشی در ایاران رواا دارد و جزئای از فرهناگ ارتبااطی
اقشار مۀتلف است (دستگردی.)093 :1321 ،

2

 1-1پیشینۀ پژوهش
شواهد حاکی از آن است که در ایران تالشهای جدی برای پاژوهش در حاوزۀ دشانامهاا و تحلیال آنهاا
واکااوی فحاشای
صور نگرفتهاست .اغلب پژوهشها و نوشتهها در حوزۀ علاوم اجتمااعی و برمبناای
ِ
درخور توجه در حوزۀ زباان ،مقالاۀ
مطرود اجتماعی و ریشهیاب ِی دالیل آن است .تنها اثر
بهعنوان یک امر
ِ
ِ
ّ
امیدساالر است .به گفتۀ امیدساالر «در زبان فارسی مطالعا مربوط به فحش و فحاشای حکام کبریات
کاربردن کلما مستهجن ابا داشاتهاناد و
احمر را دارد .این بیشتر به این دلیل است که اکثر عالمان ما از به
ِ
ً
معموال اگر در ضمن نوشتن شرح و توضیحی مجبور به استفاده از این کلما شدهاناد ،آنهاا را باه کنایاه
بیان کرده و گذشاتهاناد» (امیدسااالر .)152 :9129 ،در حاوزۀ زباان فارسای ،وی از تاالشهاای دکتار
محجوب در توضین ،شرح و بررسی کلما مستهجن بر یوپ ماواری صادق هدایت (هادایت)9191 ،
واکااوی
المللی خشونت لفظی یاد میکند (هماان .)151 :در مقالاۀ ماذکور باه
و مقالۀای در مجلۀ بین
ِ
ِ
3
1
ارزشهای ایرانی در دشنامها ،نفرینها و پرخاشگریها پرداختاه شادهاسات (نوالناد و وارن .)9129 ،
اخیر کتاب کوچه (حرف ا/چ/ح) نیز ،برخالف حروف قبلی ،دشانامهاا ازلحااظ موضاوعی
در  1مجلد ِ
تفکیک و فهرستبندی شدهاند (شاملو9129 ،؛  9111و  .)9114در مقاله دیگری باا عناوان «بایادبای
کالمی در نمایشنامۀ صیادان» ،نمایشنامه اکبر رادی تحلیل شدهاست و با بررسای الگوهاای بایادبای،
کارکرد این پدیده در زبان فارسی ازطری توصیف آن در متون نمایشی ،که بازتابی از زندگی روزماره ماردم
و محاورا آنها هستند ،بررسی شدهاسات (محماودی بۀتیااری و سالیمیان .)9114 ،ساامعی نیاز ،در
پنجمین کنفرانس دوساالنۀ انجمن مطالعا ایرانی ،یک سۀنرانی به زبان انگلیسی ایاراد کاردهاسات کاه
در کتاب یفتارهاسی در دستور و زبانشناسی ،ترجمۀ آن چاپ شدهاست .در این مقاله ذیل عنوان «زباان،
غذا و حیوانا  :بحثی در انسانشناسی زبان» کندوکاوی در موضاوع دشانامگاویی باا اساامی حیواناا
صور گرفتهاست (سامعی .)950 :9112 ،تاآنجاکه نگارندگان مایدانناد ،تنهاا پژوهشای کاه باهطاور
3. D. M. Warren

2. S. Noland

1. H. K. Brugsch
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گسترده به این حوزه پرداخته و به طبقهبندی و تحلیل دشنامها پرداختاه ،رساالۀ کارشناسای ارشاد هاومن
ً
فرزامی ( )9117است .اما دربارۀ نام ابزارها و ارتباط آنها با دشنامها ،تاجاییکه نگارندگان میدانند صارفا
بهطور پراکنده در برخی از مدخلهای راهنگ رسشهشناختی زبانی رارسی به این موضوع اشاره شدهاسات
(نک .حسندوست ،9111 ،ذیل مدخلهاای دبناگ ،الادنگ ،هراز و خناب) .در مقالاۀ حاضار ساعی
کردهایم با درنظرگرفتن همۀ مطالعا پیشین به بررسی و تحلیل دشنامهای مرتبط باا ابزارهاا بپاردازیم کاه
ِ
ِ
در نوع خود اولین نمونه در نوشتههای فارسی است.
 2-1ضرور و اهمیت پژوهش
ّ
بیگمان یکی از حوزههای بکر زبان که از بنادهای متعادد آزاد اسات ،زباان عامیاناه و باهویاژه دشانام و
دشنامگویی است .در این حوزه تالشهایی نظاممند در زبانهاای دیگاری صاور گرفتاهاسات ،اماا در
گردآوری دشنامها بهصور یکجا و طبقهبنادیشاده صاور نگرفتاه و
حوزۀ زبان فارسی ،تالشی برای
ِ
تحلیلی نیز برای آنها داده نشدهاست .البته دلیل این امر روشن است و آن چیزی جاز رکاکات ایان واژههاا
نیست .بههرروی ،ازآنجاکه این واژهها بۀشی از واژگان زبان بهشمار میآیند ،شایساتۀ توجاه هساتند .در
کاربردن واژههای موهن به بررسی یکی از جنبههای مارتبط باا دشانامهاا
این مقاله سعی میشود بدون به
ِ
پرداخته شود .بدینمنظور ،ما واژههای مربوط به ابزارها و کااربرد آنهاا را در دشانامهاا ماورد تادقی قارار
بندی روشنی از کاربرد ابزارهاا در دشانامهاا و ناسازاهای فارسای باهدسات
دادهایم و سعی کردهایم طبقه ِ
دهیم.
 3-1شیوۀ گردآوری اطالعا
مکتاوب موجاود باهطاور کامال و
شناسایی و گردآوری دشنامها همواره با موانعی روبهرو است .در منابع
ِ
آوردن دشانامهاا
جامع نمیتوان به دشنامها و سابقۀ آنها پی برد و در برخی موارد ،نویسندگان این منابع از ِ
اجتناب کردهاند و در مواردی به تغییر آنهاا دسات زدهاناد تاا از رکاکات آنهاا کاساته شاود .متأسافانه در
ً
بررسای بایش از
کاه
چنان
است،
مشهود
کامال
مستندسازی گویشهای ایرانی نیز این نق
جمعآوری و
ِ
ِ
 20اثر در حوزۀ گویششناسی به این نتیجه منتج شد که محققان زبانشناس یا دستکام آگااه بار زباان،
بیشتر تابوها و دشنامها را ضابط کاردهاناد ،اماا درمقابال ،افارادی کاه از سار عالقاه باه فرهناگ باومی،
ِ
اصطالحا و لغا گویشی را جمعآوری کردهاند ،از بازگویی و ثبت دشنامها یا عباارا رکیاک ،پرهیاز
ً
داشتهاند ،تاجاییکه در مقایسۀ بین دو کتاب از یک گویش کاه بعضاا در ساالهاای نزدیاک باه یکادیگر
منتشر شدهاند ،این تفاو بهصراحت دیده میشود (نک .فرزامی .)90 :9117 ،پارسا ( )292 :9115باا
گردآوردنادگان امثاال نیاز در
بررسی فرهنگهای امثال و حکم پارسی ،در این باره گفتاهاسات« :واکانش
ِ
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مقابل واژگان تابو و دشنام متفاو است .برای مثال 42 ،مثل از  495مثلای کاه میارزا صاادق اصافهانی
گردآوری کردهاست ،چنین مثلهایی را شامل میشود .دهۀدا نیاز در امثاال و حکام از ضابط ایانگوناه
موارد خودداری کرده و گاه حتی آنها را تغییر دادهاست» .پارسا معتقد است که بهکاارگیری ایان واژههاا در
اخالقی آن بودهاست و این امار یکای از
بدون داشتن منع
امثال بیانگر استفادۀ عامۀ مردم از چنین الفاهی ِ
ِ
ِ ِ
سبکی امثال فارسی باهشامار مایرود (هماان .)291 :البتاه در نگاارش دشانامهاای رکیاک
ویژگیهای
ِ
(درصورتیکه فرهنگنویس مایل به ثبت دشنام باشد) وضاعیت متفااوتی باهچشام مایخاورد و برخای
فرهنگنویسان مانند بهمنیار ،جای برخی از الفاظ را نقطهچین گذاشتهاند (همان ،)292 :در آثاار برخای
دیگر از فرهنگنویسان مانند شاملو ،با اینکه فصل دشنامها بهتدریج در شمارههای آخر جدا شدهاناد اماا
حرفهای رکیک از شمارۀ سوم به بعاد ،اغلاب یاا باا «ترکیبای از حارف اول و نشاانههاای ساجاوندی»
جاگزین شدهاند یا در نمایهها بهطورکل پاک شدهاند (بهعنوان نمونه ،نک .شاملو9171 ،ب 9492 :ساطر
پنجم تا نهم) که بهنظر میرسد متأثر از حساسیتهاا و قواعاد نشار باوده باشاد .در حاوزۀ فرهناگهاای
ً
اینترنتی و برخط نیز ،مثال در وبگاه پرمراجعۀ «واژهیاب» 2دسترسی به برخای از کلماا سااختهشاده باا
دستور کمیتاۀ فیلتریناگ ممناوع
معادل «نشیمنگاه» ،براساس مادۀ  29قانون جرایم رایانهای ،مجرمانه و به ِ
تناسالی مارد و
رکیک مربوط به آلات
شدهاست ،درمقابل ،همچنان امکان جستوجو و مطالعۀ واژههای ِ
ِ
مۀتلف همین پایگاه وجود دارد.
زن ،در فرهنگهای
ِ
نۀست این پژوهش ،دشنامهایی که در لغتنامهها ،فرهنگهای لغت عامیانه و مثلهاا ضابط
در گام
ِ
شده بودند مدنظر قرار گرفت .همچنین ،برای دشنامهایی که در دوران معاصار رواا دارناد ،باه برخای از
آثار مکتوب که دربارۀ فرهنگ عامه هستند رجوع شد .ازجملاۀ ایان آثاار اسات :راهناگ لغاات عامراناه
(جمالزاده ،)1351 ،راهنگ عوام (امینی ،)1331 ،کتاب کوچه از حرف آ (شاملو )1399 ،تاا حارف ح
(شاملو ،)1314 ،راهنگ رارسی عامرانه (نجفی ،)1399 ،کتابهای یهاان قدسم (شاهری ،)1349 ،قناد
و نمک (شهری ،)1395 ،امثال و حکم (دهۀدا )1393 ،و جامعالتمثرل (جبلاهرودی .)1391 ،در گاام
بعدی ،شواهد جمعآوریشده از منظرهای متفاو برچسبگذاری شدند .سپس شواهدی کاه در حاوزۀ
ً
ابزارها بود جدا و طبقهبندی شدند .در ایان پاژوهش ،صارفا باه ایان دساتۀ اخیار و بررسای و تحلیال آن
ً
میپردازیم .ازآنجاکه در منابع گویشی بنابر مالحظا اخالقی غالباا دشانامهاا ذکار نشادهاناد ،در ایان
تحقی استفاده از آنها چندان راهگشا نبود .باوجوداین ،در برخی از شاهدهای بررسیشده در ایان تحقیا
مکتوب گویشی آمده و مرتبط با این تحقی است ذکر شدهاست .عالوهبر آثاار فاوق،
مواردی که در منابع
ِ
در این پژوهش فرهنگهای مهم زبان فارسی مانند لغتنامه (دهۀدا ،)1393 ،راهناگ رارسای (معاین،
 ،)1399راهنگ عمرد (عمید )1391 ،راهنگ بزرگ ساخن (اناوری )1390 ،و باهاان قااطع (،)1350
1. www.vajehyab.com

081

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
نام ابزارها و کاربرد و طبقهبندی آنها در...

راهنگ نفرسی (نفیسی )1344 ،و راهنگ رسشهشناختی زبان رارسی (حسندوست )1313 ،نیز اساتفاده
شدهاست.

 2بحث و بررسی

2

امروزه در حوزۀ دشنامپژوهی تالشهاایی هام در حاوزۀ علاوم اجتمااعی و هام زباانشناسای صاور
میگیرد .باوجود موانع و حساسیتهای تاریۀی ،میتوان به تالشهای رینهولد اماان 1در انتشاار نشاریۀ
بینالمللی خشونتهای لفظی )2004-9177( 3اشاره کرد (پرپر 5و ماککاوی.)904-909 :9125 ،4
این حساسیتها بهاندازهای بودهاست که فرهنگناماۀ انگلیسای آکسافورد مادخل  F-wordرا تاا ساال
 9172منتشر نکرد (شایدلور .)27 :2001 ،9لایکن اماروزه باهسابب توجاه بیشاتر باه فرهناگ عاماه و
آزادیهای بیشتر ،فرهنگهای عامیانه مانند اصطالحات عامرانه یااسن ،1باه ایان حاوزه ّ
توجاه کاردهاناد
(آدامز )2092 ،8و حتی کتابهایی نیز با تمرکز بار تحلیال یاا طبقاهبنادی موضاوعی دشانامهاا منتشار
شدهاست ازجمله کتاب لغات بسرار کثرف (مونیر )2001 ،6و در ستاسش ناسزایوسی (آدامز.)2099 ،
فارسی چند سدۀ اخیر مانند باهان قاطع ،راهناگ رشاردی ،راهناگ نظاام و راهناگ
در فرهنگهای
ِ
نفرسی (ناهماالطباء) برای برخی از دشنامها ،مدخل و توضیحاتی وجاود دارد .همچناین امیدسااالر باه
کتاب محاضااتاتدباِ اثر راغب اصفهانی اشاره کرده که در آن تعدادی از دشنامهاای کلیمیاان اصافهان
ذکر شدهاست (امیدساالر .)353 :1391 ،در کتاب ماآتالبلهاِ ،نیز اصاطالحا عواماناه و دشانامهاا
ثبت شده تا بهعقیدۀ نویسنده «از مطالعۀ این کتاب ،رذیلۀ جاهالن و بیخردان را بهدسات آورده و از آنهاا
اجتناب و احتراز نمایند» (کتیرایی .)94 :1351 ،همچنین در اواخر سلطنت ناصارالدین شااه ،مجموعاۀ
دیگری از واژههای عامیانه توسط رضا حکیم خراسانی و به سال 1329ق .با حدود  142واژه تادوین شاد
که حاوی تعدادی دشنام است (حکیم خراسانی .)1395 ،در فرهنگهای عامیانه و امثال و حکامهاا نیاز
دشنامها و برخی کلما رکیک بهصور موردی اشاره شدهاند .تالشهایی نیز بارای جماعآوری برخای
لغا تابو صور پذیرفتهاست .ازجمله میتوان به اثر مهدی سمایی با عنوان راهنگ لغات زباان مخفای
اشاره کرد (سمایی.)1390 ،
بودن کوششهایی که تاکنون برای گردآوری و طبقهبندی دشانامهاا در زباان فارسای
باوجود ارزشمند ِ
صور گرفتهاست ،هنوز راه زیادی تا یک پژوهش کامل و روشمند برای گاردآوری دشانامهاا و تجزیاه و
تحلیل آنها در زبان فارسی وجود دارد .در این پژوهش ،سعی ما بر آن است تا یکی از حاوزههاای مرباوط
3. the International Journal of Verbal Aggression
6. J. Sheidlower
8. M. Adams
9. A. Munier

1. maledictology
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به دشنامها را که از رکاکت کمتری برخوردار است طبقهبندی و تجزیه و تحلیل کنایم .بارای نیال باه ایان
مقصود موضوع ابزارها و دشنامهایی که با آنها ساخته میشاود را انتۀااب کاردهایام .در ماتن ایان مقالاه
کوشیدهایم تا از واژههایی که خارا از حوزۀ ادب و اخاالق هساتند اساتفاده نکنایم و درصاور امکاان،
معادلهای آنها را که هیچگونه رکاکتی در آنها دیده نمیشود ،بهکار ببریم.
در ابتدا الزم است تا تعریفی از ابزار ارائه دهیم تاا مشاۀ شاود در ایان مقالاه منظاور ماا از ابازار
چیست و برپایۀ آن چه واژههایی را گردآوردهایم و چگونه آنها را طبقهبندی کردهایام .بناابر راهناگ بازرگ
سخن ،ابزار وسیلهای است که با آن بتوان کاری را انجام داد (انوری :1390 ،ذیال ابازار) .در طبقاهبنادی
ابزارها آنها را از چند نگاه متفاو نگریستهایم .بدین ترتیب کاه شااخ هاای کلای و اساسایای مانناد
جنس ،شکل ،کاربرد و محال اساتفاده را مادنظر قارار دادهایام و در عاین حاال میازان بساامد آنهاا را در
دشنامهای بررسیشده درنظر گرفتهایم .براین اساس ،دشانامهاای مرباوط باه ابازارآال را در ذیال ایان
عنوانها آوردهایم :ابزارهای چوبی ،هروف و وابستههای آنها ،ابزارهای مربوط به خانه و وابساتههاا ،آال
قمار و سرگرمی ،ادوا جنگی ،و ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایان.
 1-2ابزارهای چوبی
آنچه در ابزارهای چوبی بیشتر مورد نظر بوده و منجربه سااختن دشانامهاایی باا آنهاا شادهاسات شاکل
ازی ایان آال اشااره داشاتهاسات .درواقاع ،هماین
هاهری آنها بوده که بهنوعی به بزرگای ،ساتبری و در ِ
مفاهیم است که با نوعی برجستهسازی برای بیان دشنام بهکار رفتهاست .در اینجا به معرفی چناد نموناه از
این ابزارهای چوبی و دشنامهایی که با آن ساخته شدهاست میپردازیم.
چوب :هرچند این واژه در معنی اولیاه باه ّ
طبیعای گیااهی اشااره دارد و در ایان تعریاف جازء
ماادۀ
ِ
ابزارآال بهشمار نمیآید ،باتوجهبه آنکه معانی دیگری مانند «چماق ،چوبدستی» نیاز دارد و باهعناوان
نماد هرچیز خشک ،بسیار سفت یاا بایحرکات باهکاار مایرود (ناک .اناوری  ،1390ذیال چاوب) از
ابزارآال بهشمار میآید و برای ساخت دشنامها نیز بهکار رفتهاست .البتاه ایان واژه باهتنهاایی در مفهاوم
ً
دشنام بهکار نمیرود و غالبا همراه با واژههای دیگر که روی هم یک اصطالح را تشاکیل مایدهناد معنای
دشنام را میرساند.
چوب علی موجودی :این اصطالح را چنین معنی کردهاند :مردم نادرست ،زرناگ و حیلاهگاری کاه
خود را صاف و ساده قلمداد میکنناد باه چاوب علای موجاود مانناد کنناد (جماالزاده.)091 :1351 ،
ً
ً
شۀ هاهرا صاف و ساده و چه بسا باطنا نادرست و حیلهگر .در اصل چوبدستی کاج و معاوا پرگاره
که درو یشان بهدست گیرند (نجفی .)541 :1399 ،لۀت و عریان و تهیدست (شااملو.)524 :1313 ،
این اصطالح در افواه با گونههای دیگری نیز بهکار میرود ،مانند «چوب علی موجود» و «علی موجود».
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چپق :نام این ابزار بهتنهایی برای دشنامگفتن بهکار نرفتاهاسات ،اماا در ترکیباا و عباارا باهعناوان
دشنام بهکار رفتهاست .ازجملۀ این موارد است« :چپ کش/چپقی» و «چپ را چاقکاردن» و آن در اشااره
به مرد همجنسباز و عمل لواط بهکار رفتهاست (شاملو 115 :1313 ،و  .)114این واژه در عباار «چپا
در دست هرکس در خیابان» نشانۀ آن بود که «طبعش شیرخشتی است و ...پسرها مایتوانناد خاود را باه
2
صفت «چپ کش» ،اسم «چپ کشی» بهمعنای «لاواط» نیاز در
وی نزدیک نمایند!»  .همچنین ،از روی ِ
منابع آمدهاست (شهری .)394 :1349 ،در ترکیب اضافی «چوب چپ » نیاز واژۀ چپا در معنای « ّ
ناره،
آلت تناسلی مرد» بهکار رفتهاست (شاملو.)521 :1313 ،
دکل :دکل و دگل ،تیر میان کشتی را گو یند که حمال بادبانها اسات و باه هماین سابب مارد زمۀات و
هیکلمند و ناتراشیده را از آن افاده کنند (شاملو1399 ،ب .)305 :دهۀدا نیز به همین معنا اشاره کرده و ذیال
مدخل «دکل» ،به «دگل» بهمعنی «تیر بلند در وسط کشتی» ارجاع دادهاست (دهۀدا :1393 ،ذیال دکال و
دیل) .با کاربرد دشنام این واژه را چنین تعریف کردهاند :به فتن ّاول و بر وزن کچل ،امردی است کاه ریاش او
تمام برنیامده باشد و دست و پای بزر و گنده داشته باشد (باهان قاطع :1350 ،ذیل دکل) ،خاصه پسری که
در سنین باال و پس از برآمدن ریش به فعل بد تن دردهد و مفعول واقع شود (جمالزاده.)139 :1351 ،
َ
از این واژه برای ساخت دشنامهایی دیگر نیز استفاده شدهاست )1 .دکلباز :آنکاه امردهاای ُپرساال را
مارد همجانسباازی
دوست گیرد ،آنکه با غالمان بیشسال و بزر جثه بازد (دهۀدا :1393 ،ذیل دکل)ِ ،
که ریشبرآوردگان را بر کودکان و کمساالن رجحاان دهاد (شااملو1399 ،ب ،)305 :غاالمبااره ،آنکاه
بدکار بزر سال و دکل است .همچنین« ،دکالبااز» را باه هماین معناا ،در برابار
بیشتر متمایل به
جوانان ِ
ِ
« ّبچهباز» نیز بهکار بردهاند (جماالزاده )0 .)139 :1351 ،دکالپساند :آنکاه دکال را پساندد (دهۀادا،
 :1393ذیل دکل).
چماقعلی :چماق در اصطالح عامه چوبدساتی خشان و سارکندهای را مایگویناد کاه چوپاناان و
دهقانان مسافر دارند (دهۀدا ،1393 ،ذیل چماق)« ،چماقعلی» نیز به چالقان گفته مایشاود (شااملو،
ً
شادن ایان
سااخته
در
تواند
می
معلول
اد
ر
اف
چوبی
پای
یا
عصا
رفتن،
اه
ر
در
جمود
احتماال
.)090 :1313
ِ
ِ
ناسزا مؤثر بوده باشد .نقش واژۀ چماق در این دشنام ،با نقش آن در «چمااقلاو» و «مجتهاد چمااقلاو»
کمی متفاو است (نک .به همین مقاله ذیل مدخل چماقلو).
 2-2ظروف و وابستههای آناا
نام هروف نیز برای دشنامدادن در فارسای رواا دارد .باتوجاهباه دشانامهاایی کاه باا ناام هاروف سااخته
 .1در مقابل« ،سیگارکشی» اصطالح متداول مراجعین به فاحشهخانهها بوده است (شهری.)921 :9157 ،
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شدهاست میتوان گفت ویژگی هاهری هروف و بهویژه گرد و کرویبودن و نیاز مجاوف و توخاالیباودن
کناایی ناام
هروف این ویژگی را به آنها دادهاست که بهصور کنایی بهعنوان دشنام بهکار روند .این کاربرد
ِ
هروف برای دشنام یا عمل قبین سابقهای دیرینه دارد و حتی در زبان اوساتایی نیاز واژۀ  xumbaباهمعنای
ُ
نامیدن شۀ لواطکار (مفعول) بهکار رفتهاست (بارتولوماه:9105 ،
«خم ،دیگ» بهصور کنایی برای
ِ
 .)412همتای این واژه در زبان سنسکریت ،یعنی « kumbháکوزه ،سبو» نیز بهصور کناایی باهمعنای
«فاس ؛ روسپی» باهکاار رفتاهاسات (ماونیر -ویلیاامز .)211 :9211 ،2حاال باه بررسای ناام هروفای
میپردازیم که با معنی کنایی برای دشنامدادن در فارسی بهکار رفتهاند.
تغار :ویژگی گرد یا بیضوی و دهانگشاد و مجوفبودن عامل اصلیای است که سبب شادهاسات تاا
نام این ابزار برای دشنامدادن بهکار رود .امروزه این واژه بهتنهایی کاارکرد دشانام نادارد ،اماا در متاون ادب
فارسی بهصور کنایی در تشبیه دهان فارد یااوهگاو باهکاار رفتاهاسات .ناصرخسارو در ایانبااره چناین
آوردهاست :مترس از محاال و دشنام دشمن /که ُپرژاژ باشد همیشه تغاارش (میناوی و محقا :1349 ،
 .)339امروزه این واژه فقط در ترکیب با واژههای دیگر که جزء اندامهای بدن بهشمار مایآیناد باهعناوان
دشنام بهکار میرود .ازجمله دشنامهای ساختهشده با این واژه است ترکیب «شکمتغار» که به فرد پرخاور
که همیشه ولع خوردن دارد اطالق مایشاود (نجفای )199 :1399 ،و در مثال نیاز مایگویناد «شاکم
ِ
درویشان تغار خداست» (دهۀدا ،)1201 :1399 ،یعنی بهآسانی سیر نمیشود .درواقع ،در ایان دشانام
بزرگی شکم را به تغار تشبیه کردهاند .دشنام دیگری که با این واژه ساخته شادهاسات ترکیبای اسات از ناام
رکیک شرمگاه زنان و واژۀ تغار .این دشنام ویژۀ زنان اسات (جماالزاده )300 :1351 ،و البتاه مایتواناد
گری زن نیز باشد .این واژه در ترکیب با نام بیادبانۀ «نشایمنگاه» نیاز
کنایهای به کثر مجامعت و
روسپی ِ
ً
بهعنوان دشنام بهکار میرود و عموما برای دشنامدادن به مردان و بهویژه کااهالن رواا دارد (ناک .شااملو،
ترکیب دشنامگونه و متداول دیگری از نام بیادبانۀ «نشیمنگاه» و «گشااد»
1391د )522 :میتوان آن را با ِ
و به همین معنا مقایسه کرد .ازاینرو ،بزرگی و گشادی هرف (تغار) مدنظر بوده است.
خیک :ویژگی مجوف و گرد و گشادبودن این ابزار است که سابب شاده بارای دشانام و ناسازا گفاتن
بهکار رود .ازجمله ناسزاهای ساختهشده با این واژه که کااربرد زیاادی دارد ،واژۀ «خیکای» اسات کاه در
اشاره به افراد چاق یا شکمبزر بهکار میرود .عالوهبر این ،صور معمول دشنامهای دیگری نیاز باا واژۀ
ً
«خیک» ساخته شادهاسات کاه عموماا در ترکیاب باا دیگار واژههاسات .ازجملاۀ ایان دشانامهاسات:
«خیک َم َمد [خیکمحمد]» که در اشاره به شۀ بسیار چاق و درنتیجه تنبل و سسات باهکاار مایرود
ُ
(جمالزاده« .)101 :1351 ،خیک نه سوالخ» در اشاره به اشۀا بیمصرف باهکاار مایرود و نظاایری
1. M. Monier-Williams
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ٌ
مانند «خیک گه» دارد که دشنام اخیر ،برای افراد تهیمغز و بیمایهای که شکمی بزر دارند ،بهکاار رفتاه
ُ
است (شاملو1391 ،الف .)121 :در اصطالح خیک نهسوالخ« ،ساوالخ» صاور عامیاناۀ «ساوراخ»
است و درواقع بهمعنی خیکی است که بهسبب سوراخهای متعادد بایفایاده و بایمصارف شادهاسات.
همچنین «خیک باد» بهمعنی «متکبر» و «خودبین» بهکار رفته است (شاملو1399 ،ب« .)553 :خیاک
ُ
گه» نیز با ناسزاهای دیگری مانند «خیک باد»َ « ،مشک ُپر باد»« ،همبونۀ باد»« ،امبون باد» و «انبااد بااد»
هاهر بزر ِ خیک و هیکال فارد اشااره دارد و هام
معادل است (همان199 :و  .)193ناسزای اخیر هم به ِ
رونی این دو را تحقیر کردهاست .گفتنی است برخی هیز بهمعنای «مارد ،مۀناث» را
محتویا و ارزش د ِ
مرتبط با خیک میدانند (حسندوست .)0109 :1313 ،ولی بهطور حتم نمیتوان آن را پاذیرفت (بارای
توضیحا بیشتر ،نک .فرزامی.)039 :9117 ،
دبنگ :هرچند امروزه این واژه بهلحاظ معنایی شفاف نیست و مفهوم ابازار از آن مساتفاد نمایشاود،
ازآنجاکه بهلحاظ ریشهشناختی این واژه را مرتبط با واژۀ یبنگو بهمعنای «تغاار ،جعباه ،صاندوق ،کیساه»
ً
میدانند و هاهرا در فارسی تاجیکی نیز واژۀ  dabangبهمعنی «لگن ،هرف بزر فلزی» باهکاار مایرود
ً
(نک .حسندوست  ،)1099 /0 :1313این واژه را در طبقۀ هروف و وابستهها آوردهایم .این دشانام غالباا
در اشاره به افراد نادان و کودن و بیکاره و بیعار بهکار میرود .در ماآتالبلهاِ «دبنگ» اینگوناه تعریاف
شدهاست« :بر وزن جفنگ ،کسی را گویند که ّبچۀ شش هفتسالۀ خود را هماهجاا هماراه ببارد و گماان
کند همان ّ
محبتی را که خودش با آن ّبچه دارد همهکس نیز دارد .این صفت از جهل بسایط ناشای شاود»
(کتیرایی .)99 :1351 ،در فارسی تاجیکی نیز واژۀ  dabangعالوهبر معنی «هرف» بهمعنی «آدم بیکاار
و بیعار» نیز بهکار میرود (نک .حسندوست .)1099 /0 :1313 ،همچنین ،این اصاطالح باهصاور
ً
دبنگوز  /dabanguz/و تپنگوز  /tapanguz/بهمعنای «ناادان ،احما » باهکاار رفتاهاسات .هااهرا ایان
صور های اخیر معنا و مفهاومی تاوهینآمیازتار از صاور «دبناگ» داشاتهاسات .در مااآتالبلهااِ
«دبنگوز» اینگونه تعریف شدهاست« :بر وزن کفندوز .کسی را گویند که در کوچه ماردم را باه صاحبت
جمعیت او بهنظر آید .این صفت مرکاب از دهاا و تکبار اسات»
گیرد و پشت سر خود اندازد تا جنجال و
ِ
(کتیرایی.)99 ،94 :1351 ،
ً
ّدبه :هاهرا نام این هرف نیز بهسبب گردی و مجوفبودن در دشنامها بهکار رفتاهاسات .ایان واژه نیاز
بهتنهایی بهمعنی دشنام بهکار نرفتهاست ،و فقط در ترکیب با ستاک چند فعل بهکار میرود .البته ایان چناد
واژه که در آنها واژۀ «دبه» بهکار رفته بهنوعی دشنام بهشمار نمیآیناد ،بلکاه صافتی منفای بارای شاۀ
متصف به آن درنظر گرفته میشود .ازجملۀ این اصطالحا است« :دبهباز» که باهصاور «دباهدرآر» و
در گیلکی بهصور «دبهگیر» (پاینده  )19 :1399رواا دارد .این اصاطالح صافت کسای اسات کاه در
معامله جر میزند و بر سر قول و قارار خاود نمایماناد .در مااآتالبلهااِ «دباهدرآر» ایانگوناه تعریاف
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شدهاست« :کسی را گویند که فنجان چای نصف کرده باشاد و گویاد رنگاش کام اسات و چاون چاای
سرش ریزند گوید قندش کم است .این صفت مرکب از حر و طمع است» (کتیرایی .)99 :1351
کاسه :برخالف دیگر هروف که بهسبب گردی یا توخالی و گشادبودن در دشنامهاا باهکاار رفتاهاناد و
ً
معنایی جنسی از آنها استنباط میشود ،از دشنامی که با واژۀ «کاساه» سااخته شادهاسات چناین
بار
غالبا
ِ
مفهومی برنمیآید .نام این هرف نیز بهتنهایی برای دشنامدادن بهکار نرفته و فقط در ترکیب با ساتاک فعلای
«الیس» برای ناسزاگفتن بهکار رفتهاست .بهطورکلی ،اصطالح «کاسهلیس» در اصال در اشااره باه ماردم
گرسنه و فقیر بهکار میرفتهاست که از فرط گرسنگی آنچه در ته کاسه باقی مانده بوده را با انگشت و زباان
خود میلیسیدهاند (دهۀدا ،1393 ،ذیل کاسهلرس) .بهعنوان ناسزا ایان اصاطالح در فرهناگهاا چناین
تعریف شدهاست :مردم دونهمت و خوشآمدگوی را گویند (برهان: 1353 ،ذیل کاساهلارس) .کنایاه از
ّ
متمل بیشۀص ّیت ،چاپلوسی که به هر حقار تن در دهد (نجفی .)1132 :1399 ،البتاه احتماال دارد
«کاسهلیس» در مشابهت با برخی از دشنامهای رکیک که با ستاک فعلی «-لیس» باهکاررفتاهاناد معناای
چاپلوس و خوشآمدگوی را یافته باشد.
 3-2ابزارهای مربوط به خانه و وابستهها
در این بۀش از ابزارهایی نام میبریم که در خانه استفاده میشوند اما از دستۀ هروف نیستند .همچنین باه
ً
ابزارهای دیگر نیز اشاره میکنیم که لزوما کاربرد آنها مربوط به خانه نیست اما در خانه نیز قابلیت اساتفاده
دارند .آنچه سبب شده تا نام این ابزارها برای توهین و ناسزاگفتن بهکاار رود از یاکساو دم دسات باودن و
بیارزشبودن آنهاست و ازسوی دیگر ،بهسبب کاربردهای چندگانهای اسات کاه ایان ابزارهاا مایتوانناد
داشته باشند.
آفتابه :عمدهترین دلیلی که سبب شدهاست تا نام این وسیله برای توهین بهکار رود ،بایارزشباودن و
کاربرد آن است .2این واژه بهتنهاایی مفهاوم ناسازا نادارد و در ترکیاب باا واژههاای دیگار بارای تاوهین و
آمیز ساختهشده با این واژه اسات« :آفتاباهدزد» ،ایان
ناسزاگفتن به
کار میرود .ازجمله اصطالحا توهین ِ
ً
اصطالح عموما در اشاره به اشۀا دونپایه بهکار میرود که در انجام هرکاری به پستترین گوناه عمال
میکنند .در فرهنگها این اصطالح چنین تعریف شدهاست :دزد اشایاء کامبهاا (دهۀادا :1393 ،ذیال
دزد) ،دزدی که دون ّ
همت است و به ربودن چیزهای کوچک و پیشپاافتاده قناعت مایکناد ،دزد حقیار و
مفلوک ،آنکه حتی در بزهکاری نیز دونهمتی خود را آشکار میکند (شاملو1399 ،الف .)441 :در مثال
ُ
است «گنه گر میکنی باری ،کبیاره» یعنای حتای در گنهکااری نیاز بلنادنظر بایاد باود و «آفتاباهدزدی»
تغییرناپاذیربودن طباع شاۀ
 .1بهعنوان نمونه در مثل میگویند «آفتابه اگرم از طالس ،باز جاش تو خالس» که کنایه به
ِ
(شاملو.)221 :9120 ،

اسات
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پستترین نوع سرقت است (شاملو1391 ،ا« .)0191 :آفتابهآبکن» ،این اصطالح که گونههاای دیگار
آن «آفتابهدار» و «آفتابهبردار» است ،در اشاره به کسی بهکار میرود که با چاپلوسی و تمل بارای رضاایت
مقام باالتر از خود و رسیدن به منافع شۀصی ،مرتکب اعمال پست و حقیرانه مایشاود (ناک .صاادقی،
 .)929 /1 :1310این اصطالح در اصل در اشاره به کسی بهکار میرفتاه کاه در قصار پادشااهان و خاناۀ
ُ
رکردن آفتابه و نظافت مستراح بودهاست و به همین دلیل بارای دشانام باهکاار رفتاهاسات.
بزرگان مسئول پ ِ
همچنین ،ناسزای «آفتابه ُ
توپر» ،به شۀ دارای شکم برآمده گفته میشاود (شااملو .)521 :1314 ،در
ً
برآمدگی میان آفتابه مدنظر بودهاست .از ایان
این ناسزا فرد را به یک شیء بیارزش تشبیه کردهاند و هاهرا
ِ
مادنظر دشانامدهناده اسات .همچناین
ارزشی آن
لحاظ ،هم ویژگی هرفگونۀ «آفتابه» و هم پستی و بی
ِ
ِ
َ
ناسزای «آفتابه َدِم خال» ،به فرد بیشۀصیتی گفته میشود که به تفرعن و تفااخر دسات خاود را باه کمار
میزدهاست (شاملو1399 ،الف .)0559 :این ناسزا نیز مانند «آفتابه توپر» ،هم به هاهر آفتابه اشااره دارد
و هم به پستی و بیارزشی آن.
ً
ُ
خاکانداز :این وسیله از ابزارهای پرکاربرد در خاناه باودهاسات و عموماا زناان خاناه باا آن ساروکار
ً
داشتهاند .این ابزار نیز بهتنهایی برای توهین و ناسزا بهکار نرفتهاست و عموما با واژههای دیگر ترکیاب شاده
و بهعنوان ناسزا بهکار رفتهاست .نام این ابزار فقط در ترکیب با دو واژهای که مۀصو زنان است بهعناوان
ناسزا بهکار میرود .یکی در ترکیب با واژۀ «آبجی» در اصطالح «آبجیخاکانداز» و دیگری در ترکیب باا
ً
واژۀ «خاله» در اصطالح «خالهخاکانداز» .این دو اصطالح تقریبا هممعنیاند و در اشااره باه اشاۀا
فضولی بهکار میرود که در هر امری دخالت یا اههار نظر میکنند .در فرهنگها این دو اصاطالح چناین
تعریف شدهاند :زن فضول و خبرچین که در هرجا سر کند و از این خانه باه آن خاناه خبار بارد (نجفای،
 .)15 :1399همچنین ،زنی که کار اصلی او ّداللگی و واسطۀ ّ
محبت شدن ،پیاامآوردن و پیغاامباردن یاا
انداختن عش های ممنوع یا غیرممناوع اسات (شااملو1399 ،الاف )112 :زنای کاه خاود را در داخال
صحبت و مکالمۀ این و آن بیندازد و فضولی پیشه کند (امینی.)011 :1331 ،
دستمال :نام این وسیله بهسبب کاربردش بهصاور کناایی بارای تاوهین و ناسازا باهکاار مایرود.
برخالف نام دیگر ابزارها ،نام این وسیله بهتنهایی نیز برای توهین و دشنامدادن استفاده میشاود .اماا مانناد
ً
نام دیگر ابزارها در مقام دشنام غالبا در ترکیب با واژههای دیگر بهکار میرود .اصطالحا ساختهشاده باا
ً
این واژه غالبا در اشاره به اشۀا زباون و چاپلوسای باهکاار مایرود کاه بارای پیشابرد اماور خاود باه
تمل گویی روی میآورند .ازجمله اصطالحا ِ ساختهشده با این واژه میتوان به ایان ماوارد اشااره کارد:
«دستمالابریشمی» و «دستمالبهدست» .در فرهناگهاا ایان واژه و ترکیباا آن در دشانامهاا چناین
تعریف شدهاست :کنایه از گرفتاار ،اسایر و زباون باشاد (باهاان قااطع :1350 ،ذیال دساتمال) ،ملعباه
ّ
(دهۀدا :1393 ،ذیل دستمال) .اصطالح «دستمالابریشمی» نیز به این معنی آمدهاست :آنکه تملا و
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معنای
چاپلوسی را با هرافت ّو هنرمندانه انجام میدهد .اصطالح «دستمال ابریشامی برداشاتن» نیاز باه ِ
«آهنگ چاپلوسی و تمل کردن» است (شاملو1391 ،الف.)44 :
کیسه :نام این وسیله نیز بهسبب کاربردش در دشنامها رایج شدهاست .کاربرد این واژه در دشنامهاا از
یکسو بهسبب ارزشمند بودن این وسیله و ازسوی دیگر بهسبب تغییر کاربرد و معناای ایان واژه و درواقاع
سابب آن باوده کاه در گذشاته بارای
بیارزشبودن در دشنامها بهکار رفتهاستِ .
مفهوم ارزشامندی آن باه ِ
نگهداری پول و جواهرا بهکار میرفته و باتوجهباه ایان کااربرد اصاطالح «نوکیساه» از روی آن سااخته
شدهاست که در اشاره به اشۀا تازهبهدورانرسیده بهکار میرود .اما امروزه دیگر «کیسه» معنای وسایلۀ
ً
نگهداری پول و جواهرا را ندارد و عمدتا در مفهاوم وسایلهای بارای نگاهداری تاودهای از اقاالم باهکاار
میرود.
 4-2آال قمار و سرگرمی
ازآنجاکه بهطور کلی قمار و قماربازی امری مذموم و ناشایست بوده و هسات ،واژههاای مرباوط باه ایان
حوزه قابلیت استفاده بهعنوان توهین و دشنام را بهخوبی دارد .دشنامها یا ناسازاهایی کاه باا ناام ابزارهاای
ً
قمار یا وسایل مربوط به آن ساخته شدهاست بهسبب آنکه غالبا با نیرنگ و فریب هماراه باودهاسات بارای
ِ
کردن افراد نیرنگباز و دروغگو بهکار میرود .همچنین ،برخی از واژههاای ایان حاوزه مرباوط باه
خطاب ِ
ً
هنرهای نمایشی بودهاست که غالبا افراد فرودست به آن میپرداختهاند و بهنوعی با فریب و تردستی هماراه
ً
بودهاست .بنابراین ،ناسزاهایی که به این حوزه مربوط است تقریبا همه به عمل دروغگویی ،نیرنگباازی و
فریبکاری مربوط است و افراد متصف به آن دارای این صفا هستند .نکتۀ دیگر آنکه ناسزاهای مرباوط
ّ
حاال «بااز» هساتند .ناسازاهای
به این حوزه همه جزء واژههای مرکاب و ترکیبای از یاک پایاه و
ِ
ساتاک ِ
ساختهشده با واژههای مربوط به حوزۀ قمار از درجۀ رکاکت کمتری نسبت به دیگر حوزهها برخوردارناد و
برخی از آنها به کرا در افواه استفاده میشود .در اینجا به برخی از ناسزاهای این حوزه اشاره میکنیم.
ّ
حال «باز» اسات .درواقاع ،ایان ناسازا
تسمهباز :این ناسزا مرکب از صور پایه ِای «تسمه» و ستاک ِ
برگرفته از عمل تسمهبازی بودهاست که معرکهگیران دورهگرد انجام میدادهاند و با فریب و تردساتی هماراه
بودهاست .البته در فرهنگها آن را مرتبط با قمار نیز دانستهاند (دهۀادا :1393 ،ذیال یسامهباازی) .ایان
اصطالح با «دوالکباز» هممعناست و برای نامیدن اشۀا حیلهگر (شااملو1399 ،ب ،)309 :دغابااز
و فریبکار (دهۀدا ،1393 ،ذیل یسمهباز) بهکار میرود.
ً
جامباز :هرچند این اصطالح مستقیما به حوزۀ قمار و سرگرمی مرباوط نیسات ،باهدلیال آنکاه عمال
«جامبازی» با نیرنگ و فریب همراه است و ستاک حال «اباز» در این اصطالح آمادهاسات ،آن را در ایان
حوزه آوردهایم .واژۀ «جام» در این اصطالح به جام یا گویی اشاره داشاته کاه جانگیاران بار آن خطاوط و
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ً
نشانههای ناخوانا را مینوشتهاند و بهعناوان وسایلۀ جانگیاری اساتفاده مایکاردهاناد .ازآنجاکاه عموماا
جنگیران را شیاد و حقهباز بهشمار میآورند ،اصطالح «جامباز» نیز در خطااب باه اشاۀا حقاهبااز و
ّ
ّ
نیرنگباز بهکار رفتهاست .در فرهنگها این اصطالح چنین تعریف شدهاست :حقهباز ،متقلب (دهۀادا،
 :1393ذیل جامباز) ،کسانی به نام جنگیر که وسیلۀ شیادیشان «جامی» است ،همچناین شایادانی کاه
ً
جام هاهرا خالی چیزهایی بیرون میآورند (شاملو.)421 :1314 ،
از زیر ِ
ً
چاچولباز :هاهرا در این اصطالح واژۀ «چاچول» بهمعنی «استۀوان قاب گوسفند» اسات کاه باا آن
قمار میکنند و با این معنی در گویش گیلکی رحیمآبااد ضابط شادهاسات (ناک .پایناده .)519 :1399
عالوهبر این ،در قیاس با «حقهباز»« ،دوالکباز» و «تسمهباز» (هر سه مرتبط با ابازار قماار) شااید بتاوان
«چاچول» را ابزار قمار درنظر گرفت .عاالوهبار صاور بااال ،ایان اصاطالح و عمال مرباوط باه آن باا
صور های آوایی متفاوتی در زبانها و گاویشهاای ایرانای رایاج اسات :کرمانشاانی/čâčula.bâzi/ :
(لیماااویی )121 :1312 ،یااازدی( /čâčula.bâz/ :افشاااار )123 :1312 ،و سااامنانی/čâčūl.vâz/ :
ّ
(پژومشریعتی .)301 :1399 ،این اصطالح در فرهنگهاا چناین تعریاف شادهاسات :حقاهبااز ،شایاد،
ّ
شارالتان ،حیلهگر (دهۀدا :1393 ،ذیل چاچولباز)ّ ،
طرار ،متقلبی که برای رسایدن باه منظاور خاود باه
انواع و اقسام حیلهها متوسل میشود (شاملو1399 ،ب ،)309 :شیاد ،زبانبااز (نجفای.)520 :1399 ،
در ماآتالبلهاِ «چاچول» اینگونه تعریف شدهاست« :بار وزن شااقول کسای را گو یناد کاه از خاودش
کاری ساخته نشود ولی ارباب رجوع بسیار دور خود جمع کند که کار آنها در پیش دیگران صاور دهاد
و این صفت از حیله ناشی شود که از فروع صفت جربازه اسات» (کتیرایای .)91 :1351 ،گفتنای اسات
عالوهبر صور «چاچولبازی» که به عمل «چاچولباز» اشاره دارد ،صاور «چااچولساازی» نیاز در
معنای «چااچولباازی» رواا دارد (اناوری  :1390ذیال چااچولساازی) ،اماا صاور
فارسی با همان
ِ
*«چاچولساز» در فارسی بهکار نرفتهاست.
چارخانهباز :صور پایۀ این اصطالح ،یعنی «چارخانه» به پارچهای اشاره دارد کاه دارای نقاشهاای
مربعشکل است؛ بهعبار ِ دیگر هماان پارچاۀ شاطرنجی (دهۀادا :1393 ،ذیال چارخاناه) .ایان واژه
بهتنهایی بهمعنی «هرکس که تجاوز از شأن و حد خود کند» نیز بهکار رفتاهاسات (نفیسای :1344 ،ذیال
چارخانه) .بههرروی ،بهنظر مایرساد ایان واژه باهمعنای پارچاه یاا تۀتاهای باوده کاه بارروی آن قماار
میکردهاند .اصطالح «چارخانهباز» در معنی ناسزا مترادف «دودوزهباز» است .بهمعنای ریاکاار و دورو و
نهادن هیچ اصل اخالقی پرهیز نمیکند (شاملو1399 ،ب.)309 :
آن که برای حصول مقصود از زیر پا ِ
حقهباز :در این اصطالح واژۀ «حقاه» باهمعنای جعباه یاا هرفای اسات کاه شاعبدهباازان در هنگاام
شعبدهبازی از آن استفاده میکاردهاناد (شااملو1399 ،ب .)511 :پرتاوی باه نقال از دکتار محمادعلی
احسانی طباطبایی ،معتقد است که ساب بر این کعبتین را در طااس یاا حقاهای مایانداختناد و حرکات
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میدادند که شائبۀ تقلب نباشد و تصور نشود کاه کعبتاین مطااب دلۀاواه بار زماین نقاش شاود« .لفاظ
حقهبازی هم از این اصل پیدا شده ،زیرا عدهای طرار و مردمان زرنگ بودهاند که با وجودی کاه کعبتاین را
در حقه میریۀتند بلد بودند طوری با حقه بازی کنند که کعبتین مطاب دلۀواه خودشان بر زمین بنشایند
و این مردم را بازیگران حقه ،یا حقهباازان مایگفتناد کاه کامکام تلفاظ حقاهباازی باهمعاانی ّ
طاراری و
شعبدهبازی و چشمبندی و شارالتانی مصطلن شده است» (پرتویآملی .)529 :1391 ،بههارروی ،چاه
این اصطالح را مربوط با قماربازی و چه مربوط با هنرهای نمایشی بدانیم ،وجه ممیازۀ آن فریابکااری و
نیرنگبازی است که سبب شده تا این اصطالح برای افراد نیرنگباز و فریبکار بهکار رود .در فرهناگهاا
ّ
این اصطالح چنین تعریف شدهاسات :نیرناگسااز ،مکاار ،قاالش (دهۀادا :1393 ،ذیال حقاهبااز)،
شعبدهباز ،شارالتان (جمالزاده ،)121 :1351 ،حیلهگر ،دغل (نجفی.)519 :1399 ،
دوالکباز :صور پایۀ این اصطالح ،یعنی «دوالک» صور دیگری برای واژۀ دوال یا هماان تسامه
یا بند چرمی است .ازاینرو ،این اصطالح مترادفی برای اصطالح «تسامهبااز» اسات .ایان اصاطالح باا
صور «دوالباز» نیز رایج است و به عمل شۀ ِ دوالباز یا دوالکباز« ،دوالبازی» یا «دوالاکباازی»
ِ
میگویند .در برخی از گویشهای ایرانی مانند گویش ساگزی یاا سیساتانی ،ایان اصاطالح باهصاور
 /dâl.bâz/به هماان معنای «نیرناگبااز ،مکاار» باهکاار مایرود (محمادیخماک .)190 :1391 ،در
فرهنگها این اصطالح چنین تعریف شدهاست :حیلهگر ،فریبکار (شاملو1399 ،ب.)309 :
سهخالباز :واژۀ «خال» در این اصطالح به نگارهای واقع بر ورقهای بازی چون «تکخال»« ،خاال
خشتی» و «خال گشنیزی» اشاره دارد (دهۀادا :1393 ،ذیال خاال) .جماالزاده ( )92 :1351نیاز ایان
اصطالح را مرتبط با قمار دانستهاست .این اصطالح نیاز مانناد ساایر ناسازاهای ایان حاوزه در اشااره باه
اشۀا مکار و حیلهگر بهکار رفتهاسات (دهۀادا :1393 ،ذیال ساه) .همچناین «ساهخاالباازی» یاا
«خالبازی» یا «خالسیاهبازی» نوعی تردستی است که کالهبارداران باا اساتفاده از دو ورق باازی سایاه و
یک قرمز ،با طمعکاران یا سادهدالن شرطبندی میکنند (شاملو1399 ،ب.)590 :
شامورتیباز :معنی و تبار جزء نۀست این اصطالح ،یعنی «شامورتی» بهدرساتی مشاۀ نیسات.
دهۀدا ( :1393ذیل شاموریی) معتقد است «شامورتی» یک دشنام ارمنای اسات و در اصال هرفای باا
ّ
سوراخی چند در اطراف و محتوی آب بوده که با دستور حقهبازان هرگاه میخواستند از او آب میریۀات
و چون نمیخواستند آب میایستاد .شاملو «شامورتی» را کلمۀ مرکبای برگرفتاه از زباان ارمنای باهمعنای
ً
«سگتوله» یا «پدرسگ» میداند که هااهرا تهرانایهاا از آن معنای شاعبده و چشامبنادی و تردساتی را
گرفتهاند و به قوطی مۀصو شعبدهباازان« ،قاوطی شاامورتی» گفتاهاناد .همچناین ،شااملو احتماال
معروف آن زمان (مثل لوطی غالمحسین) این دشانام ارمنای را شانیده و آن را
میدهد یکی از شعبدهباز ِان
ِ
ً
اشتباها معادل «حرامزاده» پنداشته و برای نامگذاری این دست از تردستیهای خود مناسب یافته و از ایان
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راه سبب رواا آن شدهاست (شاملو1399 ،ب .)515 :این اصطالح نیز مانند دیگر ناسزاهای مرباوط باه
قماربازی بهمعنی «حیلهگر ،حقهباز» است.
 5-2ادوا جنگی
ابزارهای مربوط به جنگ و سپاهیان نیز بهدلیل کاربرد گسترده قابلیات اساتفادۀ کناایی باهعناوان دشانام را
ً
داشتهاست .نام این ابزارها نیز بهتنهایی برای دشنام و توهین بهکار نمیرود و معموال در ترکیب با ناامهاای
دیگر برای متصفکردن دیگران به یک صفت ناپسند بهکار میرود .بهدلیل آنکه این ابزارهاا وسایلۀ جناگ
بودهاست و کاربران آن نظامیان بودهاند که متصف به زور و نیرو بودهاند ،اولین کاربرد کنایی واژههاای ایان
حوزه برای دشنامدادن در اشاره به اشۀا زورگو و قدر طلب است که به قوانین مرسوم پایبند نیساتند و
خالف عرف رفتار میکنند .اصطالحاتی که با این ویژگی از ابزارهای جنگی ساخته شدهاست بهناوعی از
رکاکت کمتری برخوردارند و ازاینرو امکان استفاده از آنها در میان عامۀ مردم بهراحتی امکانپذیر اسات.
ویژگی دیگری که در ابزارهای این حوزه دیده میشود و از آن برای سااختن دشانام بهاره باردهاناد ویژگای
هاهری برخی از این ادوا و بهویژه بلندی ،عمودی و سفت بودن آنها است که بهطور کنایی این قابلیات
ِ
را بهوجود آورده تا به اندام تناسلی تشبیه شوند و بدین ترتیب دشنامهایی که رنگوبوی جنسی دارند نیاز از
آنها ساخته شود .همچنین ،ویژگی دیگری که در دشانامهاای سااختهشاده باا ابزارهاای ایان دساته دیاده
ً
میشود نوعی فریب و نیرنگ است که احتماال متأثر از آن است که گاه نظامیان کاه اساتفادهکننادگان ایان
ابزارها بودند به چیزی تظاهر مایکردناد کاه در آنهاا وجاود نداشاتهاسات و باه هماین سابب برخای از
دشنامهای ساختهشده با ابزارهای نظامی به اشۀا متظاهر و فریبکار اشاره دارد .دشنامها و ناسازاهای
ساختهشده با ادوا جنگی از این قرار است:
چماقلو :همانگونه که پیداست ،این واژه از دو تکواژ «چماق» و پسوند «الو» تشاکیل شادهاسات.
پسوند «الو» از پسوندهای زایای زبان ترکی است و مفهوم معیت و دارندگی و نسابت را مایرسااند .ایان
اصطالح که همتا و مترادف واژههاای «چمااقدار» و «چمااقزن» اسات ،در اصال اشااره باه اشاۀا
حکومتیای داشته که با توسل به ضرب و شتم مۀالفان را سرکوب میکرده و شرایط را آرام مایکاردهاناد.
همین ویژگی باعث شدهاست تا این صفت برای اشاره به اشۀا زورگو و بااگیر و قلدر باهکاار رود کاه
فقط به خود و منافعشان میاندیشند و اهل تعامل و گفاتوگاو نیساتند .از روی هماین واژه اصاطالحا
دیگری نیز ساخته شدهاست که بهنوعی مفهوم توهین را دارد و به کسی اشاره میکند کاه اهال گفاتوگاو
نیست .ازجملۀ این اصطالحا است« :باباچماقلو» که به شۀصی اشاره دارد که راهی برای گفاتوگاو
و مذاکره باز نمیگذارد (شاملو390 :1313 ،و« ،)393مجتهدچماقلو» که در اشاره باه عاالمی باهکاار
زور زیردساتان و هواخواهاانی کاه دارد ساعی
میرود که از علم و دانش کافی برخوردار نیسات ،اماا باه ِ
میکند بر امور مسلط شود (دهۀدا :1393 ،ذیل چماقلو).
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ّ
ششلولبند :این اصطالح که بهصور «شیشلولبند» نیز رایج اسات مرکاب از دو واژۀ «ششالول»،
نوعی سالح کمری ،و ستاک حال «ابند» است .این اصطالح بهصور کنایی و بهعناوان ناسازا در اشااره
به فرد زورگو و قلدر بهکاار مایرود .درواقاع ،کااربرد ایان اصاطالح باهعناوان ناسازا مارتبط باه ویژگای
قدر طلبی و سلطهخواهیای است که در افراد استفادهکننده از این ابزار جنگی دیده میشود.
ّ
قلچماق :این اصطالح مرکب از دو واژۀ ترکی «قول» بهمعنی «بازو» و «چماق» اسات و ازایانرو باه
ً
کسی گفته میشود که دارای بازوان قوی و نیرومند است (دهۀدا :1393 ،ذیل قلچماق) .بناابراین ،غالباا
افراد گردنکلفت و یکهبزن را با این اصطالح خطاب میکنند (نجفی .)1215 :1399 ،اما در فرهناگهاا
معنی کنایی دیگری نیز برای آن ذکر کردهاند که دشنام بهشمار مایآیاد .در لغاتناماۀ دهۀادا باه نقال از
آنندراا ،قلچماق بهمعنی «مرد شهو پرست» و «اوباش» آمدهاست (دهۀادا :1393 ،ذیال قلچمااق).
دو معنی اخیر این اصطالح را میشود دشنام بهشمار آورد و باتوجهبه اینکه چمااق کنایاه از آلات تناسالی
مرد نیز است (نک .شاملو )391 :1313 ،میتوان نوعی از رکاکت را نیز برای آن قائل شد.
ّ
قلیچزن :این اصطالح مرکب از صور پایۀ «قلیچ» ،واژهای ترکی بهمعنی «شمشیر» ،و ساتاک حاال
ً
«زدن» است؛ بنابراین لفظا بهمعنی «شمشیرزن» است .در فرهنگها اصطالح «قلایجزدن» 2را باهمعنای
1
«حقهزدن ،فریبدادن» آوردهاند (معین :1399 ،ذیل قلرجزدن) و آن را معادل با اصاطالح «احلیالزن»
دانستهاند (شاملو1391 ،الف .)540 :ازاینرو میتوان گفت در اینجا بهنوعی شمشایر باه آلات تناسالی
مردانه تشبیه شدهاست و اصطالح «قلیچزن» عالوهبر معنی «حقهبااز» معنای ضامنی جنسای را نیاز در
خود دارد و نوعی از رکاکت از آن استنباط میشود.
ً
ُ
قمپز درکن( :ایضا با نگارش قنپز ،غنپز و غمپز) در تداول بهمعنی سۀت الفزن و کسای کاه فۀار و
مباها بیمورد میورزد یاا دعاوای دروغاین مایکناد (دهۀادا :1393 ،ذیال قمپاز و غنپاز) و معاادل
چسیآمدن است (شهری .)054 :1395 ،به همین معنای اخیر و بهصور قنپزو و قنپزی :کسی که قنپاز
در کند (جمالزاده 321 :1351 ،و  )352و ُمقمپز؛ ،معاادل باا دشانام برمامگوزیاد (شااملو1399 ،ب:
 )133و بهمعنای خودخواه و خودپسند (اشتقاق قیاسی و به سابک اشاتاق عربای از قمپاز) مساتند شاده
است (جمالزاده .)523 :1351 ،بهصور جملۀ «تمپوز در نکن» بهمعنی حرف گناده گناده نازن ،نیاز
کاربرد دارد (سنندجی .)405 :1399 ،در واژهنامهها اشارهای بهمعنای واژه قمپز نشده ،لیکن پرتوی آملای
در ریشهشناسی مثلها آن را بهمعنی توپ توخالی درکردن در زمان پادشاهی عثمانی بارای ترسااندن ساپاه
ایرانی و صور تغییریافتۀ قپوز آورده است (پرتاوی آملای 102 :1349 ،و  .)101باا اینکاه دهۀادا واژۀ
قپوز را بهمعنای آلت موسیقی آورده (دهۀدا :1393 ،ذیل قپوز) ،لیکن در سافرنامه موسایو بهلار در دورۀ
 .1صور دیگری از قلیچ.
 .0بهمعنی آلت تناسلی مرد (نک .معین :9122 ،ذیل احلرل).
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ناصری در رابطه با جغرافیای رشت و مازندران ،ارتباط واژه قپوز با تاوپ جنگای در جملاۀ «یاوپ دوازده
پوند که دویای آن از قپوز چهارده پوند باشد» و عباار «قپاوز دوازده پوناد» در کناار فهرسات واژههاای
نظامی مشۀ است (بهلار .)59 :1349 ،در مکتوباا مرباوط باه ناحیاۀ کردساتان در حاوالی قارن
سیزدهم هجری نیز این واژه در اشاره به ادوا نظامی بهکار رفتهاست .ازجملاه مایتاوان باه عارادۀ قپاوز
(حیر سجادی ،)92 :1391 ،دو عراده توپ و قوپوز (افشاار و دریاگشات 49 :1390 ،و  )90و گلولاۀ
قپوز (مردوخ کردستانی )511 :1391 ،اشاره کرد .واژه قمپز بهتنهاایی نیاز در نوشاتههاای سادۀ سایزدهم
هجری در آثار فتنالله خان شیبانی ( 92۰1-920۴خورشیدی) در میان ادوا نظامی ذکار شادهاسات:
«ّ ...زرادخانه و توپ و تفنگ و قمپز و خمپااره و شمشایر و سارنیزه و کاوس و دهال و شایپور و باارو و
فشنگ سۀن گفت» (شاهنظری .)999 :1313 ،بنابراین ارتباط قمپز در کردن باا موضاوع «تاوپ خاالی
درکردن» منطقی و مستند بهنظر میرسد ،بهویژه مقایسه شود با عبار تمسۀری «خالیبند» 2باهمعناای
ادعاکنندۀ توخالی و الفزنندۀ بیاساس (نجفی )419 :1399 ،که ناشی از بستن غاالف خاالی و بادون
تفنگ نیروهای نظمیه به کمر ،به دالیل کمبود مهما یا مالحظا امنیتای باودهاسات (عااقلی:1391 ،
.)494
ً
نیزهباز :این اصطالح تقریبا معادل اصطالح «تیغزن» است و در فرهنگها اشاره به اشاۀا شایاد و
اخاذی دارد که با فریب و زرنگی مال یا دارایی اشۀا را به رایگان تصاحب میکنناد (دهۀادا:1393 ،
ذیل نرزهباز) .مستوفی آوردهاست که در ادوار قدیم اشۀاصی را که با استفاده از ساادگی ماردم ،نیازهای باه
دست گرفته و خود را بهشکل امام شهید درمیآوردند و با معرکهگیری پولی میگرفتند ،نیزهباز میگفتناد و
«نیزهبازی» کنایه از گدائی بهعنوان سیدبودن یا مال و اهل علم بودن است (باه نقال از شااملو1399 ،ب:
 .)301عالوهبر این صور  ،این اصطالح بهصور «نیزهبندکن» و بهمعنای تیغزن و چیازی را از کسای
به ضرب و وقاحت گرفتن نیز رایج بودهاست (جمالزاده .)531 :1351 ،ازلحااظ تارادف نیازه و تیاغ ،باا
اصطالح «دوتیغهباز» نیز قابل قیاس است که اصطالح اخیر بهمعنی کسی اسات کاه از هار دو ساو بهاره
میجوید و مترادف شریک دزد و رفی قافله است (شاملو1399 ،ب .)111 :عالوهبراین ،نیازه در ناسازای
«علینیزه» بهمعنی «مرد بسیار درازقد» نیز بهکار رفتهاست (نجفی )1232 :1399 ،که درواقاع اشااره باه
بلندی این ابزار دارد.
ً
قدارهبند( :ایضا با نگارش غدارهبند یا بهشکل قدارهکش) بهمعنی کسی که قداره باه کمار مایبنادد و
ً
مجازا بهمعنی آن کس که با توسل به زور به مقاصد خود میرسد (عمید :1391 ،ذیل قدارهبند) و کنایاه از
زورگو ،متجاوز و بااگیر است .همچنین «قدارهبستن برای کسای» کنایاه از قصاد جاان کسای را داشاتن
 .1موردی مانند خالیبند با اینکه به ابزار جنگی مرتبط است ،جنبه دشنام ندارد و بیشتر برای مزاح و تمسۀر باهکاار مایرود ،لاذا
بهصور جداگانه مدخلی برای آن درنظر گرفته نشد.
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است (نجفی .)1291 :1399 ،واژۀ قداره ،بهمعنی پیکان نیازه و ناوعی شمشایر (دهۀادا :1393 ،ذیال
غداره) و مرتبط به لغت کتاره  /ka.tā.ra/و دخیال از کلماۀ سنساکریت  kaṭṭāra-باهمعناای «چااقوی
قصابی» و «خنجر» است( .حساندوسات  .)0135 /5 :1313مشاابه قادارهبناد ،ترکیباا چااقوکش،
شوشکهبند/شوشکهکش و قمهبند نیز معنای تلویحی زورگو دارند و با ابزارهای ستیز ساخته شدهاند .ایان
موارد نیز ممکن است با نوعی از تأکید و در بافتهایی خاا دشانامهاای مارتبط باا ابزارهاای جنگای
کااربرد دشانامگوناۀ آنهاا ،از تشارین ایان ماوارد
محسوب شوند ،لیکن بهسبب اختصار و ندر شواهد
ِ
خودداری شد.
 6-2ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایان
عالوهبر آنکه نام چارپایان در فرهنگها و زباانهاای متفااو بارای دشانامدادن در گفاتوگوهاا باهکاار
رفتهاست ،نام ابزارها و وسایلی که مرتبط با چارپایان است نیز باهطاور کناایی بارای تاوهین و دشانامدادن
رواا دارد .نکتۀ درخور توجه در این باره این است که بارخالف آنکاه ناام چارپایاان کاه باهتنهاایی بارای
دشنامدادن بهکار رفتهاست ،دشنامها و ناسزاهای ساختهشده باا ناام زیان و یاراق و ابازارآال مرباوط باه
ً ّ
چارپایان غالبا مرکب هستند و از نام این ابزارها و یک واژۀ دیگر تشکیل شدهاند .دشنامهاای سااختهشاده
ً
در این حوزه غالبا به مفهوم بیشرمی ،بایبنادوباری و بایحیاایی اسات کاه هماراه باا ناوعی زرنگای و
حقهبازی است .امروزه دشنامها یا ناسزاهایی که به این حوزه تعل دارند اگر اجازای آن بارای عاماۀ ماردم
بهلحاظ معنایی تیره باشد بهطور عام استفاده میشود (مانند «قالتاق») ،اما اگر بهلحاظ معنایی جازء پایاه
روشاان و شاافاف باشااد در کاااربرد آن ماننااد سااایر دشاانامهااا نااوعی محاادویت وجااود دارد (ماننااد
«پاالنساییده») .ازجمله ناسزاهای ساختهشده با واژههای این حوزه موارد ذیل است:
افسارگسیخته :به فرد الابالی و بیبندوبار گفته مایشاود (دهۀادا :1393 ،ذیال ارساریسارخته) و در
ترکیب افسارسرخود بهمعنی دارندۀ آزادی بیحدومرز است (نجفی .)95 :1399 ،باهطاورکلی از ترکیاب
واژههایی مانند «افسار ،لجام ،دهنه ،عنان ،رسن و مهار» با «گسیۀته ،گسسته ،آهۀته ،پارهشاده ،بریاده و
سرخود» یا در ترکیب با «بی ،بدون ،بد ،سۀت و تارش» مفااهیمی مساتفاد مایشاود کاه تاا حادودی
ً
ً
توهینآمیز (و نه الزاما دشنامگونه) است ،مانند افسارگسیۀته .2توضین آنکه افسار معموال بندی از جانس
چرم است که به سر و گردن اسب ،االغ و مانند آنهاا مایبندناد (اناوری ،1390 ،ذیال ارساار)« .افساار
 .1افسارسرخود ،افسارگسسته ،فسارآخته ،دهنهسارخود ،مهارگسساته ،لگاامگسایۀته ،گسساتهلگاام ،عناانبریاده ،رسانبریاده،
رسنگسسته ،بیلجام/لگام ،بدلگام ،بیافسار ،گسستهعنان ،عنانپارهشده ،بیفسار ،بیمهار ،ترشلگام ،سۀتلگام و غیره .بارای
ً
برخی از این ترکیبا عالوهبر معنای یادشده ،مفهوم سرکش و بداخالق نیز در واژهنامهها آمدهاست .صرفا در ترکیب سستعناان،
معنی تنبل و کاهل وجود دارد که معنای دشنامگونه ندارد.
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سرخود بودن» با دشنامهایی مانند گورخر امیندوله و گورخر عبدالله خان ،هممعنا است و اشاره به فاردی
دارد که به میل و دلۀواه خود رفتار میکند ،جوابگوی کسی نیسات و حدوحادودی را نمایشناساد .در
ترکیب با واژۀ خر در عبار «مثل خر افسارگسیخته» بار توهین آن افزایش یافته و بهمعنای ول و بیهادف
است .برخالف افسارگسیۀته ،افسار بر کسی نهادن بهمعنی تحمی دیگاری اسات و در عباار کناایی و
عامیانه «خرش کن ،افسار بیار سارش کان» متاداول اسات (شااملو1391 ،الاف 930 ،931 :و .)933
درواقع ،دشنام افسارگسیۀته اشاره به بیمربی بارآمدن 2و نبود قیدوبند بر رفتار و آداب فرد دارد و باا تشاابه
او به حیوانی که برآن افسار میزنند ،میزان توهینآمیزبودن آن افزایش یافتهاست.
بخوبر/بخوبریده :بهمعنی کنایی سۀت کارکشته و ماهر در کالهبارداری و اعماال زشات اسات .در
اصل از بخو بهمعنی حلقه و زنجیری که دستوپای چهارپایان یاا زنادانیان را باا آن مایبندناد و بۀاوبر
تحتاللفظ یعنای برنادۀ بۀاو (دهۀادا :1393 ،ذیال بخاو و ذیال باا) .همچناین معاادل دشانامهاای
پاردمسائیده ،حقهباز (جمالزاده ،)14 :1351 ،متقلب ،پشتهماناداز و پاچاهورمالیاده اسات (نجفای،
ً
 .)134 :1399ریشۀ این دشنام هاهرا به بۀوکردن اسبهای قیمتای باهواساطۀ مایخ طویلاه باه زماین و
قفلکردن آنها بوده تا بازکردن و دزدی اسبها معطلی داشته باشد .لذا «بۀوبر» کسای اسات کاه بتواناد
بۀو را بیسروصدا ببرد و اسب را بدزد و در اصطالح متقلبی است که وسیلۀ خا برای تقلب ماییاباد.
همچنین ،بۀو میتواند از یک سو به گوی چادنی سانگینی متصال باشاد و از ساوی دیگار باه زنادانیان
محکوم به اعمال شاقه و بۀوبر و بۀوبریده در اینجا کسی است که از پس حیلاهگاری او ،کسای برنیایاد
(شاملو1399 ،ب.)944 :
پاردمساییده :واژۀ « ُ
ُ
پاردم» در این اصطالح بهمعنی «چرمی است که بر زین یا پااالن مایدوزناد و از
زیر ُدم اسب و قاطر و االغ میگذرانند» (انوری  ،1390ذیال پااردم) .جازء «سااییده» در ایان اصاطالح
معنای در عملای تجرباهداشاتن اسات .در
اشاره به «کهنهکاری» و «اساتفادۀ ماداوم» دارد کاه متضامن
ِ
ِ
فرهنگها « ُ
پاردمساییده» بهمعنی «بیشرم ،بیحیا» (دهۀدا :1393 ،ذیل ساسرده) و کسای اسات کاه در
نابکاری و حقهبازی کهنهکار و ورزیده باشد (شاملو1399 ،ا« ،)194 :کهنهکاار در بدجنسای و کلاک»
(انوری  )1390آمدهاست .صور مترادف این اصطالح «پاالنساییده» است که به همین معنای باهکاار
میرود.
پاالندوز :در اصل بهمعنی کسی که پاالن میدوزد ،لیکن بهکنایه یک دشنام شغلی و طبقااتی اسات.
پاالندوز در عبار های کنایی «خیاطها را خواسته بودند ،پاالندوز هام خاودش را قااطی کارد» یاا «در
شاری که نعلبند دندانسازش باشد البد پاالندوز هم خیاطش است» بهمعنی تحقیرآمیاز بارای جایگااه
 .1باتوجهبه عبار «آب بیلگام خورده بودن» که بهمعنی «سرخود بار آمده بودن» و «بیمربی بار آمدن» است (دهۀادا:9171 ،
ذیل بیلگام).
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اجتماعی فرد بهکار رفته و مشابه دشنامهای عملهّ ،
حمال ،پانپازن/جمعکن و تاپالهبند/چین/جماعکان

و مانند آن است .در همین راستا به ابلهی که با ستودن حرفۀ ناچیزش خودستائی کند به کنایاه مایگویناد
«پاالندوزی است و دریای ِعلم» .همچنین «پشت /گرده کسی پاالن گذاشتن»« ،پاالنکردن» یا «پااالن
کسی بودن» نیز بهمعنای کسی را تحت نفوذ و اراده خاود گارفتن ،تحمیا کاردن و تاا حادودی مشاابه و
برگرفته از اصطالح خرکردن و احلیلزدن است .لباس فاخر افراد بیمقدار نیز به پااالن یاا باهطاور خاا
«پاالن ترمه بر روی خر» تشبیه شدهاسات( 2شااملو1391 ،الاف1399 ،151 :ا .)042 :باهطاورکلی
پاالن ،در ترکیبها و عبار های متفاوتی همراه با واژۀ خر یا بهتنهایی بهکار رفتهاسات .وجاه تحقیرگوناه،
ابلهانگاری و پست دانستن خر ،به پاالن و وابستههایش نیز تسری یافته و آنها را توهینآمیز و دشانامگوناه
کردهاست.
پاالنکج :پاالن کسی کج بودن نشانۀ داشتن رفتاار غیراخالقای و نارواسات .پااالن درواقاع پوشاش
ضۀیم انباشته از کاه ،پشم و پوشال است که بر پشات ساتور مایگذارناد (معاین :1399 ،ذیال پااتن).
پاالنکج معنای بهنسبت رکیکی دارد و کنایه از تهمت به همجنسگرایی مرد یا سسات عفاافی زن دارد .از
این نظر با اصطالحا ددریبودن ،بند لیفه و شنگیدن ،هممعنا اسات .همچناین ،پااالنکاج معاادل باا
اهلش بودن ،در معنای سهلالوصول بودن در روابط جنسی است .بایعفاافی یاا کاجپااالنی زن ،دختار،
خواهر یا مادر را تحمل کردن و خشم نگرفتن را نیز معادل با «کاله بیغیرتی بر سر گذاشاتن» دانساتهاناد
(شاااملو1399 ،ا1391 ،042 :ب1113 :و1391 ،1115ا .)1151 :پرتااوی آملاای در ماهنامااه هنااا و
مادم و ذیل مثل «پاالنش کج است» ،هرکسی که تغییر مذهب دهد یا زنی که ازطریا عفات و طهاار
خارا شود را شامل چنین ضربالمثلی میداند .برای ریشهشناسی این مثل ،پرتوی آملای ،مقدماهای بار
شرایط مذهب در قرن سیزدهم هجری و قرون پیشین ذکر میکناد و باهنقال از یاک روحاانی سرشاناس
ریشۀ این مثل را که بیشتر در میان این قشر از جامعه و بهمنظور تکفیر مۀالفاان و خطااب باه آنهاا رواا
داشااته اساات چنااین ذکاار ماایکنااد« :بعضاای از  ...در قاارن ساایزدهم هجااری مااردم را ب ارای سااواری
میخواستند ...قطعا پاالن مرکوب باید سفت و محکم بساته شاده باشاد تاا بتاوان بار آن ساوار شاد و از
ً
مرکوب سواری گرفت .اگر مرکوبی پاالنش کج باشد خوب سواری نمیدهد و احیاناا راکاب را بار زماین
هاهری این ضربالمثل این است که طرف مورد بحاث تغییار عقیاده داده [و] باه
میزند .معنی و مفهوم
ِ
مذهب یا مسلک دیگری متمایل شده است ولی مقصاود بااطنی و نهااییاش ایان باود کاه وی ساواری
نمیدهد یعنی از ما گوش شنوایی ندارد پس در اینصور بایاد طارد شاود تاا ایجااد مزاحمات نکناد»
(پرتوی آملی.)105-103 :1349 ،
 .1در دو مثل «خر را از پاالنش نمیشود شناخت» و «پاالن ترمه کول گرفتن».
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قالتاق :این اصطالح در فرهنگها بهمعانی «زرنگ ،حقهباز ،متقلب ،خالفکار» آمادهاسات (ناک.
جمالزاده019 :1351 ،؛ نجفی1295 :1399 ،؛ انوری  ،1390ذیل قالتااق) .ایان اصاطالح برگرفتاه از
واژۀ ترکی  qaltaqبهمعنی «چوب زین ،آن بۀاش از زیان کاه از چاوب ساازند و بار آن نشاینند» اسات
ً
زن روسپی» بهکار میرود (تاابۀاش
(حسندوست  )1099 /0 :1313و در همین زبان مجازا بهمعنی « ِ
کاردن افاراد زرناگ و
و مهرابپور .)119 :1314 ،عالوهبر آنکه ایان اصاطالح باهتنهاایی بارای خطااب ِ
خالفکار بهکار میرود ،در صور ترکیبی «کهنهقالتاق» نیز به همین معنی اماا باا تأکیاد بیشاتر باهکاار
رفتهاست .صور اخیر بهصور «کهنهقلتاق» نیز بهکار رفته و معنی «زن پیری که هنوز مایال باه ماردان
است» را برای آن دادهاند (دهۀدا :1393 ،ذیل قلتاق) .هرچند در زبان ترکای ایان واژه معناای جنسای و
رکیک دارد ،بهنظر میرسد ازآنجاکه بهلحاظ معنایی و ریشهشناختی برای عموم مردم ایاران تیاره اسات در
افواه کاربرد عام یافته و همین امر سبب شدهاست تا از درجۀ رکاکات آن تاا حادود زیاادی کاساته شاود و
بدون محدودیت دستکم میان عامۀ مردم بهکار رود.

 3نتیجهگیری

در این مقاله کوشیدیم تا یک طبقهبندی اولیه از دشنامهای مربوط به ابزارها در زباان فارسای ارائاه دهایم.
بدیهی است آوردن تمام شواهد در اندازه و چارچوب یک مقاله نمیگنجد و در این مقالاه تاالش شاد باه
ملموسترین موارد پرداخته شود .بر این اساس مهمترین حوزههای ابزارها که در دشانام و ناسازاها باهکاار
میرود از این قرار است :ابزارهای چوبی ،هروف و وابستههای آنها ،ابزارهای مربوط به خانه و وابساتههاا،
آال قمار و سرگرمی ،ادوا جنگی ،و ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایاان .دشانامهاا و ناسازاهای
ساختهشده با ابزارهای این حوزهها کاربردهای متفااوتی دارناد و از درجاۀ رکاکات و بساامد متفااوتی در
جامعه برخوردارند .برخی از دشنامهای ساختهشده باا ناام ابزارهاا باهدلیال شاکل و ویژگای آنهاسات و
ً
معموال بار معنایی جنسی در دشنامهای ساختهشاده باا آنهاا دیاده مایشاود ،مانناد اغلاب دشانامهاای
ً
ساختهشده با نام هروف .برخی از ابزارها بهدلیل آنکه کاربران آنها غالبا اهل نیرنگ و تقلب باودهاناد بارای
ساخت ناسزاهایی بهکار رفته که اینگونه افراد را مۀاطب قرار میدادهاست ،مانند دشنامهای سااختهشاده
با نام آال قمار .برخی دیگر از ابزارها نیز بهدلیل آنکه قشاری قدرتمناد آنهاا را اساتفاده مایکاردهاناد در
اردادن افراد زورگو یا افارادی کاه خاالف عارف
دشنامها استفاده شدهاند و به همین دلیل برای مۀاطب قر ِ
معمول رفتار میکنند بهکار رفتهاند ،مانند نام ادوا جنگی .برخی دیگر از ابزارهاا باهدلیال آنکاه همیشاه
دردسترس بودهاند و از ارزش اندکی برخوردارند بهعنوان جزء پایه در دشنامها استفاده شدهاند ،مانناد ناام
ابزارهای مربوط به خانه .نام برخی از ابزارها نیز بهدلیل جنس ،شکل و نوع کاربرد آن ابزارهاا در دشانامهاا
بهکار رفتهاست ،مانند نام ابزارهای چوبی و نام ابزارهای مربوط به زین و یراق چارپایان.
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