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 رسی و کردیبررسی تطبیقی القاب تحقیر و تمجید در زبان فا

 پرستو رضایی

 

 چکیده     
 

زبان پدیده و رفتااری اجتمااعی اسات، زباان باه وساعت زنادگی و جغرافیاسات ودارای بخشاهای          

های آن است. لق  یاا برناام، اسامی غیار از اسام       مختلفی است. القاب در هر زبانی، یکی از ببخش

ست که داللات بار مادح یاا ذم     کند و همچنین نامی ا اصلی است که شخص به آن شهرت پیدا می

گااری در ایران پیش از اساالم   است. لق « پاژنام»کند. معادل لغوی آن در زبان فارسی  شخص می

های زبان زنده، در دوران آل بویاه   ی هندوشاه نخجوانی این بخش از قابلیت نیز رایج بود. به عقیده

ای  کاه شایوه  « گاااری  کنیاه »جانشاین   ها در ایران ها هم رواج یافت وبعد وسلجوقیان در میان عرب

تهدیاد  »باا  عربی بود گردید. یکی از انواع القاب، القاب تحقیر وتمجید است. کاربرد القاب تحقیر 

هاای زناده ودارای گویشاور     هاای جهاانی زباان    القاب یکی از بخاش ارتباق نزدیکی دارد. « وجهه

کنند. القاب برای اشاره و  آن استفاده میباشند که مردم در زندگی روزمره برای ایجاد ارتباق از  می

کننادة رواباط    روناد و مانعکس   ای خاص هساتند باه کاار مای     خطاب به افرادی که دارای خصیصه

، در دو القاب تحقیر و تمجیاد تطبیقی  ی هر، مقایسکحاض ی مقالههدف اجتماعی در جامعه هستند. 

های زبان شناسی،  ای در حوزه ن رشتهمقاله ضمن اینکه جستاری میازبان کردی و فارسی است. این 

تواناد زمیناۀ بهباود ارتباطاات      مای نیاز  به نوبۀ خود جامعه وروان شناسی فردی واجتماعی است اما، 

ماوثر  همبستگی بیشتر و وفاق ملای   درتواند  انسانی را در دو زبان یادشده فراهم کند؛ و درنتیجه می

                                                           
 کرمانشاه 9یسی ناحیه شناسی همگانی، دبیر زبان انگل کارشناس ارشد زبان 

       Parastoo_rezaei@yahoo. com 

 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:     
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انتخاب و مقایساه و بررسای کاردیم.     ی و کردی رافارسالقاب تحقیر و تمجید  در این راستا باشد..

 . استمیدانی پژوهش به شیوة 

 ی ادب.  ا لقاب، مدح، ذم، وجهه، زبان کرُدی، زبان فارسی، نظریهواژگان کلیدی: 
 

 

 مقدمه

جا که استهزا در طبیعت خود، با تحقیار و تاوهین هماراه اسات، یاا چناین صافاتی را تاداعی          از آن

حفظ و تقویات  از این عمل، هدف اصلی  و شودمی فرد مورد استهزا ۀوحیتخری  ر ، سب کند می

های خطاب نامناس  در برخی از  ۀ طرف مقابل است. انتخاب صورتنیروی فردی و تضعیف روحی

تواند منجر به سوءتفاهم شده و روی روابط دو نفر تأثیر جدی بگااارد. هار کادام از     ها می موقعیت

اند، لاا خطابی که ممکان اسات در    ه فرهن  دیگر کامالً متفاوتهای خطاب از فرهنگی ب صورت

یک جامعۀ زبانی به عنوان هنجار و ارزش مطرح باشد، ممکن است در یک جامعۀ دیگر به عناوان  

اساتهزا و  تواند نشان دهنده ارتباق تنگاتن  زباان و جامعاه باشاد.     ضدارزش تلقی شود و همین می

شود اما بشر گاهی  می بهنجار و صفت ضداخالقی و ناپسند شناختهتمسخر هر چند بیشتر به عنوان نا

جوید چنان که در  از آن به عنوان ابزاری تنبیهی و یا مجازات و یا اصالح و هدایت دیگران بهره می

های بازسازی اخالقی و گاه تنبیه و مجازات گناهکااران   دوران ما این روش به عنوان یکی از روش

شاود و همانناد آتاش کاه گااه بارای        ها بهره گرفته می عی و تخری  ناهنجاریو افراد ناسالم اجتما

شاود، ایان نابهنجاار بارای ناابودی نابهنجاار ماورد اساتفاده قارار           خاموش کردن آتش استفاده مای 

القااب، پساوند و پیشاوندهایی    . لق  نامی است که در آن معنی مدح و یا ذم منظور باشد. گیرد می

انه ما کاربرد زیادی دارند و دارای طبقه بندی مشخص و فرهنا  معاانی   هستند که در زندگی روز

دهاد و برخای را    پساندد و رغبات فاراوان نشاان مای      . طبا  افاراد برخای از القااب را مای     باشاند  می

ای کاه   تر از تعارفات اجتماعی دارد. نکتاه  پسندد، این واقعیّتی است که ریشه در جاهایی عمیق نمی

هاا و   ی ملات  ی ملت خاصی نیست، بلکه در میان همه ین است که لق  ویژهباید به آن توجه شود ا
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در میاان  « لارد »و « سار »اقوام جهان به انحاء گوناگون رسمیّت و رواج داشته و دارد. از قبیال لقا    

 در میان فرانسویان. « کنت»و « شوالیه»ها و لق   انگلیسی

 

 نظریۀ ادب

  ساال  20در   شناسای  زباان   هاای  نظریاه   و مؤثرترین  ترین از مهم  یکی  عنوان  به  توان را می  ادب  ۀنظری

شناسی، ادب به معنی احترام گااشتن به وجهۀ دیگران است. ادب  . از دیدگاه زبانکرد  اخیر معرفی

کند، ماورد اساتفاده    انواع مختلف دارد که برحس  اینکه کدام وجهه )مثبت یا منفی( را تهدید می

. بیشتر القاب زیبا نیستند، زیرا مؤدب بودن در فرهن  مهام اسات و   (1: 8332، 8)المرتگیرد  قرار می

برخی از القاب همانند القاب تحقیر که القابی نامناسا  و ناامطلوب هساتند، ادب و مهرباانی را باه      

نظریۀ ادب همگاانی یاا نظریاۀ باراون و لوینساون کاه       (. 2: 2002همراه ندارند )نقل از چین  لین، 

شناسای   های زبان ترین و مؤثرترین نظریه ة نظریات گافمن در حوزة وجهه است از مهمتکمیل کنند

شناساان دیگاری مانناد     تئوری براون و لوینسون منجر باه جلا  توجاه زباان    سال اخیر است.  20در 

( در 8332نزاکتای پرداخات. جاک ریچاارد )     جانان کالپیر شد که به جنبۀ دیگر نزاکات یعنای بای   

تعریاف  « تالش فرد برای لطمه زدن به وجهۀ منفی دیگران»نزاکتی را  ناسی، بیش فرهن  لغت زبان

نزاکتای منفای.    نزاکتی مثبات و بای   نزاکتی را به دو نوع تقسیم کرده است: بی کرده است. کالپیر بی

شاود.   نزاکتی مثبت به استفاده از راهکارهایی برای لطمه زدن به وجهۀ مثبات دیگاران گفتاه مای     بی

نزاکتی منفی به استفاده از راهکارهایی برای لطمه زدن به وجهاۀ منفای    فت با دیگران. بیمانند مخال

 شود. مانند تهدید و تمسخر.  دیگران گفته می

 

 بار معنایی واژگان زبان

تواند معاانی و   یک واژه می زیرا عموماً، ست ه از دیدگاه معناییژمهمترین بخش واژگان دانستن وا

هاای فرهنگای و اجتمااعی     دگرگاونی  از ته باشد. بخش واژگان زبان لزوماًکاربردهای مختلفی داش

و « لفاظ » ۀزبان از دو مؤلفا . کند به همین دلیل بیش از هر بخش دیگر زبان تغییر می، پایرد ثیر میأت

                                                           
8 Lambert 
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گاردد تاا ذهان     موجا  مای  « معناا »و « لفظ»میان  استوار و محکمتشکیل شده است و ارتباق « معنا»

. القااب تحقیار القاابی قاراردادی هساتند، زیارا       منتقال گاردد  « معناا »به تصور « فظل»انسان از تصور 

 الفاا   بین ناپایری اجتناب و ذاتی ۀرابط و نهفته ارتباق هیچ گویند: می زبانشناسانگونه که  همان

 قراردادی و و معنا، اعتباری لفظ میان پیوند ندارد، بلکه وجود، کند می داللت آن بر که معنایی و

زبانشناساان،   میاان  در اماروزه :  گویاد  مای  الیناز  کاه  طاوری  باه (. 81؛ ایچیساون: 899)هال،  تاس

 شمار به طبیعی یها زبان اساسی های ویژگی از و روشن معنی، امری و لفظ بودن رابطۀ قراردادی

 (.  83: 8318)الیُنس، رود  می

 

 زبان کردی

زباان  »گویاد:   عضی از متخصصان می( بر اساس نظر هورات و دورمستتر و ب228: 8910زکی بی  )

اوستای زردشت زبان کرد و مادی است و زبان پارسای آن دوره هام آن زباانی باوده کاه در آثاار       

پرس پولیس )استخر( نوشته شده؛ اختالفی که بعدها در اثر توسعۀ زبان حاصال شاده بادین خااطر     

رفتاه و باه منظاور محافظات     بوده که زبان کردی برعکس فارسی تعداد زیاد ازکلمات عربی را نپای

در ماورد زباان کاردی    »گویاد:   ( مای 98: 8923رخازادی ) «. خود، شاکل افعاال را توساعه بخشایده    

نظر از پیشینۀ دور و دراز تاریخچۀ کهن آن به واقعیت انکارپایر و عینی و ملموس این زباان   صرف

میلیاون   10نوع آن بال  بر های مت در روزگار فعلی باید توجه نمود که امروزه زبان کردی با انشعاب

های فعال و زندة دنیاا در مجاام  و    نفر در نقاق مختلف عالم گویشور دارد و به عنوان یکی از زبان

 «. های جهانی شناخته شده و نام آن ثبت گردیده است سازمان

 

 القاب و حفظ وجهه

ریشه دارد، اما در هار  آید و در فرهن  هر جامعه  ای جهانی به شمار می ادب در مفهوم عام، پدیده

منظور از ادب این است که به دیگران نشان داده شود که . شود گر می صورتی متفاوت جلوه زبان به

گونه کاه بیاان شاد، نظریاۀ ادب همگاانی یاا نظریاۀ         همانشود.  به احساسات و نیازهایشان توجه می

تارین و ماؤثرترین    ز مهام براون و لوینسون که تکمیل کنندة نظریات گافمن در حوزة وجهه است ا
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سال اخیر است. یکی از کارکردهای مهم زباان، حفاظ وجهاه اسات.      20شناسی در  های زبان نظریه

اولین بار گافمن و سپس براون و لوینسون در ایان زمیناه تحقیقاات جاامعی انجاام دادناد. باراون و        

منفی یعنی تمایل انسان  لوینسون وجهه را به دو نوع تقسیم کردند: وجهه منفی و وجهه مثبت. وجهۀ

به آزادی عمل و آزاد بودن از تحمیل و تکلیف. و وجهۀ مثبت یعنی تمایال فارد باه ماورد قباول و      

تأیید واق  شدن. همۀ انسانها تمایل به حفظ وجهۀ خود دارند و بر ایان امار نیاز آگااهی دارناد کاه       

ود و هام وجهاۀ دیگاران را حفاظ     دیگران نیز این تمایل را دارند. بنابراین برای اینکه هم وجهۀ خا 

 . (8312)براون و لوینسون، کند  کنند در گفتار و رفتار خود نزاکت را اعمال می

ی ادب براون و لوینسون بیشتر بر مفهومی به نام وجهه متمرکز است که نیاز باه حفاظ آن در    نظریه

. وجهاه از دسات   (32: 8312 )براون و لوینسون،شود  ی منفی و مثبت نمایان می افراد در دو حالت وجهه

نه تنها باید موارد مثبت اجتمااعی را ماورد مطالعاه قارار داد،     »شدنی است. بنابراین  رفتنی و یا حفظ

ها را بدون درک  گونه که قادر نیستیم قدر ارزش بلکه الزم است موارد منفی نیز بررسی شود. همان

دهای مثبت زبان بدونِ درک ناسزاگویی توان به ارزش کاربر ارزش بشناسیم... پس نمی چیزهای بی

( قادرت از  2000ی موراند ) . بنا به گفته(310: 8310)الچینیشت، « برد. هر یک مکمل دیگری است پی

هااای زبااانیِ خاااص، بااه شااکلی متفاااوت، توسااط افااراد فرادساات و فرودساات در      طریااق ژساات

روناد کاه وجهاه در خطار      القاب تحقیر زمانی باه کاار مای   شود.  گوهای روزمره مخابره می و گفت

زیادی است و نیز در جایی که گوینده قصد دارد به وجهاۀ شانونده یاا مخاطا  حملاه کناد. طباق        

کند کاه   خشونت کالمی را به عنوان رفتاری زیانبار تعریف می( 2001)ریتمن ( 2003دیدگاه لباو )

ایاان رفتااار یااک اساات. « تکرارشااونده»و « باادون دلیاال»گیاارد و معمااوالً  از روی عمااد انجااام ماای

معموالً توسط شخص یا اشخاص با قدرت بیشتر . القاب تحقیر است« سوءاستفاده عمدی از قدرت»

به منظور تهدید وجهه مخاط  و با قصد و . القاب تحقیر شود می دادهبه فرد یا افراد با قدرت کمتر 

 شوند.  به کار گرفته مینیت 
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 القاب تحقیر

شاود،   می و ثانویه که به فرد عالوه بر نام واقعی و قانونی وی داده مای های غیررس به آن دسته از نام

. نقاش و تاأثیر فاردی کاه لقا  باه او داده       (2003، لیااو،  8330. فیلیاپس،  8319)بوس، شود  لق  گفته می

. القاب به (81: 8911)احمادی،  تأثیرند  شود، ناچیز است؛ زیرا افراد در انتخاب القاب خود تقریباً بی می

 . خنثی9. منفی 2مثبت.  شوند: دسته تقسیم میسه 

توانند تاأثیر مخارب بار روح و روان فارد داشاته باشاند و موجا          القاب منفی: این گونه القاب می

تهدید وجهۀ شخص شوند. این القاب دارای بار منفی و عاطفی تحقیر هستند. القاب خنثای: القاابی   

 که در ارتباق با شغل هستند و یا القابی.. 

رود. از  شامار مای   وجو و کنکاش در تاریخ اجتماعی به عامیانه یکی از مناب  مهم برای جست قابال

های شخصی و اجتماعی آن مردمان  ها و واکنش توان به رفتارها، کنش می القابدریچه بررسی این 

در فرهنا  ایرانای، باه یکای از     « گاااری  لقا  »و « لقا  »های گوناگون تاریخی پی بارد.   در دوره

های مهم رفتاری مردمان این سرزمین بدل شده است. شاید تاکنون کمتر به این مسأله توجه  ژگیوی

هاای دور تاا اماروز، رواج     گااری روی یکدیگر در میاان ایرانیاان، از گاشاته    کرده باشیم که لق 

ساوی القاابی    هاا باه   شود، ذهن مطرح می« لق  در تاریخ»فراوان داشته است. زمانی هم که موضوع 

 های اخیار و مشخصااً   ویژه در سده های دور بر خود و نیز بر درباریان به رود که شاهان از گاشته یم

هاای یادشاده در    کند کاه لقا    اند. این مسأله نیز بیشتر توجه را جل  می گااشته قاجار می ةدر دور

 ، باه تعبیار   رود که فروختن و خریدن لقا  جا پیش می اند و ماجرا تا آن بوده« فروشی»قاجار،  ةدور

هاای   شاود. لقا    قاجار بدل می ةها و نیمه پایانی دور نگاران به یکی از امرا  اعیانی در میانه تاریخ

هایی  ما است، لق  نظر مان بیرون است. آنچه مورد جا از گستره بررسی اما در این، شاهانه و درباری

گاااری ماردم    لقا  د. انا  اشاته گا بوده که مردمان کوچه و بازار در زندگی روزمره بر یکدیگر مای 

مل در فرهن  ساکنان این سرزمین بادل  أت روی یکدیگر در تاریخ ایران، به سنتی پاینده و البته قابل

مهام رفتاار    ةعنوان یاک ساوژ   ای بوده که آن را به ها به اندازه گااری شده است. گسترش این لق 

 . کرده استشخصی و اجتماعی ایرانیان در تاریخ، قابل مطالعه و بررسی 

 

Archive Of SID

www.SID.ir



 1398، بهار 46د، شماره نامه اورمزفصل

 

                 131 

 

 

 القاب تحقیر در زبان فارسی

کناد. طباق دیادگاه     هایی است که وجهاۀ مثبات شانونده را تهدیاد مای      القاب تحقیر از گونۀ کُنش

هاایی کاه باه تأییاد و تقویات       شوند. ابتدا استراتژی های ادب به دو دسته تقسیم می واتس، استراژی

هاایی کاه از تجااوز باه      د و دوم استراتژیشوند و ادب مثبت نام دارن وجهۀ مثبت مخاط  منجر می

)واتاس،  شاوند   کند و ادب منفی نامیاده مای   حریم و آزادی عمل مخاط  و تحمیل به وی پرهیز می

پایرد، لحن گوینادگان متغییار خواهاد     با توجه به موقعیتی که گفتگو در آن صورت می. (82: 2009

باشاد کاه در ایان صاورت بارای وجهاۀ       آمیز، خصمانه و برای تحقیار   بود و ممکن است لحن طعنه

کاه   «آقا زاده» شود. لق  آمیز، ابزار یک گفتمان می مخاط ، تهدیاآمیز باشد. گاه این القاب طعنه

رود دارای بار معنایی جدیدی است که با معناای   امروز وارد زبان مردم شده و همه روزه به کار می

ح اماروز بارای فرزنادان افاراد باا نفاوذ و       این عبارت در گاشته تفااوت بنیاادی دارد. ایان اصاطال    

ای به  های افسانه هایی اغل  ناروا ثروتررود که با تکیه بر این نفوذ و انجام کا سرشناسی به کار می

تازه هستند و یا دیگر دارای  های دیگری که یا کامالً اند و بسیاری اصطالحات یا واژه چن  آورده

القااب تحقیار در    -2جادول شامارة   :اناد  معنایی جدیدی یافتهمعنای واقعی پیشین خود نیستند و بار 

 زبان فارسی

 معادل کردی مفهوم آوانویسی لق 

 āqā zāde آقا زاده

برای فرزندان افراد با نفوذ و سرشناسی به  لق این 

هایی ررود که با تکیه بر این نفوذ و انجام کا کار می

 .اند ای به چن  آورده های افسانه اغل  ناروا ثروت

 شازده

 یخ کیلومتر آن طرف تر از بی احساسی ājor 8000 آجر

:sibza(e)mi سی  زمینی

ni: 
 سِف زمنی کیلومتر آن طرف تر از بی احساسی 8000

 فِتِن آدم فروش، خبر چین ānten آنتن

 Ārnold آرنولد فشرده

feSorde 
 باو قُرَت مرد ریز اندامی که زیبایی اندام کار کرده است

 فِتِن خبرچین Ava:cs آواکس

 āvizün آویزون
شود و بدون دعوت همه جا  کنه می اًکسی که مرتب

 رود. طفیلی می
 دُمِک
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بغل ۀ آین

 اتوبوس

Âyene 

baqal 

otübüs 

 های پهن و ایستاده و بزرگ گوشلق  کسی که 
آی نَ بَ غَل 

 اوتوبوس

 IQ (IQآیکیو )
باهوش، زرن ، برای مسخره کردن هوش کسی هم 

 رود میبه کار 
 گی ژ

 Abrü pāče ابرو پاچه بزی

bozy 
 ابرو پان دارای ابروی پهن و پر مو، ابرو قجری

ابوالحسن 

8نجفی
 

Abolhassan 

Najafi: 
 خِلَط گیر .گیرد ها ایراد می زیاد از واژه که کسیلق  

 Otü اتو کشیده

ke(a)šide 
 کاخا سی کار آدم شق و رق

 Ordak ol اردک الزمان

zamān 
 دِیاتی تازه به دوران رسیده دهاتی،

 وِر از همه جا بی خبر oskül اسکل

 Asado lah اسداهلل خان

xān 
 دستگاهی تریاکی

 دیشتَکی بی کالس و دهاتی javād جواد

 چِرکن و ژَنگِن زن و عوضی هم به آدم حال ane ti:li:t اَن ِ تیلیت

 وِر و گیژ ساده لوحی ذهنی یا  با شاسگول، به معنی عق  مانده osgül اوسگول

 وِر غربتی گیج، پیه ošgül اوشکول

 Ahle اهل بخیه

bax[i]ye 
 وَ  تَقَ معتاد به مواد مخدر

 مامانی کسی که به دیگران متکی باشد )لوس و نُنر( batʃænænæ بچه ننه

 گیژ ی گیج عق  مانده Čalqu:z چلغوز

 وِر نفهم، خن ، مترادف با اسکل و یوول است. ga:gül گاگوول

 تَپکَ تنبل، ببو و پخمه. :gula:bi گالبی

 شِل شویای آدم درب و داغون و نخراشیدهلق   gu:la:x گوالخ

بادمجون 

 واکس کن
Bâdemjun 

va:x kun 
 وِل کند. عالف، بی کاره، کسی که کارهای بی هوده می

                                                           
 را نوشته است« غلط ننویسیم»ست که کتاب  ابوالحسن نجفی کسی 8
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 bačče šahri بچه شهری

کار  ی تحقیر قشر مرفه و باالدست اجتماعی به به نشانه

دار و  های لوس، ترسو، پول رود که مترادف کلمه می

 است. ها مانند آن

 بَچکَ فارس

 :Bātri باتری قلمی

qalami: 
 رَقَل الغر مردنی

 زوان تَر چاپلوس pāče xār پاچه خوار

 وِر خن ، مشن  piyāz پیاز

 آیِم دولت آدم دولتی، کارمند وابسته به حکومت Tehra:n 28 28تهران 

 جوجَ سُسول خیلی وسواسی، خیلی حساس ti:ti:S تی تیش

 :jā suvi:či جا سویچی
هایی که  گویند. آدم های سیریش و آویزان می به آدم

 کنند خودشان را هر جایی جا می
 آویزان

 John جان کوچولو

kučulu: 
 بُشکَ آدم درشت هیکل

 čāy ši:ri:n چای شیرین
کند، کسی  کسی که خودش را برای دیگری لوس می

 کند. که چاپلوسی می
 زوان تَر

 хаltür خالتور
ل رقص و آواز روحوضی، کن، اه گرم مجلس

 موسیقی جوات
 لوتی

 خَز از مد افتاده xaz خَز

 تویک تال آدم بی مزه xiyār šo[w]r خیار شور

 :Halva حلوا
لق  مردهایی که مطی  زنشان باشند و به این جهت 

 مطی  همۀ مردم باشند.
 ژِن وَ زور

 :Zi:zi زی زی
 مردی که همیشه مطی  و پیرولق  ، «زن ذلیل»مخفف 

 همسر خود است.
 پیا کاسَ شور

 مأمور مامور کالنتری juliet ژولیت

سازمان 

 سنجش
sāz[e]mān 

sanješ 
 فِتِن پرسد. کسی که زیاد می

سازمان 

 گوشت
sāz[e]mān 

gu:št 
 گِنَ گوشت آدم چاق و فربه
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سوار درخت 

 انگور
savār deraxt 

angur 

کسی که شراب زیاد خورده و تلو تلو لق   مست، 

 ورد.خ می
 مَس

 ژر دیشتکی نهایت دهاتی بودن Super qal'e سوپر قلعه

 مِتر باز آدم خز موتور باز Si ji سی جی

 چَس  دوقلو سمج، کنه Si:ri:š سیریش

 دُرُیژ دراز Ši:lang شیلن 

 کند ای که ادعای پاکی می فاحشه tāhere طاهره

این لق  به دلیل 

تعص  کُردها بر 

روی زنان در زبان 

 معادل ندارد. کردی

 وِر ند ذهنکُ abdu llah عبداهلل

 farā فراجناحی

je(a)nāhi 
 آجیل با همه رفیق

 وِشا تنبل و تن پرور frāx فراخ

 foruq farux فروا فرخزاد

zād 
 دختر شاعر خوشگل

این لق  به دلیل 

تعص  کُردها بر 

روی زنان در زبان 

 کردی معادل ندارد.

 fazānavard فضانورد
به قرص، معتاد به حشیش که در عالم هپروت معتاد 

 برد. به سر می
 هوایی-هَپروتی

 معادل کردی ندارد. مور انتظامیأم felfel sabz فلفل سبز

 fenč )فنچول( فنچ
بودن و برای تحقیر طرف مقابل یا  ی کوچک به نشانه

 کنند.  ی برتری استفاده می نشانه
 فنچ

 اندَعَق  م عق  افتاده quz mi:t قُزمیت

 qašang قشن 
وقتی کسی مدام در حال اشتباه کردن و دچار 

های اشتباه از چیزی باشد به تمسخر و تاکر  برداشت

)البته این  قشن 

لق  از زبان فارسی 
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زنند که تاکید و هشداری  صدا می لق  او را با این

باشد برای این که طرف مقابل را متوجه اشتباه بودن 

 هایش بکنند. حرف

یچ تغییری بدون ه

وارد زبان کردی 

 شده است(.

 اهل قم qomqome قمقمه
در زبان کردی 

 کاربرد ندارد.

 مامور انتظامی Kāktu:s کاکتوس
در زبان کردی 

 کاربرد ندارد.

 درو زِن ندروا گو، خالی بند، مدرک جعل ک Kurda:n کُردان

 کرمو ریزد. کسی که کرم می kermü کرمو

 خدانَشناس دین کافر، بی خدا، بی :Na:xuda ناخدا

 n u:mr ʃ شهرستان هنمر

ʔ,hrsta:n 
 تازه شَری دهاتی، روستایی، جواد

 Rešve xār رشوه خوار
کسی که برای انجام کاری ناروا دستمزد دریافت 

 کند می
 رِشوَ خور

 رفوزه امتحان، مردود رد شده در rofuze رفوزه

 ریغو

 
riqu مردنی، ضعیف مزاج، کم مقاومت 

 خنری

 

 گا احمق، کودن dabang دبن 

 الت بی سر و پا، الت، ولگرد، آسمان جل dabur دبور

 doxtar Sadi دختر سعدی
دختری که بیشتر در بیرون از خانه و کمتر در خانه 

 است
 گَشتَل

 dadari ددری
خواهد بیرون برود، زن  کسی که همیشه میلق  

 بدکاره
 وِل

 کُلفت نوکر، نوکر سیاه Dade siyāh دده سیاه

 dade دده مطبخی

matbaxi 
 چِرکن آدم کثیف و بد بو

 بِ آورو وقیح، بی شرم، پر رو dari:de دریده

Archive Of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 بررسی تطبیقی القاب تحقیر و تمجید در زبان فارسی و کردی*
 پرستو رضایی

 

 

     136          

 
 

 Dozd v دزد و دغل

daqal 
 دَلَ دُز مکار

 شخص مسخره dalqak دلقک

این لق  در زبان 

هاست کُردی نیز سال

 که رواج دارد.

  سهل انگار del gonde دل گُنده

 دُم دُریژ پر رو، وقیح، دریده dom dār دُم دار

 دودی اهل دود، سیگاری، تریاکی، معتاد به دخانیات du:di دودی

 سول قِطانی سبیل نازک قیطانی Dugla:si دوگالسی

 dohol دُهُل دریده

daride 
 رن  باز بی شرم، ناپارسا

ی یال و خر ب

 دم
Xar bi yāl o 

dom 
 یال و دم خر بِ احمق، نادان

 لیخر پُ دارای پول زیاد، تروتمند Xar pu:l خر پول

 Xar česo:ne خر چسونه
گویند، نام  در مقام تحقیر به شخص خقیر و ناقابل می

 ای است حشره
 معادل کردی ندارد.

 Xar خرحمال

hammāl 
 رحمالخ کند کسی که فقط کارهای دشوار می

 خر رن  کن

 
Xar rang 

kon 
 معادل کردی ندارد. اهر بد باطنظخوش 

 خرس چاق و درشت، تنومند xers خرس

 Xerse خرس گنده

gonde 

برای تحقیر به کسانی که اداهای خارج لقبی است که 

 .آورند از سن خود در می
 قاویلَخرس 

 خرکار پرکار Xar kâr خرکار

 رن  باز الف زندروا گو،  Xešt māl خشت مال

 گاوج نادان، ابله، کودن xeng خن 

 گَنَ کار فاحشه، خائن Xod foruš خودفروش

 خَو رَسِن خودشیرین، چاپلوس Xoš xedmat خوش خدمت
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 حمال باربر، ناشی و مبتدی، بی مهارت و بی استعداد hammāl حمال

 چاپ چویله باز حقه باز، شارالتان čāčulbāz بازچاچول 

 معادل کردی ندارد. پوشد، زن باحجاب زنی که چاقچور میلق   čāqčuri یچاقچور

 čāqukeš چاقوکش
یر و رکند، آدم ش کسی که با چاقو به مردم حمله می

 عربده کش
 شیوکقچ

 čapal چَپَل
کسی که خود را به چیزهای ناشایست . کثیف، ناپاک

 آلوده کند، نکبتی
 ل په چه

 چَرب زوان چاپلوسخوش سخن،  čarbzabān چرب زبان

 چِرکِن آدم کثیف čerku چرکو

 ن گورَچَ یاوه گو čarand gu چرند گو

 

 القاب تحقیر در زبان کُردی
 معادل فارسی مفهوم آوانویسی لق 

 مُفلس چیز پابرهنه، بی Pa: pæti پاپَ تی

 دَمی مزاج دَم افرادی که دارای تعادل روحی نیستند. pæxʃhæda:r پَخشَه دار

 کسی که در خواب زیاد خُرناس کُند. perxen خِنپِر
در فارسی معادل 

 ندارد.

 تنبل شُل terpen تِرپن

 شکمو پُرخور، شکمو terxen تِرخن

 تنبل تنبل tæmæl تَمَل

 شُل حس شُل و بی dulqen دُلقِن

 بی سر و پا بی سر و پا sær o pʌpæti سَر و پا پَتی

 Særæ xuar خور سَره
لق  کودکان -مان تولد پدرش بمیردنوزادی که ز

 ادب بی

در فارسی معادل 

 ندارد.

 پررو سر به هوا، پررو sære hærz سَرِ هَرز
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 حیا بی حیا، بدزبان بی ʃæli:tæ شَلیته

 دیوانه لق  افراد کوته فکر ʃi:t شیت

 شوت لق  افراد سبک عقل ʃu:t شوت

 آخَر شر کسی که عاقبت بدفرجامی دارد A:xerʃ ær آخِر شر

 awru: ʃen k آو رُوشِن کَرَ

æræ 
 کند. لق  کسی که زیاد رفت و آمد بیخود می

در فارسی معادل 

 ندارد.

 آب زیرکاه کار و دورن  افراد پنهان aw ʒi: rekʌ آو ژیر که

 زرن ، تند و تیز لق  افراد تیز و چابک aerqæ اَرقَه

 الت بند و بار لق  افراد بی ælwʌt اَلواق

 bʌvæ باوَه مَردِگَه

mærdegæ 
 نی، یاروفال رود. لقبی که در هنگام تحقیر به کار می

 بد دهان بد زبان، ناسزاگو bædzu:wʌn بَد زُوان

 bæd qæ بَد قَواره

wa:ræ 
 بدریخت، بدفُرم تیپ نیستند. لق  افرادی که خوش

 ای اِفاده تکبردار :Fi: su فیسو

 جِلف لوس لق  افراد qerti قِرتی

 خسیس نظر تن  qurtʃu:k قُرچوک

 جِلف لوس لق  افراد qereʃmʌl قِرشمال

 کولی حیا لق  افراد بی qærætʃi چی قَره

 بدتیپ لق  افراد به درد نخور qumqumæk قُمقُمک

 نحس فرد نحس و بدطال  qu: ʃmæ قوشمه)غوشمه(

 kʌberʌ کابِرا
اما در حکم لق  برای تحقیر به کار  -برادر بزرگتر

 رود. می

خان داداش )البته در 

 مقام تحقیر(

 مُتملق باشند. رادی که به دنبال مال مُفت میلق  اف kʌsæli:s کاسه لیس

 مریض لق  افرادی که مثل میوه کرم خورده هستند :Kermu کُرمو

 فقیر چیز بی kæmdæs کَم دس

 گیج شعور نفهم و بی goudʒ گاوج

 گیج حیران و سرگردان Gougi: dʒæ گاوگیجه

 بدهیبت بزرگ و هیکلی، هیکل زشت و دُرشت Get u gunde گِتُ و گُنده
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 گدا گشنه فقیر و گدا و گرسنه Gedʌ gusæn گِدا گُسنه

 Gædæ گَدَه دِریده

deri:dæ 
 پُرخور خورد. لق  کسی که زیاد می

 کَچَل لق  کسی که مو ندارد و بدظاهر است. gær گَر

 گرانفروش لق  افراد گرانفروش gerʌndʒʌm گِرانجام

 دستگاهی هروئینی gærti گَرتی

 تنبل حال شُل و بی germen گِرمِن

 کَچَل به درد نخور نامرت  و افتضاح Gær u gu:r گَر و گور

 ganah گَنه
خاصیتی که چاپلوس است و  لق  هر شخص بی

 چسباند. خودش را به دیگران می
 کَنِه

 پُرخور شکم گنده و شکمو Gæyæ guʃʌd گیه گشاد

 نامرت  به دردنخور gʌr u wær گَرُ وَر

 ویالن، ولگرد گردد. لق  کسی که مُدام بیهوده می gæʃtu:l گَشتول

 پررو مظهر روداری :Gen erui گِن رو

 به درد نخور فرسوده، خراب gænæʒæ گَنَژه

 خِپلی آدم چاق و کوتاه genel گِنِل

 Gæn u گَن و گوتال

gu:tʌl 
 خاصیت بی به درد نخور

 

 

 القاب تحقیر در زبان کُردی و فارسی

 القاب کردی

 القاب فارسی
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 القاب تمجید

از زماان هخامنشایان    ساله. دقیقااً  2200ای  ر ایران دارد. پیشینهدرازی د ۀها پیشین لق  دادن به انسان

گفتند تا زمان ساسانیان که یزدگارد بزهکاار باود و خسارو نوشایروان.       که به اردشیر درازدست می

شدند. عقیده گاشتگان این بود که لق  را بیشتر به  گاشت و القاب نسل به نسل منتقل می سالها می

هدف از القاب برای بزرگان وجاه تماایز   . که انسان را با آن لق  بشناسند دادند این دلیل نسبت می

اند  بوده است. خلفا، پادشاهان، امیران، سالطین، فرمانروا یان، کدخداها و... همگی دارای لق  بوده

اناد. حااال یکای مثال      کارده  و برای اینکه با رعیت فرق داشته باشند برای خودشان لق  انتخاب می

دسات  ) «یماین الدولاه و اماین الملاه    »گرفات و   د غزنوی لقبش را از خلیفه عباسی میسلطان محمو

کلا  آساتان   »شد، یکی هم مثل شاه عباس صفوی  راست خلیفه و امین پیروان ماه ( خوانده می

ت. این القاب حاکی از باالترین و عالی ترین شکل احترام به یاک شاخص اسا   . کرد امضا می« علی

. چنین القابی به گفتار افراد رسمیت برای تعظیم و تکریم استشود که  ذکر میدر این دسته القابی 

بزرگوار، ارجمند، یا اگر اصرار به بار علمی فرد قبیل /اقا، خانم، از ی القاببخشد.  واحترام و ادب می

باه  رود کاه   . ایان القااب بارای گروهای باه کاار مای       کنایم  میداشته باشیم، مثالً فرهیخته را استفاده 

در کشورهای خارج از ایران معمول اسات  . دهند ادب واکنش شدید نشان می صادیق زبانی فقدانم

دهناد مگار اینکاه دیادار      کنند یا خطاب قرار می که همدیگر را با احترام با اسم کوچک معرفی می

با لحنی محترمانه با اسم کوچک خطااب   های خارجی بسیار رسمی باشد. حتا رئیس نیز در شرکت

به همراه پیشوند آقا یا خانم معمول هست که با اسم فامیل در محل کار شود. در ایران  اده میقرار د

دهند و هرچاه مقاام شاخص مقابال، بااالتر باشاد باا احتارام بیشاتر و باا            همدیگر را خطاب قرار می

. با اسم فامیل، پیشوند هاایی مثال   گیرد مخاط  قرار میپیشوندهای بیشتری همچون آقای مهندس، 

.، Mr.، Mrs قا یا آقای مهندس یا خاانم یاا سارکارخانم یاا خاانم مهنادس و در زباان انگلیسای        آ

Miss، Dr. ،Ms. کنناد. در ایاران    تار مای   روند که خطاب قرار دادن را هرچاه رسامی   به کار می

استفاده از اسم کوچک نشان دهنده وجود صمیمیت است. در کشاورهای خاارج از ایاران خطااب     

قابل با اسم کوچک نشاان احتارام یاا صامیمیت نیسات بلکاه لحان یاا پساوندها یاا           قرار دادن فرد م

رود نشان دهنده صمیمی بودن یاا رسامی باودن     پیشوندهایی که قبل یا بعد اسم کوچک به کار می
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در زبان انگلیسی  Dear ،Honey پیشوندهای جان، عزیز در ایران وهای است. به طور مثال پسوند

 هیچگااه ایان اسات کاه     صمیمیت هستند. نکته مهم ةشوند نشان دهند میکه با اسم کوچک همراه 

برعکس،  اسم کوچاک را نبایاد باا    درست به کار برد. آقا یا خانم نباید اسم فامیل را بدون پیشوند 

 یی مثل آقا یا خانم به کار برد. یا پسوند ها پیشوندها

 /آقای دکتر حسینیعزیز جناب آقای مهندس حسینی/آقای مهندس حسینی/ آقای حسینی

 هراتی عزیز/ خانم دکتر هراتیسرکار خانم مهندس هراتی/خانم مهندس هراتی/خانم 

، گااه  مشاوقانه /آمیاز  تحساین ، گااه  خواهشامندانه/ ملتمساانه  لحن گوینادگان القااب در اینجاا گااه     

 قدرشناسانه، گاه متواضعانه، گاه محترمانه و گاه دوستانه و صمیمی است. 

 

 زبان کُردی القاب تمجید در

 مفهوم آوانویسی لق 
معااااااااااادل 

 فارسی

 زبان بسته bæsæ zwʌn بَسَه زُوان
آرام و 

 ساکت

 صبور سازگار besʌz بِساز

 da:rʃæb دار بَش
کساای کااه سااهمی غیباای دارد و ناایش گزناادگان ساامی باار او 

 کارساز نیست.
 نظر کرده

 بی ریا یکدل و روراست bɪ:riyʌ بِ ریا

بِ سَاااااارُ و  

 زُوان
bɪ: særu 

zwʌn 
 خجالتی رو، زبان کُند کم

 تمیز ظافت، مُنزهبان Pert ʃupʌk پِر ُ و پاک

  ظریف، کوچک tærtʃek تَرچِک

  کامالً تمیز، پاکیزه Terk tæmiz تِرک تَمیز

 رازدار دار، بسته زبان آدم راز نگه Tu:da:r تودار

 شکیبا کش جبرکش، ستم dʒəur ki:ʃ جور کیش

 فهمیده باشعور و عاقل særeʃbeʃou سَرِش بِشُو

 سربراه سازگار sʌlehʌn صالحان
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 پهلوان لق  مرد زرن  و قوی Serakur ره کُرشی

 Li:mu:dam لیمو دَم
لق  کسی که دارای دهانی کوچک و در کل ترکیا  چهارة   

 زیبا باشد.
 زیبا

  لق  شخص ارزشمند :aSrafi اشرفی

 

 
 القاب تمجید در زبان فارسی و کردی-2نمودار شمارة

 

 گیری نتیجه

مله مشکالت روانی، مختل شدن روابط اجتماعك، ضعف ثیرات بد ازجأسب  تکاربرد القاب تحقیر 

افاراد هماواره در تاالش هساتند در زمیناه افکاار و       . اعتماد به نفس و خجالتك بودن فرد مك گاردد 

گوییاد کاه    احساست خود در یک حالت متعادل باشند. بنابراین زمانی که شما تملاق فاردی را مای   

کناد   صادقانه دیده و احساس راحتی بیشتری با شما میاعتماد به نفس باالیی دارد او این تعریف را 

ثیر معکوس داشته أت، تواند اما در موردی که فرد اعتماد به نفس پایینی داشته باشد این چاپلوسی می

باشد و حتی در برابر تمجید شما از خود حالت تدافعی بگیرد. آن چاه کاه از ایان نظریاه برداشات      
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 القاب تمجید در زبان فارسی و کردی

القاب تمجید در زبان فارسی و 

 کردی
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از نقاق قوت افراد است به خصوص نقااق قاوتی کاه خاود     شود پررن  کردن و تمجید کردن  می

دهاد و در   اعتماد به نفس بیشاتری مای  افراد، به . القاب تمجید بالد فرد از آن آگاه است و به آن می

 . رانند کنند و کمتر کسی را از خود می نتیجه شادتر هستند و ارتباطات بهتری را مدیریت می

روند. در مورد کارکرد اجتماعی شایوة لقا     قومی به شمار میهای مهم فرهنگی هر  القاب از نشانه

هاا باا    دادن در بین کُردزبانان باید گفت که ناوع معیشات و زنادگی کردهاا و ارتبااق نزدیاک آن      

یکدیگر برای امرار معاش و کارگروهی و روابط خویشی همراه باا ایجااد صامیمیت و یکرنگای و     

بستگی قومی را باه هماراه داشاته اسات.      ان، نوعی همی زب مزاح و شوخی و حتی درگیری به وسیله

روناد و بیشاتر    گیرنده به کار مای  شوند اغل  در نبود شخص لق  القابی که برای تحقیر انتخاب می

اوقات به هدف شوخی هستند و جدّی نیستند. اما القاب تحقیار باه طاور کلای آزاردهناده هساتند.       

شود، گستاخانه هستند. محایط و فرهنا     د داده میالقابی هم که بر اساس مشکالت جسمی به افرا

کنایم، القاابی مانناد     بر روی کاربرد القاب تأثیرگاارند به طوری کاه در طای تحقیاق مشااهده مای     

گویی به زنان کااربرد دارد، باه    و... که برای متلک فروا فرخزادبلند،  طاهره، داف، گوشت، شاسی

ی معادل ندارد. عالوه بار تاأثیرات مثبات در رواباط     دلیل تعص  کُردها بر روی زنان در زبان کرد

 اجتماعی، القاب در مواردی نتایج منفی و نامطلوبی در روابط اجتماعی دارند. 
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