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 دهیچک

 قاجار ورهد شاعران. دارد عصر آنی اجتماع وی اسیس اوضاع به تمامی بستگ عصر هری ادب تیفیک دیتردی ب

 انهیعام حاتاصطال عامه اتیادب ازی عیوس بخش. است رانیا معاصر شاعران نیتری مردم از و شگامانیپ از

. دارد ممرد عامه به اختصاص چون اصطالحات نیا زبان و است متداول مردم انیم در که است اتیکنا و

 بوته در دینبا خاطر نیهم هب. است جامعه کی ای قوم، کی یاجتماع راثیم و ملت هری معنوی ها هیسرما جزو آثار نیا و. استی ا محاوره

 ،صبا جمله از قاجار ورهد شاعران آثار مجموعه در که استی پژوهش جهینت  دارنده بر در حاضر مقاله. رندیگ قرار یفراموش

 ملک محمودخان ،یبانیش خان اهلل فتح رزا،یم رجیا ،یاصفهان سروش ،یجندقی غمای ،یبسطامی فروغ ،یرازیش یقاآن ،وصال

 تیب 141،876ی بیتقر ودحد با شاعران اشعار در اتیکنا و انهیعام اصطالحاتیی شناسا منظور بهی رازیش دهیشور ،الشعراء

 خود به  را آخر رتبه انهیعام اصطالح 61 با یبسطامی فروغ و نخست رتبه انهیعام اصطالح 927  با رزایم رجیا که است شده انجام

 . اند داده اختصاص
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 .انهیعام اتیکنا انه،یعام اصطالحات رزا،یم رجیا عامه، اتیادب: یدیکل کلمات

 مقدمه -1

 مقاله نیا که استی ا نامه انیپا موضوع قاجار دوره شعر در اتیکنا و انهیعام اصطالحی بررس و لیتحل

ی فتحعل) وانید ده در تیب 141،876ی بیتقر حدود بای شعر نیدواو قیدق مطالعه با. است  آن از برگرفته

 ت،یب هزار17،000 حدودی رازیشی قاآن ت،یب هزار30،000 حدودی رازیش وصال ت،یب 16،558 صبا، خان

 24،000 حدود سروش ت،یب هزار 9068 حدودی جندقی غمای ت،یب هزار 5000 حدودی بسطامی فروغ

 هزار 2250 محمودخان و تیب هزار 20،000 حدودی بانیش ت،یب هزار 4000 حدود رزا،یم رجیا ت،یب هزار

 از متون نیا کیرک اصطالحات استی ادآوری به الزم(. تیب هزار14،000 حدودی رازیش دهیشور ت،یب

ی معمول و روزمره اتیکنا و اصطالحات اصطالحات، آن حذف با انیپا در که است شده حذف پژوهش آمار

 دوره اواخر در کیفولکور شعر واژگانی عال نمودار رزا،یم رجیا وانید شک بدون. دیرس 2970 به مؤدبانه

 او زبان از را اتیکنا و عوام اصطالحات ازی انبوه اگر ستین بیعج پس. است تیمشروط لیاوا و قاجار

 از مورد نیچند که میخورینم بری اشعار ای تیب به رزایم رجیا وانید در گفت توانیم جرأت به. میبشنو

 .است فوق گفته از مصداق نیبهتر ریز نمودار. باشد نگنجانده خود در را مذکور موارد
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 ادا روزمره و انهیعام انیب و لحن با که شودیم اطالقی واژگان و باتیترک و الفاظ به :انهیعام اصطالح

 زبان انهیعام باتیترک و کلمات نیا کاربرد اکثراً و. است متفاوت اریمع وی ادب زبان با کهی اگونه به. شودیم

 ختهیفره مردم که آورندیم زبان بری الفاظ و ندیگویم سخن دوبندیقیب که ختهیفره مهین مردمی امحاوره

 .کنندیم احتراز شدتبه ،یرسم محافل در آنهای ادا از

ی برا است کرده لهیوس را آن هامیا نیا و دارد هامیا نکهیا اال مجازستی نوع واقع در هم هیکنا»: هیکنا

 در تقاضا، در غزل، در – هیکنای بار....  خطر ای داردی دشوار گفتنشان پردهی ب که سخنان آنگونه انیب

 گفتن که آنجا -خطرها ارتکاب از را آنها کهی بس و کندیم شاعران به اریبس خدمت -هجو در و انتقاد،

 کوب، نیزر) .بخشدیم کالم به هم خاص لطف و مالحتی چاشن عالوه به. رهاندیم -است سخت قتیحق

 (.74: نقابی ب شعر دروغ،ی ب شعر

 قیتحقنهیشیپ -2

 عصر در شعر سبک جمله، آن از که است شده انجامیی کارها ز،ین قاجار دوره شعری شناسسبکدرباره

 منتشری آثار زین عامه فرهنگدربارهی. رازیشی دیحم از قاجار عصر در شعر و کار تجربه نصرت از هیقاجار

 لغات فرهنگ کتاب نیتدو با جمالزاده ران،یاانهیعام اتیادب کتاب نیتدو با محجوب محمدجعفر. است شده

 عوام فرهنگ گرید و مجاهد احمد اهتمام به عوام مصطلحه لغات و رنگستانین با تیهدا صادق انه،یعام

 زبان لغات فرهنگ ،یرحمت وسفی فیتأل مصطلحات و لغات امثال، انه،یعام فرهنگ زین وی نیامی قل ریام

 مانند گرید محققان و خشت تا خشت از کتاب نیتدو بایی رایکت محمود ،یسمائی مهد دکتر ازی مخف

 نیتدو با...  ،یصادق اشرفیعل ان،یلیوک احمد شاملو، احمد ،یباش بلوکی عل ،یرازیشی انجو شادروان

 . اندپرداخته موضوع نیا به مقاالت نگارش و کتابها
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 :دهد پاسخ ریزی سؤالها به داردی سع حاضر مقاله

 در انهیعام اصطالحات بسامد -2 است؟ افتهی راه قاجار دوره شعر در زانیم چه تا انهیعام اصطالحات -1

 نوع چه -4 است؟ حد چه تا رزایم رجیا شعر در هیکنا بسامد -3 است؟ زانیم چه تا رزایم رجیا شعر

 افت؟ی رزایم رجیا شعر در توانیم رایی ها هیکنا و انهیعام اصطالحات

 قیتحق روش -3

 موضوع با مرتبط منابع منظور نیای برا. استی فیتوص –ی لیتحل نوع از نوشتار نیا در قیتحق روش

 و خوانده موضوع با مرتبط مقاالت و هاکتاب زین. گرفت قراری بردارادداشتی و مطالعه مورد ویی شناسا

 در و. شدی بردارشیف نامهانیپا عنوان با مرتبط نظر مورد میمفاه و اتیاب سپس. گرفت قراری نیبازب مورد

 پرداخته هاافتهیدست لیتحل وی بررس به اثر، هرصفحهشماره درج ضمن و دیگرد میتنظ وی بندطبقه ادامه

 .است

 انهیعام اصطالحات -4

 بحث قابلی گوناگون جهات از رزایم رجیا وانید شعر در اتیکنا و انهیعام اصطالحات موضوعی کل بطور

 اتیکنا و انهیعام اصطالحات مقوله شتریب نجایا در طلبدیمی ا جداگانه مجال کدام هر که. استی وارس و

 نیا در اتیکنا و انهیعام باتیترک و اصطالحاتی اری به کهی موضوعات نیبنابرا. است نظر مورد آنها انواع و

 : کرد اشاره لیذ موارد به توانیم. استی وارس و بحث قابل است آمده اثر

 (یانتقاد ،یاخالقی)اجتماع ،یاخالق موضوعات با مرتبط انهیعام اصطالحات -1-4

 مانند به او رایز. است افتهی اختصاصی انتقاد وی اخالق اصول به رزایم رجیا اشعار ازی ا عمده بخش

ی اجتماع مصلح او گرچه. است واقف کامالً آن ارزش و موضوع تیاهم بهی فارس ادب برجسته شاعران گرید

 فساد در غرق جامعه به انهیگرا واقع و متبحرانهی دید با روانشناس و شناس جامعه کی مثابه به اما. ستین

 بخش سبب نیهم به. زدیخیم بری ا عادالنه قضاوت به و نگردیم خودی اسیسی آلودگ خواب وی اخالق

 اصالً و. است کرده متمرکز جامعه رسم و آداب وی اعتقاد وی اخالق مسائل بر را خود اشعار ازی ا عمده

 حذف به معتقد اصالًیی گو و. ردیگ رادیا مردمش اتیخلق و خود جامعه به که خواسته عمد به ررزایم رجیا

 بیع آنها به توانیمی اخالق نظر از که داردیی شعرها رزایم رجیا دانندیم همه گرچه و. ستین سانسور و

 نشود گرفته دهینادی بکل اشعار نیا که است آن بهتری ول گرفت

 :شودیم اشاره رزایم رجیای(اخالق ریغی دگاهید ازی )اخالق انهیعام اصطالحات از تا پنج به نمونه جهت

 من از پدر ارثِ کندیم طـلب چشمــانشی            گفت که بودی پسـر ـشانیکی همـــراه



 (4ب/196 محجوب، رزا،یم رجیا)

 سربه چه مرا دیآ شب آن صبحِ که غـافل            دمیکش و بستمی ه دم،ید مفت ــاکیتر

 (13ب /187 همان،)

 دُرُستـست ما کــــارِ که گفـــتم دل به            سُستست ـفهیل بند ــر،یخ ــدمید چــو

 (11ب /82: همان)

 یدیدو مـــردم مـــا چُـــرتِ یِتـــو توی             دیآفـــــر مــــلّا و آخـــونـد نیا تــو

 (3ب /85: همان)

 یگــذاری افـعــــ دُم بــــر پــا چـــرای            دار ستیچ ـــاستیس کِــــرم نیا تو

 (11ب /93:همان)

 رزایم رجیا ازی اخالق انهیعام اصطالحات گریدی ها نمونه ازی اخالصه انیب به نهیزم نیا در استی مقتض

 .میکن اکتفا

 ذهاب و ابیا(/ 155) معذور المأمور(/ 192) نداشتن بساط در آه(/ 51) کردنیی آقا(/ 38) کردنی آشت

 چپق( 23) اوردنینی کسی رو به(/ 158) بودن تشنهی کس خون به(/76) دنیپوش کفن زنده بر(/ 172)

 حال(/ 101) چندِش(/ 58) گذشتنی کس سر بر چه(/ 187ی )کس روز و سر به آوردن چه(/ 38) دنیکش

(/ 209) وعده خلف(/ 123) داشتن ادیز خرج(/ 109ی )تکان خانه(/ 93) باز حقّه(/ 90) دنیپرس رای کس

ی کس دل(/ 108) کردن دقّ(/ 141) دخل(/ 214) کردن دشت(/ 214) زدن رای کس دخل(/ 56) دهید داغ

 رک(/ 96) رشوه(/ 109) دادن راپورت(/ 12) کلک و دوز(/ 70) بودنی کس دور دور،(/ 179) بودن کباب

 سوزاک(/ 90ی( )کس) به رساندن سالم(/ 85) کردن زنا(/ 106) زدن چوب رای کس اهیس زاغ(/ 213یی )گو

(/ 214) فرنگ شهر(/ 122) شوربا شلم(/ 67) چاک نهیس(/ 129) خوردنی لیس(/ 177) پوش اهیس(/ 28)

 باالی کس کار(/ 140) قنپز(/ 103) دادن قرض(/ 99ی )کس به کردن تنگ را عرصه(/ 112) گرفتن طالق

 در گرفتن گِل(/ 115) کردن رای زیچ فیک(/ 214ی )کالش(/ 223ی ()کس با) افتادن کج( /8) گرفتن

 شدن ولوله(/ 76( ) باز حقه توسعاً ) وردارورمال(/ 81) افتادنی( زیچ: ای )یکس ریگ(/ 215) رایی جا

 الخ(.......150)

 

 رزایم رجیا وانید در بدن جوارح و اعضا با مرتبط انهیعام اصطالحات -2-4



 اصطالحاتی ریبکارگ پس. است کرده استفادهی بدنی اندامها بری مبتن شعر استعاره از اغلب رزایم رجیا

 توانیم جرأت به که بوده، ریچشمگ آنقدر او وانِید در دارد ارتباط بدنی اندامها و اعضاء با کهی ا انهیعام

 رجیا وانید در موارد هیبق به نسبت ،یاجتماع وی اخالق واژگان از بعد واژگان، از دسته نیا بسامد که گفت

 ای و دست و چشم است افتهی تبلوری و سخن در زیانگ اعجابی ا گونه به او باپسندیز و نیزبیت نظر در

ی کیزیف وی جسمان بعد به تنها نه رجیا رایز. اند افتهی یا ژهیو گاهیجای و شعر در....  و قلب و گوش و زبان

 خود میگل از را پا) چون،ی باتیترک نیباتریز خلق به ،یبدنی اندامها نیهم با بلکه. دارد توجهی ظاهر اندام

 مدّ  اندامی شناس جمال تنهای عن.... (ی و نهیس به دست بودن، راه به چشم ،یانتظار چشم کردن، درازتر

 بر دری قیعم و ژرفی معان خود کهی باتیترک نیباتریز خلق بهی ظاهر اندام نیهم در بلکه ستین او نظر

 . ازدییم دست دارد

 اسـتخوان کردم خـــرد فــــراوان چون            رخـــان گل عشــــق راه اندر هم مــن

 (8ب/136 رزا،محجوب،یم رجیا)

 ــنندینب تـو گـــوشِ و گَـــل چــــرکِ             نـندینشـــ ـتیپهــــلـو بـه کـه آن تـا

 (6ب /137 همان،)

 کنم ماریت و کنم نازش رسم چو او خرِ به            پوز و پک بر زنم چندی لگد را خود خـر

 (11ب /40 همان،)

 بس و نددای مـ خَــــلَج خَــــــر زبــانِ            کس هر منظــورِ مَثَــل نیا باشــد کـه

 (8ب/155 همان،) 

 آن درز بر وـمــ رفـــت نخــــواهد کـه            آن طـــرزِ از امدهیفهمـــ چـــنان مـن

 (13ب /134 همان،) 

ی نیب به انگشت: است رزایم رجیا وانید در بدن جوارح و اعضاء با مرتبط انهیعام اصطالحات جمله از زین

(/ 23) خاراندن رای کس بدن(/ 180ی )نیب به افتادن باد(/ 204! )برگردی آمد که پا همان با(/ 137)کردن

 میگل از را پا(/ 85) کردنی کس کفش تو پا(/ 102ی )قلمی نیب(/ 21ی )زیچ بودن بند و بستهی مو به

 چشم(/ 140) پز و پک(/ 39)دار پا و پر(/ 47) گذاشتنی کس سرِی رو را خودی پا(/ 71) کردن دراز خود

 شکسته سر(/ 110)دنیرس کمر تای کس شیر(/ 180) دماغ(/ 148) کردن شالق به دست(/ 19) زخم



 به(/ 144) اوردنین دهان از نفس(/ 128) ستادنیا حرکت ازی کس نبض(/ 85) خوردن خر مغز(/ 23)

 الخ(...........153) داشتن گردن

 (ریتحق و دیتهد) دشنام و نینفر و دعا و سوگند با مرتبط اصطالحات -3-4

 در عیشا نینفر و دعا نوع البته. دشنام هم و نینفر هم و دارند دعا هم ربازید ازی بشر جوامع همه

 به  الفاظ نیا  رزایم رجیا چون جسور و پروای بی شاعران شعر در. است متفاوت گریکدی با مختلف جوامع

 .رودیم کار به اجتماع ای فرد سرکوب و نیتوه قصد

 االهلل خـــواهد را تـو شخـــص همـان او            بود خوشگل از پر شهر اگر که من جز ستیک

 (5ب /51 محجوب، رزا،یم رجیا)

 ییبـــال تـو بـر آسمـــــان از رســـــدیی            َعـــال ـــایدن از ــــــریخی ــــنینب

 (1ب /155 همان،)

 کند کم ـشیدرو منِ زحمتِ خواستی م            باد دراز عمــرش که شـرقی فرمـــانروا

 (17ب /179 همان،) 

 خرست چه هر پدرِ گـورِی سیع خرِ جــز             نکنم خر دگـر  مدحِ او مدحتِ جز به من

 (8ب /66 همان،) 

 تـرای سَـــرا شــومــــرده بَـــــرد کـه            گفت نخــواهم نیا جــــز حاال ـــکیل

 (1ب /164 همان،) 

 انهیعامی هایباز و ها مزاح وی شوخ و تعارفات با مرتبط اصطالحات -4-4

 قطعه در ژهیو به رزایم رجیا شعر در که است معاشرت آدابی الگوها فرهنگها تمام مشترکات ازی کی

 جوامع در مرسوم بیغر و بیعج تعارفات بهی انتقادی دید با "کنندیم رم" فیرد با« تعارف» معروف

 :گریدی ها نمونه. تازدیم خود

 کــــردم تَکـــــــرار را ـدیبفـــرمـــائ             کردم اِصـــرار و کـــردم سِــمـاجـــت

 (4ب /80محجوب، رزا،یم رجیا)

 قمر دورِ بر که هاله چون گـــردم تو دَورِ            چراغ شیپ صفـــت پروانه رمیم تو شیپ



 (19ب /23 همان،)

 کنم گفتار وهیشـــ َکرِتَم منی عــــل به            دانند ناسم افصحِ زبان پنــج در گرچـــه

 بزن برمـــن و شــــاخه از بِکَــــن گُل            بزن بشـکن و کــــنی شــــاد و ورجِه

 (11ب /105 همان،) 

 ریبگی کـــــول وی کُـــــول بده گــــاه             ـریز بهی زمــــان وی رو ــــایب گــــاه

 (18ب /104 همان،)

 (.103) ورجه و ورجه(/ 65) جانت نوش(/ 105) گرفتن نشگان: ها نمونه ریسا

 ی:پزشک مسائل و هایخوراک با مرتبط اصطالحات -5-4

 مقاصدش انیبی برا ها واژه نیا کاربرد در او و. خوردیم چشم به رجیا اشعار در هایخوراک کاربردی گاه

 .نداردیی ابا چیه

 ییمــا بادنجــانِ نه، جــــان خـانـم تویی             آ کوچــه در چــون بســته ســروته

 (23ب /83 همان،) 

 بود نیچته و بود مهیق خورش آن اندر که            آوردند سفره بگذشت شــب ازی مین چو

 (18ب /15 همان،) 

 پر بـالشِ  نینرمتر کشـــم تو بـــالِ  رِیز            چرب لقمه نیخوبتر نهم توی رو ــشیپ

 (15ب /23همان،)

 کنم بازار و کوچه سر نُقـــلِ خــود نَقل             زنم بـــــازار و کــوچه در زنــها با الس

 (17ب /38 همان،) 

 خوردند غصّــه بــــس از کـــردنـد ورم            مُردند خوردند بـــس ز مّلــــت غــــم

 (5ب /96 همان،) 

 پرتغال(/ 51) پالوده(/ 101) نمکی ب(/ 83) بادنجان(/ 81) لیآج: از عبارتند مدخل نیای ها نمونه گرید

 حلوا(/ 38یی )چلو(/ 38) جگرک(/ 15) نیچ ته(/ 104) اکیتر(/ 17) ترد(/ 82) پلو(/ 17) پشمک(/ 14)



 نان(/ 68) نان(/ 14ی )نارنگ(/ 23) چرب لقمه(/ 54ی )شور(/ 57) شکر و ریش(/ 15ی )خوراک(/ 82)

 (.103)مهیق خورشت(/ 38یی )چلو(/ 17) سنگک

 البسه و پوشش با مرتبط اصطالحات -6-4

 وی اخالق چون موضوعات ریسا با سهیمقا در رزایم رجیا وانید در لباس و پوشاک موضوعی کل بطور

 4500 بر افزون که وانیدی بیتقر مجموع از و ستین ریچشمگ و متنوع بدن جوارح و اعضاء ای وی اجتماع

 :مانند. است دادهی جا خود در را تیب 13 به کینزد و شودیم تیب

 است چـــاقچــور نه و الزم چـــــادر نه            اسـت ضـرور عفّـــت و عصمــت را زنـان

 (10ب/  79 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 زندیم چُسَــــک و نینعلــــ به دســـت            او دســـــتِ َدگَــنَـک بر نرســد گـــر

 (8ب /12 همان،) 

 دِکُـــولتِه تـو ـــشِیپ به ــــدیآ اگــــر             فـــاکُولتـِه ـــدهید کُلـــِژ رفـــــته زن

 (14ب /83 همان،) 

 بر به ارَمتیب کرده تا و رُفته و شســــته             ترا شــلوار و ــراهنیپ وی ـرشــــلواریز

 (24ب /23همان،) 

 نیپوت(/ 39) پاالن/  کوتاه دامن(/ 15) نیپاچ(/ 83) بقچه: البسه و پوشش با مرتبط اصطالحات ریسا

 (.39ی )مَلِک(/ 39) مخمل(/ 12) جُل(/ 81) روبنده(/ 83) نماز چادر(/ 84)

 امثال با مرتبط انهیعام اصطالحات -7-4

 اتیادب در همواره و داردی ناگسستن وندیپ مردم با و است بوده باز رید از مردم انیم در المثلها ضرب

 وانید در. دیآی م شمار به آنی اصلی ها شالوده از و. است داشتهی ریچشمگ و مؤثر نقش فولکور و عامه

 که کندیم استعمال را سائر امثال بجای بقدر میخوریم بر امثال نیا از بایزیی ها نمونه با زین رزایم رجیا

 .کندیم معطوف خود به رای ا خواننده هر نظر

 : مانند

 اســت پــادشــــــاه نگــــرفتـــه دزدِ             گـــرفتــند و نـمـــــوده ــبیتعـــقـ

 (169 محجوب، رزا،یم رجیا) 



 

ه             نییآ و رســـم از اســــم بـــرد دینبــا  ــنیاسی خواند دینبا خـــر گــــوشِ ب

 (21ب /94: همان) 

 المثلها، ضرب ازی فهرست به 311 تا 307 وانیدی انیپا صفحات در محجوب نکهیا توجه خور در نکته

 انهیعام اصطالحات با مرتبطی مثلها بر معطوف شتریب هدف قیتحق نیا در اما اند نموده اشاره لهایتمث

 .است گنجانده خود در تر انهیعامی مفهوم ویی معنا بار که است بوده

(/ 22) بادآور بود که باشد بر باد: رزایم رجیا وانید در امثال با مرتبط انهیعام اصطالحات گریدی ها نمونه

 دارد؟ قهیشق به کار چه.. گ(/ 87) بودنی کس از کاهدان و کاه(/ 10) استادی شوی کی نباش تا شاگرد

 ا)ی بر نعل(/ 18) آمدن دیپد کار کار از(/ 77) آمدن در کم کم عمر شیر(/ 24) مادر نگردد هیدا(/ 84)

 (.149) اندازد دَر چه به و بکنی سنگ(/ 85) داشتن آتش( در

 :بازار و کسبه و اثاث و ابزار با مرتبط انهیعام اصطالحات -8-4

 اما. است بوده بشر مختلف ادوار در انسانها روزمرهی زندگ اتیضرور نفکیال جزءی زندگ اثاث و ابزار

 شعر در کهی حال در و شدیم محسوب تنزلی نوع شاعرانی برخ شعر در ابزار نیا حیصر و انهیعام کاربرد

 ریتأث خود هدف شبردیپی برا جاهای برخ دری مردم وی امحاوره عیوس دید آن با رزایم رجیا چونی شاعران

 :بایز اتیاب نیا در مثالً. است گذار

 بُرندســـهیک و بَرکـــاســــهی همــــگ            خورندرِشَـــوه انیمرکــــز کنـــم؟ چه

 (21ب /122 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 خوردنی فـــور و هِشــــتَن نــان یِرو            بُـــردنی دَور زِ ناپُـخــــته مـــــــرغ

 (15ب /121 همان،) 

 زندیم دگـــــنگ مغــــزت و ســــر بر            زندیم کتــــک االســــــالمۀُحجــــــ

 (  7ب /12 همان،) 

 تشک(/ 85) بقال(/ 23) پر بالشِ(/ 12) الک: رزایم رجیا شعر در اثاث و ابزاری ها نمونه گرید از زین

(/ 32) دنگ(/ 200) دنبک(/ 12) دُکنگ(/ 126) چدن(/ 38ی )خوری چا(/ 24) چاقو(/ 9) تومان(/ 39)

 برد کاسه(/ 196) گاریسی قوط(/ 186) تراش قلم(/ 24) دارد فنری صندل(/ 24) شانه(/ 121ی )دور

 (. 38) کافه(/ 116) کباب خیس(/ 96) وافور(/ 196) ورق(/ 125ی )گار(/202) متل کتل(/ 122)



 ی:مذهب مسائل با مرتبط اصطالحات -9-4

 به بارهای و. است برده کار به موضوعات هیبق به نسبت محدود صورت به رای مذهب مسائل رزایم رجیا

 قمه از« بنگر نیحس شاه دسته در»  قطعه در مثال. تاخته تمامیی گو رک با ،ینیدی بدعتها و خرافات

 نیحس امام دربارهیی بایز شعر و او مدح زین و( عی )عل جالل و جاه دریی بایز قطعه او. کندیم انتقادی زن

 :دارد

 کَردسَت بد که عبا آلِ خمسـه حـــقِّ به             ندهد من قبضِ وجهِ اگر خمسـه ـــرِیوز

 (6ب /168 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 کنم گفتارۀ ــــویش َکرِتَم منی علـــ به            دانند ناسم افصح زبان پنــج در گـــرچه

 (20ب /28 همان،) 

 (. 183) گفتن اهلل بسم: و

 :اصوات با مرتبط انهیعام اصطالحات -10-4

 انیجر در ریچشمگی بسامد همواره و است بوده زبانی میصم و زنده عناصر ازیی معنا صدا دیتردی ب

 میمفاه ریتأث با....  و هورا آخ، آه، چون،ی آواها نام با زین رزایم رجیا شعر در که است داشتهی گفتار شعر

 :تیب نیا مانند میخوریم بر شعری عاطف

 سنــــگ به خـــورد پســـــرم یِپا آخ            خـــراش افـــتی پســـرم دســــتِ آه

 (17ب /192 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 ـایب دِ  فــــراقت ز مُـــــردم که مــــن            چــــرا بـــــازی ـمَـــــزِگــیب و یردو

 (15ب /120: همان) 

 اهلل اللـه کــــــــن دور ــایخــــــــدا!            واه واه شهــــرند نیا در ــهایلوطـ چـه

 (25ب /80 همان،) 

 وه(/ 80) واه واه(/ 90ی )ه(/ 165) هورا(/ 96) کردن شیک(/ 174) قاه قاه(/ 192) آه: گریدی ها نمونه

 (.100) بودنی کس ای یزیچ فیح(/ 32) فیح(/ 14) عو عو(/ 204)

 

 اهانیگ و جانوران با مرتبط اصطالحات -11-4



 . نداردی خاص کاربردی محدود موارد در جز رجیا وانید در اهانیگ و جانوران اصطالحات

 : مانند

 دست پشتِ زنمــتی م ُگــــل تَرکـــه            بَست بهی تَخَطــــّ دستی ببـــر گـــر

 (20ب /104 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 را تنهکی سفرِ لذَت خـارجه در ســـتین            را کَنِه نیا بکن مُلــک ـــهیمال تـــن از

 (15ب /216 همان،) 

 (.148) اسبی نوع) ابو(/ ی84) لولو: ها نمونه

 یابداع و شکسته اصطالحات وی قاموس اصطالحات -12-4

 نوع نیا و دارد وجود لغت فرهنگ در که استی اصطالحات ،یقاموس انهیعام اصطالحات از منظور

 خم» حساب، و حدّ  مانند. ستندین زیانگ الیخی لیخ حد از شیب استعمال علّت به اصطالحات و باتیترک

 در کاربرد زانیم نیشتریب همواره اصطالحات نیا چند هر....  و ساعت به ساعت ناخواه، خواه ،«خم در

 نسبتاً بسامد با زین رجیا شعر در که ستین شگفت نیبنابرا. دارد را نو و معاصر وی سنت و کیکالس شعر

 به زین راتیتعب نیا انیب در رجیا که گفت توانیم جرأت به امّا. میمواجه اصطالحات نیا ازی توجه قابل

 شعر در شکسته وی ابداع انهیعام اصطالحات کاربرد که استی ادآوری به الزم. است برآمده عهده ازی خوب

 .  است اندک اریبس رجیا

 : مانند

 ســـوخته پــدر اســـــت ط...لِ بـــابِ            شودیم غلـــط چنــــد هـــر هیقــــاف

 (6ب /202 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 سربه چه مرا دیآ شـب آن صبحِ که غافل            دمیکش و بستمی ه دم،ید مفت ــاکیتر

 (13ب /187 همان،)

 !دیببخش کردم، غلـط خوردم، ه... کــــه            ـدیتشــد و مـــدّ با گفتمــش مکــــرر

 (24ب /81 همان،)

 



 :مانند شکسته

 مرا دادهی پدری ــریپ سـرِ  در حــق باز            کرد شـو میبگو که نباشــد زنده مــادرم

 (10ب /3 همان،) 

 یبـــــازی کنــــی م ــــــریش دُمِ بـای            قاز ـکی لــوسِ مــــوشِی ا گفـــت

 (1ب /146 همان،) 

(/ 88( )عمق کم و مسطح) پخ(/ 50) جهتی ب(/ 50) جای ب(/ 85) اطوار(/ 16) اصالً( / 32) شدنی آفتاب

 سبز(/ 31) زِفت(/ 26) فتق و رتق(/ 130) دم به دم(/ 135) جور وا جور(/ 18) جد اندر جد(/ 79) پشکل

 قشون(/ 126) کیفابر(/ 209) زیپشپ ،یپاپاس: مترادف) غاز(/ 189) دیسف و سرخ(/ 224ی( )ابداع) شدن،

 رجیا اشعار در رفته کار بهی قاموس انهیعام اصطالحات جمله از زین( 21) کلوپ(/ 187) مستراح(/ 87)

 ....باشدیم رزایم

 نیعناو و القاب با مرتبط انهیعام اصطالحات -13-4

 کاربرد آن جهینت و زند دستی شگرد به که شده موجب رزایم رجیا عصری اجتماع –ی اسیس اوضاع

 در رجیا شعر اتیاب ازی انمونه. باشد آلود فحش و ناپسند تمسخر،یی معنا بار با نیعناو و القاب انهیعام

 :القابی ریبکارگ

 است دُچاری عـــام و عـــارفی و بر که             است کار چه خودی باز بچّـــه رب ای که

 (10ب /78 محجوب، رزا،یم رجیا) 

 است زیح جنس نیا قــدر چهی دانینم             است ــزیچ چهی ـــــرانیا کهی دانینم

 (2ب /94: همان) 

 : زین

 کنم وِلنگار ولگــرد یِمشــــد پســـرِ با             ســـلوک که نتوانم ملوکم، ابناء از مــن

 (8ب /38 همان،)

  کیاوروت و کیرک واژگان با مرتبط انهیعام اصطالحات -14-4

ی سوزن میقد شاعران از.... است داشته رواجی فارس اتیادب در میقد ازی سینو مستهجن وی نگار زشت

 (.239ی: ادب انواع سا،یشم)« مشهورند نهیزم نیا در رزایم رجیا دیجد شاعران از وی سمرقند



ی ها سروده انیم در رای تفکر نیچن بارز نمونه. خوردیم چشم به فراوان کیرک اتیهجو رجیا شعر در

 :دیگویم کهیی جا. مینیبیم عارفی مثنو در رجیا

 ی(مردمی ها هیکنا) رزایم رجیا شعر در انهیعام اتیکنا -5

 نیا دآورانیپد و است؛ شده ستانده مردم زبان از شود،یم برده کار به ادب در کهیی ها هیکنا نهیشیپ»

 ها هیکنا نگونهیا. مانندیا و رمز گونه از شتریبی مردمی ها هیکنا. سخنوران نه اند، بوده مردمان ها هیکنا

 که ندییها هیکنا اند، برده کار به شیخوی ها سروده در و اند گرفته وام به مردم زبان از سخنوران که

 نهفته خود در با تابند؛یم باز رای گریدی مردمی هایژگیو و راهها و رسم و باورها ،یستیزی هنجارها

 (172: انیب ،یکزاز)« دادندیم

 از ها هیکنا نیا ازی ا پاره که. دارد مهارت زین اوست ذهن دهیتراو که شاعرانهی ها هیکنا کنار در رجیا

 .دارد تیحکا دادهایرو برابر در اوی واکنشها وی آدمی رفتارها

 و دعاها و تعارفات دشنامها، و نهاینفر ،یاجتماع وی اخالق: دارندی انواع رجیا شعر در انهیعامی ها هیکنا

 ... . و کیرکی ها هیکنا و هایشوخ و مزاحها جوارح، و اعضا و نیعناو و القاب

ی دست رهیچ ویی توانا بر دال خود نیا که افتاده جای و شعر در خوبی قدر به انهیعام اتیکنا نیا و

 اتیکنا مقوله در نیبنابرا. است معتقد خود شعر در فولکور کردن وارد به واقع به او رایز. دارد تیحکا رجیا

ی اجتماعی واال درک با را شیخو افکاری شخص احساسات از فراتر انهیعام اصطالحات همچون زین انهیعام

 لیذ در که. میمواجه اتیکنا نیا ازی توجه خور در بسامد با که ستین شگفت نیبنابرا. است ختهیآم

 .میا کرده اشاره مثال شاهد ذکر با وار فهرست صورت به موضوع نییتب جهت

 رجیا وانید دری اخالق وی اجتماع مسائل با مرتبط اتیکنا -1-5

 نِه بچّــــــه و بــود تر جــــــا که دید             دامــنه آن در بگشـــــود چو چشــــم

 (17ب/118 محجوب، رزا،یم رجیا)

 یفروشی م تـر ـــــزمِیه هم مــــن بهی            رجــوشیدیی بگـــوی خــــواهی م تو

 (16ب /76 همان،)

 پنهـــان نیزم در گشـــته او نصـــــف            وََجــــب چـهار جز ســـتین او قَـــــدِّ

 (2ب /195همان،)



 با رای زیچ ای یکس اسم(/ 102) دنیبار وارید و در از(/ 6) بودنی زیچ اُمّ  و أبّ(/ 38) گذاشتن آبرو

(/ 23) شدن پولی ب(/ 170ی )زیچ از آمدن خونی بو(/ 146) کردنی باز ریش دم با(/ 95) بردن طهارت

 به خون(/ 70) داشتن مانیپش اشخاص سبابه حال(/ 109) کردن جلب(/ 85) خوردنی کیتار بهی ریت

 و دود(/ 123) شدن شیری کس دل(/ 13) زدن لکی( زیچی )کسی برای کس دل(/ 93) کردنی کس دل

(/ 95ی )کار کثافت(/ 145) گرفتن باال را کار(/68) شدن تنگی کس بر هیقاف(/ 39) طلبکار(/ 193) دم

 ،یاجتماع ،ی اخالق اتیکنا جمله از زین(.... 22) نوری عل نور(/ 81) دادنی باز(/ 182) کردن سوار کلک

 .باشدی م رزایم رجیا اشعار در رفته کار بهی انتقاد

 بدن جوارح و اعضاء با مرتبط اتیکنا -2-5

ــد کـــه   ی           شد بلند سحـــــری دســــت چــه از  یکـــــرد نـــــوایب بــه تفقُـّ

 (12ب /204 محجوب، رزا،یم رجیا)

 دگــر نــورزد عشـــــقی کســـــ تو با             کمر تا رسد تو ـــــشِیر کــــه بعـــد

 (12ب /110: همان)

 ــادآوری شـــدم برتو تـــو بدــِ  روزِ ز که            مشو رنجه من ز استیی مو به بسته تو حسن

 (2ب /21: همان)
 سر در باد(/ 101) پا نک تا سر نک از(/ 85) بودن ساختهی کس دست از(/ 84) دنیدی کس چشم از

 زدن پا پشت(/ 71( )کردن رونیب) کردن درازتر خود میگل از را پا(/ 153) داشتن گردن به ،(151) داشتن

ی کس به بد چشم(/ 133ی )انتظار چشم(/ 67) پا دو جنس(/ 141) کندن رای کس پوست(/ 91ی )کس به

ی کس سر از دست(/ 99) دنیکشی زیچ از دست(/ 7) بودن راه به چشم(/ 85) بسته چشم(/ 28) دنیرس

ی کس سر(/ 140) دادن تاب لیسب(/ 144) نداشتن لیسب و شیر(/ 202) کندن بر شیر(/ 85) برداشتن

 (.87) بستنی کار ای یزیچ به کمر ،(129) خوردن سنگ به

 نیعناو و القاب با مرتبط اتیکنا -3-5

 اَجفَنــگ کالچـــه کچــــل تو شعــــرِ            اســت جَفَــنگ کالن دگــرِ شعـــر گر

 (13ب /31 محجوب، رزا،یم رجیا)

 یفروشیم تر ــــزمِیه هـــــم مـــن بهی            رجـــوشیدیی بگـــوی خـــواهی م تو



 (16ب /76: همان)
(/ 124) شخدمتیپ(/ 51) فروش پالوده(/ 186) عرضهی ب(/ 133) بدقول(/ 144) گدا بچه: ها نمونه ریسا

 کُلَفت(/ 24) کدبانو(/ 39ی )چ قهوه(/ 37) قُلدر(/ 12ی )فکل(/ 51) چاکر(/ 173) ریگ جن(/ 122) جاکش

ی/ مشد(/ 85) ویمُس(/ 78( )معشوقه مترس،)  مِت(/ 14) مادموازل(/ 224ی )دریل(/ 80ی )لوط(/ 155)

 (.84) منتر(/ 121یی )مُال(/ 85) مُلّا(/ 158) مآبی فرنگ: مفّرنگ(/ 37ی )مشت

 کیرک و ناسزا و دشنام با مرتبط اتیکنا -4-5

 خیم کنـــد انســــان د...مق دری گهـــ            خیمِرّ به انســــان سرِ دیســــای گهـــ

 (2ب /89 محجوب، رزا،یم رجیا)

 دم...ر استی نیقــرو چه هر ــــشِ یر به            ــــدمیبُر تو از مِهــــر که عــــارف برو

 (2ب /93: همان)

 ستین پا سنــگِ تیرو مثلِی سخـــت به            ستین ـایح چشمت در ذرّه کی چــــرا

 (11ب /81: همان)
 شدن گم(/ 203) سر بر خاک(/ 81) پررو(/ 201)سوخته پدر(/ 152)شدن چاق ضهیب: ها نمونه ریسا

 (.....42)دهنم بر خاک(/ 81)

 انهیعامی هایشوخ با مرتبط اتیکنا -5-5

 چنگخر خــطِّ  مثـــل شــده خطّــــت             رفتــــــه رفتـــــه مـــــاشـــــاءَاهلل

 (14ب /31 رزا،محجوب،یم رجیا)

 قشـــنگست ــــدنیزور عشـــــقی برا            شنگست و شوخست پســـر آنی نیب تو

 (17ب /78 همان،)
(/ 24) ؟(آمده در ا)ی دهیدم طرف کدام از آفتاب: انهیعامی هایباز و تعارفات و هایشوخ با مرتبط اتیکنا

 و الک(/ 171) پنهان چه شما از(/ 204) شدن بلندی( ا دندهی )دست چهی رو از( / 12) دهیپوش چه تو از

 حال(/ 180) زدن لگد و جفت(/ 224) زیناچ بنده(/ 105) زدن بشکن(/ 92) دوزک( و) بزک(/ 12) دولک

 جفت و طاق(/ 96) شنگول(/ 220) دستبوس(/ 197) جانم به دردت(/ 213) غُلم داش(/ 122) آمدن



 لگد(/ 105) کردن قلقلک(/ 83) رفتنی( زیچ ای )یکس قربان(/ 84ی )کسی برا شدن فدا(/ 84ی )باز

 (....79) فش و خش(/ 89) کردن لوس را خود(/ 148) انداختن

 :دشنام و نینفر و دعا و سوگند با مرتبط اتیکنا -6-5

 ــــریبگ و ـــایب اهلل،ی عــــل ـــــز،یخ            ریس بوســـهی کی به من ازی شــــو گر

 (7ب /117 محجوب، رزا،یم رجیا)

 باشــم زنــــده تا تــــوام یِدعـــــاگو            دارم دوست عــارف جـــانِ مـــن را تو

 (8ب /93 همان،)
 التماس به ،(81ی )اله(/ 81) اکبر اهلل(/ 136ی )ریاکب(/ 122) خر احمق(/ 51) اهلل( و) اّلا/  ِبلّا( و) اال

ی رو به تف(/201) سوخته پدر(/ 155) پدرسگ(/ 12) رفتن درک به(/ 81) رفتن جهنم به(/ 146) افتادن

(/ 29) دهد...(  مرگش،) مرگت خدا(/ 133( )مرگِ: مترادف.... ) جانِ به قسم(/223ی )ریبم تو(! دیایب.... )

 قرم ،(94) خواستن رای کس ریخ(/ 155ی )نینب ایدن و عمر از ریخ(/ 93) بودن گوسفند و گاو جنس از

 محض(/ 164)بردن شور مرده(/ 31) ماشاءاهلل(/ 66( )کرده هم) کس فالنیی( بابا) پدر گور(/ 31) دنگ

 اشعار در( دشنام و نینفر و دعا و سوگند) با مرتبط انهیعام اصطالحات جمله از زین(.... 197) خدای رضا

 . باشدیم رزایم رجیا

 یخوراک با مرتبط اتیکنا-7-5

 کند علم خود دُم که کنــــم زوآر گــــر            دُم ــرِیز به بگـــذارم فلفــــلش ندیگو

 (22ب /180 محجوب، رزا،یم رجیا)
 دنیپاش جگر بر نمک(/ 24) بردنی دور ز ناپخته مرغ(/ 154) زبان نیریش(/ 177) رهیش: ها نمونه

 (.213) کاسه همان و آش همان(/ 12)

 

 منزل اثاث با مرتبط اتیکنا -8-5

 شدبا بـار بختـــت ــــگِید شــــهیهم             باشد کار کــــارت کهی خواهــ اگــــر

 (1ب/95 محجوب، رزا،یم رجیا)

 مشو آش از گـــرمـــــترۀ کــاســــــ            مشو پرخــــاش طـــالبِ ـگـــرید تــو



 (5ب/223 همان،)

 پوشش با مرتبط اتیکنا -9-5

 آمد رید که دامـــنش مده زود زدســـت            دار نگاهش شب نصـف تا آمده که کنون

 (18ب /67 محجوب، رزا،یم رجیا)

 یابداع وی قاموس اتیکنا -10-5

 بـد از خــوب یِچـــــا ـــــکیل نداند            حـــدّیب اســت کمـــاالت رای کمـــال

 (18ب /90محجوب، رزا،یم رجیا)

 آرد  در  دُم  نتیلُنبَـــرَ  ـــــــــانِیمـ            آرَد در سُـــم ســـاقت که عــــارف ایب

 (4ب /88 همان،)

 گرفت کــار دمِ به را خـــــر مــــــاده            گــــرفت زشـــــلوار بنـــد الغــــرض

 (8ب /124 همان،)

 نوربــار ستـــاره چـــون چشــــمِ  دو با             گِرد و چاق و دیسفــ و سرخ و ســــالم

 (4ب /189: همان)
 (.215) رمق(/89) بودن پول قیرف(/ 50) جای ب(/76) آوردن شیر به رای کس: اصطالحات ریسا

 یریگ جهینت -6

 اندگرفته قرار عامه فرهنگ به کردیرو شگامانیپ رده در کهی کسان از چندتن قاجار، دوره شاعران انیم در

 مقوله به را خودی فرهنگی کوششها ازی مهم بخش بلکه تفنن،ی رو از نه کهی شاعران. آورد حساب دیبا را

 افکندند نوی طرح نهیزم نیا در دیتردیب و. دادند اختصاص عامه اصطالحات کاربرد ژهیو به و عامه فرهنگ

 . داشتند تیمشروط دوره در ژهیو به رانیا عامه فرهنگی غنا بر ژرفی ریتأث و

 مشاهده اتیکنا و انهیعام اصطالحات ازی آشکاری نمودها قاجار دورهی توانا شاعر رزا،یمرجیا شعر در

ی ریکارگ به از و. بودی مردمی شاعر رزایمرجیا. است داده اختصاص خود به رایی باال درصد که. شودیم

 لیبدیب اوی شناسمخاطب. نداشتیی ابا چیه انهیعام راتیتعب و بازار و کوچه معمول و افتاده پاشیپ کلمات

 آغاز و قاجار دوره شعر دری میعظ تحول منشأی و کیفولکور اتیادب ارزشمند هیسرما ازی برخوردار و



 927 بای و. گشود معاصر و تیمشروط شاعرانی فرارو رای اتازه افق رفتههمی رو و. بود تیمشروط

 .ردیگیم قرار نخست رتبه در اتیکنا و انهیعام اصطالح

 است مورد 927 رزایم رجیا وانید در اتیکنا و انهیعام باتیترک کاربرد کل جمعی بررس نیا اساس بر

 وی اخالقی ها نهیزم در انهیعام اصطالحات مجموعهی کل طور به بیترت نیبد. داردیی باال اریبس رقم که

 خود آن از را دوم مقامی ابداعی قاموس با مرتبط اتیکنا و انهیعام اصطالحات و اول مقام نظر ازی اجتماع

 نیهمنش که نجاستیا توجه قابل نکته. است گرفته قرار آخر رده دری مذهب انهیعام اصطالحات و اند نموده

 رجیا شعری ادبی بایز صناعات جزءی فارس کهن الفاظ و انهیعام اتیکنا و انهیعام اصطالحاتی ساز

 به مربوطی ا محاوره اصطالحات و باتیترک کاربرد در رزایم رجیا که استی حال در نیا شودیم محسوب

 .است بوده موفقتر خود موضوعات گرید به نسبتی انتقاد وی اجتماع وی اخالق مسائل

 رزایم رجیا وانید در  انهیعام اصطالحات کاربرد درصدی ا سهیمقا نمودار -1 جدول

 اشعار کل به نسبت درصد اتیاب تعداد یتیترب نیمضام فیرد
 06/31 233 یاخالق 1

 53/12 94 جوارح و اعضا 2

 6/7 57 دعا و دشنام و نینفر 3

 93/4 37 های باز وی شوخ و تعارف 4

 46/3 26 های خوراک 5

 93/2 22 پوشش و البسه 6

 06/1 8 امثال 7

 8/4 36 کسبه و بازار و اثاث و ابزار 8

 2/1 9 اعداد و اربعه عناصر 9

 53/0 4 یمذهب مسائل 10

 86/1 14 اصوات 11

 93/0 7 اهانیگ و جانوران 12

 6/17 132 یابداعی قاموس 13

 13/8 61 القاب 14

 33/1 10 کیرک 15

 100 750 جمع

 رزایم رجیا وانید در اتیکنا کاربرد درصدی ا سهیمقا نمودار -2 جدول



 اشعار کل به نسبت درصد اتیاب تعداد یتیترب نیمضام فیرد
 67/40 72 یاخالق 1

 07/31 55 جوارح و اعضا 2

 38/3 6 نیعناو و القاب 3

 95/3 7 ناسزا و دشنام 4

 25/3 4 تعارفات و انهیعامی های شوخ 5

 69/1 3 دعاها 6

 51/4 8 یخوراک 7

 25/2 4 منزل ابزار و اثاث 8

 56/0 1 پوشش 9

 95/3 7 اعداد و اربعه عناصر 10

 64/5 10 یابداعی + قاموس 11

 100 177 جمع
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 .1336ی. موسو چاپ محجوب، جعفر محمد قلم به مقدمه و حیتصح با ،یرازیشی قاآن میحک وانید -6
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 نامن،: تهران ،ینامن محمود زاده،ی عل زاهللیعز اهتمام به محمّد، ن،یمع ن،یمعی فارس فرهنگ -14

1384. 

 .1390 سخن،: تهران هفتم، چاپ حسن، ،یانور سخن، فشرده فرهنگ -15

 .1390 سخن،: تهران سوم، چاپ حسن، ،یانور سخن، اتیکنا فرهنگ -16

 .1382 سخن،: تهران ،یمحمّدعل جمالزاده، انه،یعام لغات فرهنگ -17

ی اسالم مطالعات مؤسسه: تهران ،یحیفص خسرو دکتر اهتمام به ،یرازیش دهیشور وانید اتیکل -18

 . 1389 ، لیگ مک -تهران دانشگاه

ی. راز فخری کتابفروش ،یعباس محمّد. عیشف محمد ،یرازیش وصالی. رازیش وصال وانید اتیکل -19

1362. 



 حیتصح به. نیحس محمّد بن محمود الشعراء،ملک محمودخان. الشعراء ملک خان محمود اتیکل -20

 .1385. جاودانه آثار: دگلیب و آران: تهران ،یعاطف نیافش ،یعاطف حسن

. آرمان: تهران نوح، اهللنصرت کوشش با. میرح رزایم ،یجندقی غمای. یجندقی غمای آثار مجموعه -22

1385. 

: تهران ر،یضم روشنی مهد ،یهانر ماله، ،یپهلو دوره تا هیصفو عهد ازی رانیا آداب و معتقدات -23

 .1391 ،یعیشف
 

 

 

 

 

 

 

 
 


