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 مقدمه

شعور هموار  در صدد استخدام غیرِ خود بیرای خیود    انسان در طول تاری  در مقام مونودی ذی
ن یافت که چیتی یا کسی را به خدمت خود نگرفته باشید و  توا هیچ انسانی را نمی .برهمد  است

تواند دور از ذهن باشد که برر بدوی نییت وی  از تنیاول گوشیت       تصور این مطلب نمی. یا نگیرد
ای از  دندان به استخدام خود گرفته باشد و برای شکار، تکیه  ای چو  را در نقق خالل شکار تکه

انسیان هنهیه از طعیعیت در    . زنیه و هییتم را   نگ هتیق سنگی تیت را و برای برافروختن هتق، سی 
و از [ « ابیتار »: 6]نامیید   « ابیتار »داد  را  هورد  و بدان وسیله کاری انجام میی  استخدام خود در
اش همیۀ   وسیلۀ قیوای شیناختی   ، به[4]یکی از ارکان شناخت انسان است  3بندی هنجا که مقوله

 .بندی کرد  است هه   مقول این مستخدمان را در حیطۀ ابتار

ی چه  عالو  بر طعیعت، انسان هموار  از همنوعان خود نیت مستخدمانی داشته است که اینان
. انید  ی مستخدم همنوعان خود شد  از سر شوق و عالقه، چه از فرط انعار و چه از تنگنای معاش
باشد و حوایج تواند داشته  دندان را می یک مستخدم از با  اینکه برای مخدوم نقق همان خالل

 .بندی شود ه   مقوله تواند به لحا  کارکرد در حیطۀ ابتار کند نیت می او را برطرف 
ابتار هموار  مونب راحت  تن و روان انسان بیود  اسیت، زییرا زنیدگی انسیان بیا ونیود هن        

ولیی بیرای رسییدن بیه       ابتار هرگت هدف نعود ،. شود گذرد و تعامال  او تسهیل می تر می راحت
در مقدمۀ بسط  فرهنگیِ نقیقِ ابیتار در موعیوو میورد بحیث،      . است  دفی خاص استفاد  شد ه

شاید بتوان داشتن نگا  ابتاری به زن را، یعنی او را مقدمۀ رسییدن بیه اهیدافی غییر از خیودش      
محسیو  کیرد و   ( تععیی  ننسییتی  ) 3زدگیی  دانستن و به نوعی ابتار ونداشتن، نوعی ننسیت

بنابراین، شیاید اولیین   . مراهد  کرد  های دارای نن  دستوری را در زبان این مطلب 4بازنمایی
طیور کیه    همان. ای که بتواند وشواک نوو نگا  ابتاری به زن تلقی شود مقولۀ ابتاره   باشد مقوله

یک کودک خردسال یک قاشق را از نگا  خود و در سطح شناختی کیه دارد و از مسییر تعیاملی    
کند، عامۀ مردم،  بندی می بازی و نه ظروف و لوازم هشپتخانه مقوله ۀ اسعا که با هن دارد در زمر

هیا محسیو     دهند و ظیرف و مجیرای اصیلی فرهنیگ     ها را ترکیل می حتی خود زنان، که تود 
بنیدی کننید و    شوند، ممکن است زن را در حوز  یا  اقل در حاشیۀ حیوزۀ ابیتاره   مقولیه    می

 .اشندگونه وذیرفته ب موعوو را این
تیر انجیام    ها را با هن راحت ترین، ابتارِ انسان که کار شک بهترین و ورارزش شاید اولین، اما بی

                                                           
1. tool 
2. categorization 
3. sexism 
4. representation 
5. grammatical gender 
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مسلم است که خوردن غذا، چیدن میو ، دوشیدن گاو، [. 7، ص3]وی بود  است   «دست»داد  
شید ،   هبر این اساس و با نگا  به مطالیب گفتی  ! تر است تا با وا با دست راحت... دروکردن گندم و

های دارای  عنوان راحت  تن و نان انسان در نن  دستوری هن در زبان به« دست»نقق ابتاریِ 
نین   « دست»عنوان نمونه، منعک  شد  و در هر دو زبان  نن ِ دستوریِ هلمانی و روسی، به

 [.рука»3»: 1]و [ «Hand»: 7]دستوری مؤنث دارد 
 3نگرند که اگر مطیابق دییدگا  وارسیونت    وعوو میدر این مقاله، نگارندگان از این دریهه به م

، ابتاری نهت اطفای شهو  و دیگر نیازهیا، شیاید   [  ، ص3]نگا  برر به زن ابتاری بود  باشد 
های دارای نن  دستوری، در مقولۀ ابتاره  ، بسامد ابتارهای دارای نین  دسیتوریِ    در زبان

تناسیب، در انتمیاو    باشد یا ایین ودیید ، بیه   دار داشته  مؤنث با همتای مذکر خود اختالفی معنا
برای انعکاس این دو فرعیه، دو زبان روسیی و  . سخنگویان هن نامعه به نحوی خود را بروز دهد

 .ایم هلمانی را انتخا  کرد 
در مورد فرعیۀ دوم، یعنی بروز نگا  ابتاری به زن در انتماو، چنین استد ل شد  است که 

، بیا تونیه بیه    [6 ]ین نگا  همارِ تجاوزهای ننسی در یک نامعه باشد اگر یکی از تعینا  بروز ا
،   ]اینکه بعضًا همار تجاوزا  ننسی بیه زنیان در هلمیان اغلیب بیریتر از روسییه بیود  اسیت         

، این احتمال ونود دارد که بسامد ابتاره    دارایِ نن  دسیتوری مؤنیث در زبیان    [31ی37ص
ابتاره   متناظر در زبان روسی باشد؛ گرچه سیرعت تییییرا    طرز معناداری بیرتر از  هلمانی به

 .مراتب بیرتر از تیییرا  متناظر با هن در زبان است فرهنگی به

پیشینۀتحقیق
شناسی فرهنگی از دیدگا  مربوط به چارچو  ایین ویشوهق، نگارنیدگان     زبان   کلی، در زمینۀ طور به

ذییل عنیوان نین  دسیتوری و     [  ]بیاطنی   ت هنکهاند ن ی وشوهری داخلی نیافته هیچ مقالۀ علمی
رغم اینکه نین  دسیتوری را یکیی از تقسییما  صیوری در برخیی از        ، به4شناختی نن  زیست

هیای دسیتوری متفیاوتی     های مختلف برای مفاهیم واحد از نن  داند، معتقد است زبان ها می زبان
هورد  ی فرانسوی، عربی و هلمانی شاهد میی ها های خورشید و ما  را در زبان او واژ . کنند استفاد  می

در عربی و هلمیانی   Mondولی قمر و  ،مؤنث( lune)مذکر است و ما  ( soliel) که در اولی خورشید
 .داند ی انگیخته می نوعی نحو  مؤنث؛ و این تمایت را فقط به sonneمذکرند و شم  و 

اند  هایی چند منترر شد  ه، کتا در خارج از کرور، و در رابطه با چارچو  مد نظر این مقال
 :کنیم ها اشار  می که به برخی از هن

                                                           
1. hand 
2. /ruka/ 
3. Talcott Parsons 
4. natural gender 
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به بررسی بازنمون فرهنگیی  [  9 ی69 ، ص 3]در کتابی  3و نایِمیر 3، یو شریفیان، دیروِن
هوری منتخعیی از مقیا      ها ورداخته و این مهم را از طرییق نمی    سازی اعضای بدن در مفهوم

ویرامیون   4«گیامی  ایکیه »ای از  توان بیه مقالیه   اند؛ مثالً، می رساند  دانرمندان این حوز  به انجام
ی ارگییان داخلییی، محییل  در زبییان ژاونییی اشییار  کییرد کییه در هن سییه نییوو قلییب  معنییای قلییب

محل احساسا  خاص عاشیقانه متیرثر از فرهنیگ راییج بیین       ورزی و حتی بینق و ویش  احساس
 .اند ی از هم تمییت داد  شد   گویروران انگلیسی

و ما در بخق ویرینۀ داخلی وشوهق [ 36]کتا  دیگری که شریفیان در این حوز  نگاشته 
به ترنمۀ هن اشار  کردیم، به بررسیی رابطیۀ بیین زبیان، فرهنیگ و شیناخت از منظیر نظرییۀ         

هیا   گییرد کیه زبیان در هن    بیر میی   طور ویش  مطالعیاتی را در  وردازد و به شناختی می  شناسی زبان
منید   شود و از مجیرای تحلییل نظیام    یک بخق  ینفک از فرهنگ و شناخت قلمداد میمنتلۀ   به

وی در این کتا  بیانگر ایین نکتیه اسیت    . دهد زبان، درک ما را از فرهنگ و شناخت افتایق می
عنوان ییک زیرنظیام از فرهنیگ، بیا شیناخت داد و سیتد دارد و شیناخت در سیطح          که زبان، به

 .یابد فرهنگ در زبان بازنمون می
ارائیه  [ 9]طیور خیاص الوونیودی     ترین کتا  در رابطه با موعوو این تحقیق را به شاید مرتعط

وی در این کتا  به رابطۀ بین نن  دستوری در ارناو، فرهنگ و شناخت شیخص  . داد  باشد
نویسیند  ونیو  شیناختی و فرهنگییِ     . وردازد در مکالما  روزمر  در زبان یونانی و در یونان می

شناسیی   شناسیی زبیان، زبیان    شدن به رویکردهای فمنیستیِ نامعیه  دستوری را با نتدیک نن ِ
، نسعیت زبانی و مطالعا  مربوط به ارناعا  شخصی در تعامال  و تحلیل مکالما  بیه   شناختی 

 .بندی در این حوز  نکرد  است ای به ترثیر مقوله نهاتی تعیین کرد ، اما هیچ اشار 
ها و تحقیقا  میرتعط و ارائیۀ    ، به معرفی نظریه[33]این حوز  نگاشته وود در کتابی که در 

همهنین، او . ورداخته است گیری دیدگا  ننسیتی در فرهنگ  اطالعا  کاربردی در زمینۀ شکل
رابطۀ بین ننسیت و نامعه را حالنی کرد  و دربارۀ مسائلی چیون تییییر ننسییت و حواشیی     

نهایت به ماهیت نقری که تفیاو  ننسییت در    اد  است و درمربوط به هن نیت مطالعاتی انجام د
 .وندارد کند ورداخته است و هن را عروری می نامعه ایفا می

منتخعی از مجموعه مقا   معتعری که رابطۀ بین زبیان و  [ 37]شریفیان در کتا  دیگری 
ین کرد  و بیه  های مختلف را بررسی کرد  گردهوری، بازبینی، ویراستاری و تدو فرهنگ در زمینه

هیا در   دو کتا  دیگر را منترر کرد  که از هیر دوی هن  7 33وی در سال  .چاپ رسانید  است
به یک مرزبندی  شناسی فرهنگی زباندر کتا  . چارچو  نظری این وشوهق استفاد  شد  است

                                                           
1. Dirven 
2. Yu 
3. Neiemier 
4. Ikegami, Yoshihiko 
5. heart 
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خوریم کیه ایین کیار بیرای اولیین بیار در        ها برمی شناسی فرهنگی با دیگر نظریه ندی بین زبان
 .شناسی انجام شد  است زبان

 :اند از ی وشوهریِ خارنی مرتعط با این تحقیق ععار  برخی مقا   علمی
ی  برخیی هن را معنیا  . هیای مختلفیی ونیود دارد    ویرامون رمتگذاریِ نن  دستوری، نظرییه 

 به بررسی این موعوو ورداخته[ 3 ]ای  کوربت در مقاله. دانند ی انگیخته می انگیخته و بعضی هوا
ای از معنا، هوا و  ی انگیخته است و همیت  واژ  و معتقد است در زبان روسی نن  دستوری ساخت

اما نگارندگان در وشوهق حاعر به دنعال این هستند که نران دهند . هم دارد را با  صییگانِ اسم
 .ی انگیخته نیت باشد تواند مقوله نن  دستوری می

هیا، از حییث    شیناختی انسیان   بسط نین  زیسیت  ای نن  دستوری را  کراوچنکو در مقاله
از نظیر نگارنیدگان،   [. 33]داند  ها، در سایر مونودا  براساس قیاس و تداعیِ کاربردی می ویشگی

شیناختی   کند و العته تقیدم   بندی را هم مترثر می این تداعی کاربردی همان است که نوعاً مقوله
 .بر تعیین نن  دارد
انید کیه نین      بیه ایین نتیجیه رسیید     [ 9 ]در وشوهریی   3و ورگیلیووا  3همهنین، نانیان

 .برقرار است 4تواند کامالً اختیاری باشد و نوعی تداعی بین نن  و ننسیت دستوری نمی
6، با روشی متفاو ، سنجق [3 ]ای  در مقاله  بوتونت

ERP    به مطالعیۀ تیرثیرا  ناهگاهانیۀ ،
کند که نظریۀ نسیعیت   گیری می تیجهوردازد و چنین ن بندی اشیا می نن  دستوری حین مقوله

 .زبانی در حوزۀ دستور نیت صادق است
سازی اشیا در ونج  به بررسی اثر نن  دستوری بر مفهوم[  3]اش  در رسالۀ دکتری 7 ندور

نهاییت اثیر هن را میعهم     زبان مجارستانی، انگلیسی، اسپانیولی، هلمانی و ععری ورداخته، ولیی در 
بنیدی فرهنگیی بیر نین       سازی و مقولیه  ت عک  قضیه، یعنی اثر مفهومبنابراین، حال. داند می

 .ماند دستوری، از نظرش میفول می
سالۀ نووای هلمانی به این نتیجه  روی کودکان دو[   ]اساس تحقیقا  خود  بر 9و مانی 1با 

سیازند و ایین    زمان در ذهن می طور هم ها مقو   معنایی و نن  دستوری را به رسیدند که هن
 .شوند و با یکدیگر تعامل دارند مناب  اطالعاتی هنگام شناسایی اشیا فعال می

                                                           
1. declension 
2. Janyan 
3. Vergilova 
4. sex 
5. Boutonnet 
6. Event-Related brain Potentials 
7. Landor 
8. Bobb 
9. Mani 
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ای کیه   ، این نتیجه حاصل شد  است که نامعۀ زبانی[33]در مقالۀ دیگری در همین رابطه 
اش بیریتر اسیت و    اش بر فرد از زبان مادری کند، به لحا  فرهنگی، سلطه فرد در هن زندگی می

زبانیان سیاکن    بندی اشیا بر مدار نن  دستوری در روسی از منظر مقولهلذا ساختار زبان روسی 
در واس  به این ورسق کیه  [ مکاتعا  شخصی]  العته نیکو دی . کانادا اثر کمتری داشته است

کیار هن، نظیر مثعیت     و اطالعی از ساز رغم اظهار بی بندی بر زبان اثرگذار است یا خیر، به هیا مقوله
 .ه عنوان داشته استخود را در این رابط

شد  حاوی این مطلبِ کلی اسیت کیه انسیان اشییا را      نهایت، هخرین وشوهق مرتعط ارائه در
سیازی   شد  از نهان واقعی مفهیوم  همد  از تجار  کسب دست حرکتیِ به معنای اطالعا  حسی بر
 .شود ای نمی بندی و ترثیر هن اشار  ، ولی باز هم به مقوله[33]کند  می

یچارچوبنظر
شناسیی فرهنگیی    هیا در حیوزۀ زبیان    اسیاس هخیرین یافتیه    چارچو  نظری وشوهق حاعر را بر

قسیمت اول قلمیرو   . اییم  شناختی به فرهنگ و زبان در دو قسمت معرفیی کیرد    برساخته از نگا 
بنیدی و   طیور مرتعطیی بیه مقولیه     گیرد و قسمت دوم بیه  بر می شناسی فرهنگی را در وسی  زبان
 .وردازد شناخت می

شناسیفرهنگیزبان. 
شناسیی   کنیم، نیه تیاری  زبیان    عنوان چارچو  نظریِ تحقیق در این وشوهق ذکر می هنهه ما به

ی  و فرعییۀ سیاویر   3کرّا  طی سیالیان در بیا  نسیعینت زبیانی     فرهنگی است و نه دقیقاً هنهه به
هیا اثیر    ۀ تفکیر هن گویند ممکن است بر نحو ایم، که زبانی که افراد با هن سخن می شنید  3وورف

رشیتۀ علمیی   »شناسیی فرهنگیی    ، بلکه چارچو  نظری ما و منظور ما از زبان[ 3]داشته باشد 
بنیادی اسیت کیه از برهینید چنیدین رشیتۀ علمیی دیگیر بیه بررسیی رابطیۀ بیین زبیان و              تاز 

 [.3، ص39]« وردازد های فرهنگی می سازی مفهوم
ویردازد   هایی از زبان انسان میی  ررسی هن ویشگیشناسی فرهنگی به ب تر، زبان به ععار  دقیق

و یکی از این [ 3، ص39]اند  های برساخته از فرهنگ را در خود رمتگذاری کرد  سازی که مفهوم
[ 44 یی  3 ، ص31]رمتگان، که حاوی اطالعا  بسیار ارزشمندی است، نن  دستوری است 
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های فرهنگیی   سازی ص در مفهومدر این زمینه، شریفیان دو چارچو  نظری و تحلیلی برای تفح
 .طور خالصه به هن خواهیم ورداخت که به[ 3، ص39]ذیلِ کاربرد زبان ارائه داد  است 

شناسیی فرهنگیی دارد    ای کیه بیریترین قرابیت را بیا زبیان      شناسی، هن شاخه در بستر زبان
رح و تعدیل شناختی با اندکی ن  شناسی شناسی شناختی است، زیرا بسیاری از مفاهیم زبان زبان

 .اند ها نیت موفق بود  اند و عمالً در تحلیل کار رفته شناسی فرهنگی به در زبان
از [. 3، ص39]است   شناسی فرهنگی بحث شناخت فرهنگی هستۀ چارچو  نظری در زبان

قطعاً فقط یک شناخت فردی منتوی نیست، بلکه شناختی است ناشیی از  « شناخت»این منظر 
این موعوو همیان اسیت   [. 3، ص39]بانی در طول زمان و در بستر مکان تعامال  انتماعی و ز

هیا و سیاخت    سیازی  که در معناشناسی شناختی از هن با عنوان نقق کاربرد و تجربه در مفهیوم 
عنوان ونه بنیادین در شناخت فرهنگی  در این میان، زبان به[.  ، ص4 ]شود  معنا استفاد  می

 [. ، ص39]کند  ینقق خازن حافظۀ نمعی را ایفا م
های فرهنگی و شناخت فرهنگی را در قالب چارچو   سازی شریفیان روابط بین زبان، مفهوم

 [:6، ص39]کرد  گونه به تصویر می نظری این

 شناسی فرهنگی چارچوب نظری زبان. 1شکل 
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رهنگیی اسیت کیه    هیای ف  سازی حاکی از هن است که شناخت فرهنگی مولّد مفهوم  شکل 

رو زبان نقری دوگانه دارد؛ بدین نحو کیه   این شود و از متجلی می( طعیعی)بخری از هن در زبان 
هیای   سیازی  تجلییِ مفهیوم  [.  ، ص39]ها دخییل اسیت    سازی خود در توسعه و رشد این مفهوم

رسیوم   توان در انواو هنر، ادبیا ، عواطیف،  فرهنگیِ ناشی از شناخت فرهنگیِ نامعۀ هدف را می
هنهه مسلم است [. 6، ص39]فرهنگی، ترریفا  مذهعی و حتی زبان بدن افراد هن نامعه یافت 

این است که ما برای تحلیل در این حوز  به ابتار تحلیلیِ خاصی برای تعیین رابطۀ بیین زبیان و   
و  3، مقولۀ فرهنگیی  شریفیان سه مفهوم طرحوارۀ فرهنگی. های فرهنگی نیاز داریم سازی مفهوم
وی بیر ایین بیاور    . کنید  عنوان ابتار تحلیل در این حوز  معرفی می را به 3مجاز فرهنگی/ استعار 

هیای طعیعیی ریریۀ فرهنگیی دارد و سیه مفهیوم یادشید          های زبان است که بسیاری از ویشگی
 [.7، ص39]ها باشد  تواند ابتاری مفید برای بررسی این ویشگی می

هیا بحیث    شناسی شناختی مفصل ویرامون هن الً در زبانمفاهیم ذکرشد  ندید نیستند و قع
شناسی فرهنگی  ها در زبان ها در این حوز  و بازتعریف تخصصی هن کارگیری هن شد  است، اما به

ها، انتظارا   های فرهنگی دربردارندۀ عقاید، عاد  طرحوار . خور تونه است موعوعی ندید و در
مقو   فرهنگی . های گوناگون تجار  برری است ؤلفههای ونو  و م گذاری رفتاری و نیت ارزش
های مفهومی هستند که برساخته از فرهنگ بود  و به بهترین ونه در واژگان  هن دسته از مقوله

تیوان بیه مقیو   فرهنگییِ رنیگ، سین،        بر این اسیاس، میی  . اند های طعیعی نانمایی شد  زبان
هییای فرهنگییی   اسییتعار . اشییار  کییرد  ...عواطییف، غییذاها، رویییدادها، روابییط خویرییاوندی و   

هیای فرهنگیی ماننید طیب سینتی،       ای هستند که برساخته از سینت  حوز   هایی بینِ سازی مفهوم
 [.7، ص39]اند  بینی یا نظام عقاید معنوی نهان

 3های نظری و تحلیلیی و ابیتار تحلییل در شیکل      شریفیان همۀ این روابط را بین چارچو 
 [:3، ص39]نران داد  است 
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 شناسی فرهنگی های نظری و تحلیلی زبان تعامل چارچوب. 4شکل 

 

توان برساخته از  های مختلف زبانی را می ویداست، سطوح و ویشگی 3شکل طور که در  همان
هیای فرهنگیی و    هیای فرهنگیی، مقولیه    های فرهنگی دانست که در بستر طرحیوار   سازی مفهوم
 .گی محقق شد  و العته همه در یک شناخت فرهنگی ریره دارندهای فرهن استعار 

هایفرهنگیمقوله. 
اش  های اساسی شیناختی  منتلۀ یکی از فعالیت  بندی را به انسان از هغازین روزهای حیاتق مقوله

صیور  کیامالً     که زبانِ ویوست  هن فرهنگ را فرانگرفته به  بندی تا زمانی این مقوله. کند هغاز می
گییرد   بیر میی   کند و و  از هن همۀ شئون زندگی فردی و انتماعی را در صی ادامه ویدا میشخ
 [.  ، ص39]

های فرهنگی در  دهد مقوله کند که نران می ارائه می  شریفیان شواهدی را به نقل از لیکاف
بنیابراین، ونیود شیواهد    [. 7 ، ص39]شوند  یک زبان نیت رمتگذاری می( دستوری)نظام نحوی 

دهنیدۀ قسیمتی از فرهنیگ و     کم بازتیا   تواند دست  وری در واژگانِ متعلق به یک مقوله میدست
واقی ، از دییدگا  ایین ویشوهق، بایید دیید کیه         در. نگا  هن نامعه بیه اعضیای هن مقولیه باشید    

های فرهنگیی در   عنوان مظهری از مقوله بندی و مقوله بر تعیین نن  دستوری اسامی به مقوله
هیا روی اعضیا    کلیی و همیوار ، مقولیه    طیور  بیه . که استد ل شد چه ترثیری دارد وینح ها به زبان

 .اند اند، زیرا خود  مقوله برساخته از فرهنگ است و اعضا نیت برساخته از فرهنگ ترثیرگذار بود 
                                                           

1. Lakoff, George P. 



 1931زمستان  ،4، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   434

بینیی کنید؛    های اعضای مقوله را ویق تواند ویشگی منطقاً، برچسب مقوله تا حدود زیادی می
نای دهان منقیار    شود، باید ورواز کند، به« ورندگان»اینکه مونود بتواند عضو مقولۀ مثالً، برای 

حال چنانهه یک مونود، مثل خفیاش، ویرواز   ... . گذاری تکثیر شود و داشته باشد، از طریق تخم
، ایین عضیو    «سیرنمون »کند ولی تکثیرش از طریق زایمان باشد، تکلیف چیست؟ طعق نظریۀ 

محسیو  شیود، ولیی کماکیان عضیو بمانید و        3ای فاصله نتء اعضیای حاشییه  تواند با حفظ  می
در اینجیا  . حال در مقولۀ وستانداران نیت عضو باشد، اما باز هم با حفظ فاصله و در حاشیه عین در

گیذارد و نین     شود و هن این است که هیا کعوترِ نر، که تخم نمیی  یک سؤال اساسی مطرح می
ن مقولۀ ورندگان محسو  شود، باید مثل خفاش در حاشییه قیرار   تواند حتی سرنمو اش می ماد 

نییت    (giraffe)ای مثل وستانداران، زرافۀ نر  گیرد؟ در زبان هلمانی برای حفظ یک عضو در مقوله
شد  در واژۀ مربوطه مؤنث است، زیرا اساسیاً   ؛ یعنی نن  دستوری رمت[7 ]نامق مؤنث است 
را، بیه لحیا  شیناختی و    ( نن  دستوری)این ویشگی . دارندها فقط وستان  در این گونه، مؤنث
 .دهد تا بتواند هن را در محدودۀ خویق نای دهد واق ، مقوله به اسم می شناخت فرهنگی، در

سیری   همین منوال، برای اینکه یک هلت بتواند در مقولۀ ابتاره   عضیو شیود بایید ییک     به 
نود دارد داشته باشد؛  از نمله اینکه دییدگا    ها را که در برچسب مقوله در سطح کلی و ویشگی

هسیتند،  -[ 1 ]به دلیل اشتیال بیرترشان نسعت به زنان  -کارگیرندۀ ابتار را که عمد  مردان به
تواند مثالً برهمد  از رف  یک نیاز باشد  نسعت به ابتار در خود داشته باشد و این ویشگی همانا می

عنوان بخری از نمعیت گویروران یک زبان تحمیل شد   بهو حتی این دیدگا  به خود زنان نیت 
و اگر چنانهه مرد این ویشگی را در نن  مخالف خود دید  باشد و هن را در ابیتار تعمییم   . باشد

های دارای نین  دسیتوری در مقولیۀ ابیتاره        یک از زبان دهد، میتان تواتر این تعمیم در هر
 .زد  در هن نامعۀ زبانی به زنان باشد تاری و ننسیتتواند حاکی از شد  و میتان نگا  اب می

روشتحقیق
هیای   هیای زبیان   شناسی فرهنگی بر این فرض منطقی استوار است کیه بسییاری از ویشگیی    زبان

هیای فرهنگیی و    های فرهنگیی، مقولیه   هایی فرهنگی همهون طرحوار  سازی طعیعی برر مفهوم
 .اند های فرهنگی را در خود ناسازی کرد  استعار 

نامیم، و یکی از  می 3شناسی شناختی نظرگا  بنابراین، برای رسیدن به هنهه ما هن را در زبان
تیوانیم بیا    ، میی [4، ص4 ]بودنِ هن است 4های اصلی معنا از این دیدگا  همین نظرگاهی ویشگی

بینی و نظرگا  نامعۀ زبانی هدف در یک موعوو  های زبانی به نهان توصیف دقیق برخی ویشگی
 .خاص وی بعریم
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بنیدی   تیر مفهیوم مقولیه    بندی، یا بیه ععیار  تخصصیی    بر این معنا، نگارندگان مفهوم مقوله
شناسی فرهنگی نییت بیه    عنوان ابتاری تحلیلی که در چارچو  تحلیلی نظریۀ زبان فرهنگی، را به

و   و ، در برخیورد بیا معقی    اساس اصل اقتصاد شیناختی  برر، بر. گیرند کار می هن اشار  شد به
بنیدی   هیا را مقولیه   دهد این است کیه هن  صور  خودکار انجام می محسوسا  اولین کاری که به

و ارائیۀ   973 بنیدی در دهیۀ    و  از تیییر اساسی در نگا  سنتی به مقولیه [. 13، ص ]کند  می
ای بیا   نظریۀ سرنمون و تحقیقا  گستردۀ شناختی متعاقب هن، دیگر اینکه میا در ذهین مقولیه   

ای  بنابراین، ما مقوله. مقولۀ ابتاره   داشته باشیم و هن را بررسی کنیم امری بعید نیست عنوان
های اصلی ابتار را  شود و ویشگی که اولین ابتاری که به ذهن متعادر « ابتار»داریم با عنوان مقولۀ 

 [.34]محسو  شود  3تواند سرنمون هن باشد و مؤلفۀ سطح بنیادین داشته باشد می
شناسیی فرهنگیی طرحیوارۀ فرهنگیی      بندی از دیدگا  زبان ز معیارهای اصلی در مقولهیکی ا

هنگیامی کیه ییک طرحیوار  در     . انید  ای باهم درتنید  طرز ویهید  ها به ها و طرحوار  مقوله. است
لیکاف این موعوو . کند بندی می معنای هن طرحوار  مقوله لحا  شناختی بر ذهن مسلط شود، به

که از نظر نگارندگان این [ 93، ص ]ظریۀ انگارۀ شناختی هرمانی مطرح کرد  است را با عنوان ن
 .دو از این منظر یکی هستند

شناسیی فرهنگیی و    یک فرهنگ اگر به زن نگا  ابتاری داشته باشد، با استناد به اصول زبیان 
ر زبیان مربوطیه   های فرهنگی، قطعاً باید بتوان ردن وای این نگا  را د بندی براساس طرحوار  مقوله

و نمود زبانیِ ننسیت در زبان، نین  دسیتوری   [ 33]نست، زیرا باید نمود زبانی داشته باشد 
تیوانیم بیا بررسیی نین       ی وابسته است، ما می بندی فرهنگ از هنجا که مقوله. تواند باشد نیت می

ا و دییدگا   دستوریِ اعضای یک مقوله به رابطۀ بین محتوای برچسب مقوله، نفوذ مقوله در اعض
 .غالب در نامعۀ زبانی هن مقوله وی بعریم

تیوانیم بیه    رو، با گرفتن تواتر از نن  دستوری ابتاره   رایج در دو زبانِ موعوو، میی  این از
چنانهه در میان ابتارهای رایج، نن  دسیتوری مؤنیث   . های این وشوهق بپردازیم تعیین فرعیه

توان گفت کیه   به باشد، می شته باشیم یا تعداد هن معتنیطرز معناداری با بسامد بیرتری دا را به
تر بود  است و حتی ایین مطلیب را در    ای ابتاری نگا  فرهنگی نامعۀ زبانیِ هدف به زن در دور 

 .مقایسۀ بین زبانی نیت بسط داد
معنیای توصییف    توان گفت که این وشوهقْ تحقیقیی کیفیی بیر    بنابر مالحظا  ذکرشد ، می

توان هن را از منظر یک تحقیق کمنی نیت به لحا  معنادار بودن  ی است که العته میهای زبان داد 
 .تواتر نن  دستوری مؤنث در فهرست ابتاره   رایج در دو زبان روسی و هلمانی نیت سنجید

در این تحقیق، ما در ابتدا فهرست ابتارهای رایج در زبان هلمانی را، که در دانرنامۀ برخط هلمیانی  
، بیه فارسیی ترنمیه کیردیم تیا      [3 ]شیود   ابتار را شامل میی   33س حروف الفعا نمایه شد  و اسا بر

                                                           
1. principle of cognitive economy 
2. basic level 
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وی  از  . دست هوریم  تری از هن ابتارها را به های دقیق های دیگر معادل بتوانیم در صور  لتوم در زبان
نییت   ها را شد  است، معادل روسی هن 3و خنثی 3، مؤنث ها، که شامل مذکر تعیین نن  دستوری هن

از . مؤنیث اسیت   6مذکر و معیادل هلمیانی هن    در زبان روسی« بیل کج»مثالً،  4.تعیین ننسیت کردیم
هیا برقیرار اسیت و     های روسی و هلمانی هر دو سه ننسی هستند، قابلیت تنیاظر در داد   هنجا که زبان

 .برای مقابله کافی است تواتر بگیریم و سپ  تفاو  احتمالی را تعیین کنیم
علیت    ابتاری که در دو زبان هلمانی و روسی شناسایی و تعیین نن  شدند، بیه   33 از بین

رغیم   در هلمانی، هن را حذف کردیم و چون به 7ها یابیِ فارسی برای یکی از ابتار عدم امکان معادل
تالش فراوان به لحا  محتوایی مرخص نرد که دقیقاً چه ابتاری است، معادل بالقوۀ روسیی هن  

همهنین، از هنجا که در زبان روسی واژگانی داریم که ذیل عنوان .   به قرینه حذف شدنیت بالطع
هیا قابیلِ    شوند و نیه نین  هن   گیرند و این واژگان نه خنثی محسو  می قرار می 1«فقط نم »

ابیتار    4ها در هلمانی را، کیه   ، برای ایجاد فضای مقابلۀ منصفانه، معادل هن[33]شناسایی است 
 .شد  نیت در هزمون معناداری لحا  کردیم صور  حذف طعیق نن  دستوری، بهبود، با ت

هاتجزیهوتحلیلداده
همد  نن  دستوری مذکر در مقولیۀ ابیتاره   در هیر دو زبیان      دست های به از هنجا که در داد 

ۀ بیه اسیت؛ فرعیی    هلمانی و روسی بیرتر بود ، اما تعداد ابتار با نن  دستوری مؤنث نیت معتنی
شناسی از این دییدگا    گراید و با نوعی رد   خود از حالت مطلق به نسعی و مقید می اول ما خودبه

 .کنیم تا نتیجه مرخص شود دو استفاد  می برای فرعیۀ دوم از هزمون کای. موانه خواهیم شد
صور  خالصه در دو ندول، ویق و و  از حذف  همد  از این وشوهق را به دست های به داد 

 .هوریم روسی، به توصیف و تحلیل ذیل می« فقط نم ِ»گانِ واژ
ویداست، تعداد ابتاره   دارای نن  دستوری مؤنیث    طور که از اعداد مونود در ندول  همان

نهیت سینجق   . در زبان هلمانی با اخیتالف فاحریی از ابیتار متنیاظر در زبیان روسیی بیریتر اسیت        
 .همد  است 3اد  شد  است که نتایج هن در ندول دو استف معناداری این اختالف از هزمون کای

 
 

                                                           
1. M: Maskuline: masculine 
2. F: Feminin: feminine 
3. N: Neutrum: neuter gender 
4. M: мужской: masculine, ж: женский: feminine, C: средний род: neuter gender, Мн. ч.: 

множественное только: pluralia tantum 
5. Кетмень /ketmen/ 
6. Hacke /hake/ 
7. Kornhammer 
8. Мн. ч.: множественное только (pluralia tantum) 
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 توزیع جنس دستوری با احتساب واژگان بدون جنس روسی. 1جدول 
 جنس دستوری    

 
 زبان

 فاقد جنس دستوری خنثی مؤنث مذکر

 - 49  3  3   هلمانی

  4 33 16 79  روسی
  

 روسی« فقط جمع»دو پیش از حذف واژگان  نتایج آزمون کای. 4جدول 
 سطح معناداری درجة آزادی دو آمارة کای

333/9   333/3 
 

 توزیع جنس دستوری با حذف واژگانِ بدونِ جنس روسی و واژگان متناظر آن در آلمانی .9جدول 
 جنس دستوری

 
 زبان

 خنثی مؤنث مذکر

 47 33  31  هلمانی

 33 16 79  روسی
 

 روسی« جمع فقط»دو پس از حذف واژگان  نتایج آزمون کای. 4جدول 
 سطح معناداری درجة آزادی دو آمارة کای

3 4/    33 /3 
 

داری کمتیر از   و سیطح معنیا   333/9دو، همارۀ این هزمون برابیر بیا    اساس نتایج هزمون کای بر
توان گفت تفاو  معناداری بیین تعیداد ابیتاره       درصد می  9بنابراین، با اطمینان . است 3/ 3

ایین بیدان معناسیت کیه نگیا       . در زبان هلمانی و روسی ونود دارددارای نن  دستوری مؤنث 
زد  در این حوز  بازتابی از مقایسۀ میتان نرایم ننسی علیه زنان را در دو نامعۀ زبانی  ننسیت

 .داشته است
رغم حذف واژگان متناظر با واژگان بدون نن  روسیی از زبیان هلمیانی،     نیت، به 3در ندول 

 .  دارای نن  دستوری مؤنث در زبان هلمانی بیرتر از روسی استباز هم تعداد ابتاره 
دو استفاد  شد  است که نتیایج   حال، نهت سنجق معناداری این تفاو  از هزمون کای این با

 .همد  است 4هن در ندول 
داری  و سیطح معنیا    /4 3دو، همارۀ ایین هزمیون برابیر بیا      اساس نتایج دومین هزمون کای بر

توان گفت تفاو  معناداری بیین تعیداد    درصد می  9بنابراین، با اطمینان . است 3/ 3بیرتر از 
ایین  . ابتاره   دارای نن  دستوری مؤنث در زبان هلمانی و روسی در این حالت ونیود نیدارد  

دهد که ابتاره   فاقد نن  دستوری مریخص در روسیی، از ایین منظیر، تماییل بیه        نران می
 .مؤنث تععیر شدن دارند
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 گیرییجهنت
شاید این نکته به ذهن متعادر شود که نن  دستوری در زبان مثالً هلمانی کیامالً صیوری اسیت و    

اما نکتیه اینجاسیت کیه میا، در ایین      . بینی کرد واژی بتوان نن  را ویق با رویکردی صرفاً ساخت
هیای   ن انگییت  هیای زییری   تر یکی از  یه ععار  صحیح واژی، یا به تحقیق،  یۀ زیرین انگیتۀ ساخت

های متفاوتی بیرای نین     همهنین، در زبان روسی نیت انگیت . ایم واژی، هن را بررسی کرد  ساخت
امیا بیه تیرثیر    (. طعیعی)شناختی  های نن  زیست دستوری ذکر شد  است؛ همهون بسط ویشگی

نرید    ای حیال اشیار    به نایی تا مقوله بر نن  دستوری در هیچ زبانی و در هیچ وشوهری در هیچ
زمانی، اینکه در اینجا نه خود  زن، بلکه نین  او در ییک مقولیه نمیود      بنابراین، به لحا  هم. است

زدگی یا نگا  ابتاری به زن را در ایین مقولیه تیا     تواند ننسیت ویدا کند، هن هم مقولۀ ابتاره  ، می
تیرثیر   ه  ، تحیت به ععار  دیگر، نن  دستوری اقالم مونود در مقولۀ ابیتار . حدودی نران دهد

بیرای   3عنوان یک سیرنمونِ درزمیانی   به« زن»و رابطۀ شناختیِ هن با « ابتار»برچسب مقوله، یعنی 
 .در زندگی انتماعی متعینن شد  است( مرد)مقولۀ ابتار در ذهن کاربر اصلی ابتار 

ش طور که شریفیان نیت در کتا  خود هورد  است، زبانِ یک نامعه دربردارندۀ یک بیر  همان
و  3شناسیی  تیر دیرینیه   یا به ععار  دقیق[  ، ص39]کامل از تاری  تطونر شناخت فرهنگی است 

. ابتار، زن بود  اسیت   بنابراین، احتما ً زمانی بود  است که نمونۀ بارز. را باهم دارد 4تعارشناسی
امنا تسرّی و بسط ننسیت زن به دیگر اقالمی که بیه لحیا  نقیق انتمیاعی کیارکرد مریابهی       

 .اند در مقولۀ ابتاره   در نن  دستوریِ واژگان کدگذاری و بعضاً نمایه نیت شد  است داشته
. دستی بازتحلییل کیرد   توان در دو حوزۀ با دستی و وایین نتایج حاصل از این وشوهق را می
بنیدی نییت بیر زبیان      توان چنین نتیجه گرفت کیه مقولیه   در حوزۀ با دستی و میدان فرعیه می

طور خاص ترثیرگذار اسیت؛ اگرچیه فرعییۀ اول میا تیا حیدودی        عام و در دستور زبان بهطور  به
تیوان نتیجیه گرفیت کیه      های این مقاله می کم درخصوص داد  صور  مطلق تریید نرد، دست به

شناسی فرهنگی ذییل   منتلۀ یک فرایند شناختی مترثر از فرهنگ است که در زبان بندی به مقوله
ایین  . یابد بازتعریف شد  اسیت  ه خود در دامن شناخت فرهنگی رشد میسازی فرهنگی ک مفهوم
سازی فرهنگیی در تعامیل بسییار     سازی فرهنگی و استعار  بندی فرهنگی در کنار طرحوار  مقوله

 .گذار است تا اثروذیر های مختلف بیرتر اثر نتدیک با زبان در حوز 
گونه نگیا  فرهنگیی مونیود در مقولیۀ     توان مراهد  کرد که چ در نتایج این وشوهق همهنین می

های ننسیتی به نن  دستوری از مقوله مترثر بود  است و حتیی بسیامد هن در    ابتار در بسط ویشگی

                                                           
هیای   هیای فرهنگیی بیر مقولیه     صرفاً فتح بابی اسیت در بررسیی تیرثیر مقولیه      زم به توعیح است که این مقاله.  

 .وذیرند شد  ابطال های مطرح دستوری در زبان و فرعیه

2. diachronic 
3. archeology 
4. genealogy 
5. salient example 
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دسیتی و ذییل    به این معنا که در حوزۀ وایین. یک زبان نمود و بروزی نیت در سطح نامعه داشته است
ای  رور هلمان و روسیه، و ارائۀ چنیین فرعییه  فرعیه، و  از مراهدۀ میتان نرایم علیه زنان در دو ک

که احتما ً میتان استفاد  از نن  دستوریِ مؤنث در مقولۀ ابتاره  ، با تونیه بیه ماهییت و هوییت     
طرز معناداری بیرتر از زبان روسیی باشید، شیواهد اثعیا  هن را در      خود  مقوله، در زبان هلمانی باید به

توان در بیازۀ همیین    گرچه به اتقان و در کل شاید نتوان گفت، اما میبنابراین، ا. هزمون مراهد  کردیم
طیور   ی فرهنگی و بیه  زدگی و نن  دستوری رابطۀ شناختی وشوهق چنین ادعا کرد که بین ننسیت

العته، با تونه بیه هزمیون دوم، دربیارۀ زبیان     . شود وعوح مراهد  می های فرهنگی به خاص ترثیر مقوله
 .شد  مرخص شود های حذف نیاز است تا تکلیف نن  دستوری واژ روسی به تحقیقی مجدد 

تیری از فرهنیگ    تواند مسائل بسیار ویهیید   های فرهنگی می تر مقوله بررسی بیرتر و دقیق
منتلیۀ   شناسیی فرهنگیی را بیه    ها را تعیین کنید و زبیان   یک نامعۀ زبانی یا شناخت فرهنگی هن

بدیهی است فرعییۀ  . شناسی بازشناساند گ و زبانهای حوزۀ فرهن چارچوبی معتعر برای وشوهق
هیای دارای نین  دسیتوری هزمیایق      ن شد  در این وشوهق باید بر تعداد بیرتری از زبا مطرح

 .دست هورد شود تا اعتعار علمی یک نظریه را به 
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 ضمائم

 های آلمانی و روسی ابزارهای مورد پژوهش جدول مقابلة جنس دستوری معادل

 روسی فارسی
جنس 

 وریدست
 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

انعر 
 کُن لُخت سیم

щипцы для снятия 
изоляции 

M abisolierzange F   

فنر 
 کنی باز لوله

пружиныдляраскупо
риваниятруб 

Ж abflussspirale F 3 

 приспособление для کق وولی
снятия шестерёнок 

C abzieher M 3 

سنگ 
 کن تیت چاقو

точильныйкамень M abziehstein M 4 

 щипцы для снятия گیر انعر حلب
жести 

Мн.ч. absetzzange F   

انعر 
 زن سرسیم

щипцы Мн. ч. aderendhülsenzange F 6 

 шило C ahle F 7 درفق

 наковальня Ж amboss M 1 سندان

 стамеска с двумя ار دوتییهمی
режущими кромками Ж anschlageisen N 9 

 угольник M anschlagwinkel M  3 گونیا

انعر 
 گری شیره

щипцыдлястекольны
х работ 

Мн. ч. auftreibschere F    

 разверткаручная Ж ausreiber M  3 بُرقودستی

 шомпол M ausschlageisen N  3 سنعه

 топор M axt F  4 تعر

تعر نجاری 
 (ای تییه)

топор столярный (с 
лезвием) M bandhacke F    

کق  تسمه
 برکه چوبی

натяжитель 
деревянных бочек M bandhaken M  6 

 ключ поясовый M bandschlüssel M  7 ای هچار تسمه

 прессовый молоток M bär M  1 چکق وِرِسی

 щипцы специальные Мн. ч. bauchzange F  9 گیر انعر بوته

تعرچه 
 (تعرکوچک)

топорик M beil N 33 

  стамеска C beitel M 3 (میار)اسکنه 

تیره 
 کوهنوردی

ледорубальпинисткий M bergeisen N 33 

 метла с ручкой Ж besen M 33 دار نارو دسته

 изгибатель M biegeeisen N 34 کُن خَم

https://de.wikipedia.org/wiki/Abisolierzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Abflussspirale
https://de.wikipedia.org/wiki/Abzieher
https://de.wikipedia.org/wiki/Abziehstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Absetzzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClsenzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahle
https://de.wikipedia.org/wiki/Amboss
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anschlageisen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlagwinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Auftreibschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausreiber
https://de.wikipedia.org/wiki/Axt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhacke
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhaken
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4r_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauchzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Beil
https://de.wikipedia.org/wiki/Beitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergeisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Besen
https://de.wikipedia.org/wiki/Biegeeisen
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 آلمانی

جنس 
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 ردیف

چاقوی 
 چوبکاری

ножподереву M bindermesser N 3  

سر 
 گوشتی ویچ

наконечникдляотвёрт
ки 

M bit N 36 

 ножницы по металлу Мн. ч. blechschere F 37 بُر قیهی ههن

 сверло C bohrer M 31 مته

 сверло C bohrkrone F 39 مته

 аллигаторнаяпила Ж bohrsäge F 33 ار  تمساحی

  болторез M bolzenschneider M 3 بُر ویچ

 лом M brechstange F 33 دیلم

تعر نجاری 
 (ای تییه)

топор для 
деревообработки (с 

лезвием) 
M bundaxt F 33 

بُر  ار  افقی
 دونفر 

пила двуручная, 
горизонтальная Ж bundsäge F 34 

 стамеска میار درفری
шилообразная 

Ж burin F 3  

 щётка Ж bürste F 36 برس

 щипцы для насадки زن انعر سوکت
наконечников 

Мн. ч. crimp-zange F 37 

 каттер (лезвие) M cutter  M 31 کات ر

 паровоймолот M dampfhammer, M 39 چکق بخار

چکق   کن تیت
 لعه

молоток для 
заострения краёв M dengelhammer M 43 

  сечка Ж dechsel F 4 تیره

ارۀ مویی 
 مکانیکی

лобзик механический М dekupiersäge F 43 

سنگ برش 
 الماسه

диск для обрезки, 
победитовый М 

diamant-
trennscheibe 

F 43 

 приспособление для کن باز قفل
открытия замков 

С dietrich M 44 

  стамеска ручная Ж doppelhobel M 4 رندۀ دستی

سنعه 
 گراد سوراخ
 کن

пробойник 
расширения 
отверстия 

М dorn M 46 

 щётка проволочная Ж drahtbürste F 47 برس سیمی

 шов рез М dreget N 41 بِرکاف

 резец токарный М drehmeißel M 49 قلم تراشکاری

 щуп для измерения متر ترک
щели 

М drehmomentschlüss
el 

M  3 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bindermesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Bit_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Blechschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolzenschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Brechstange
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burin&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrste
https://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zange
https://de.wikipedia.org/wiki/Cutter_(Messer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dengelhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Dexel_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dekupiers%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant-Trennscheibe
https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant-Trennscheibe
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelhobel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorn_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Drahtb%C3%BCrste
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreget
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmei%C3%9Fel
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmomentschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmomentschl%C3%BCssel


 433   ...یزدگی و شناخت نسبتِ جنس دستور جنسیت

 روسی فارسی
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 وریدست
 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

    сверло для дна С drehpfahl M کف  ه مته 

 резец токарный М drehstahl M  3 قلم تراشکاری

 дрель ручная Ж drillbohrer M  3 دریل دستی

 пневмомолот М drucklufthammer M  4 چکق بادی

زُدای  زنگ
 بادی

пневматический 
разбрызгиватель 

М druckluftnadler M    

 ساز وین
оборудование для 

изготовления 
шпонок 

С dübeleisen N  6 

 универсальный ключ کلید برقی شا 
электрический 

М elektropick M  7 

 гаечный ключ هچار شالقی
трубный 

М engländer M  1 

 топор М fällaxt F  9 تعر

 молот паровой М fallhammer M 63 چکق بخار

  рубанок кромок М falzhobel M 6 زن رند  لعه

 маленькая кувалда Ж fäustel M 63 کوچک وتک

کن  فنرنم 
ی   تلۀ روبا 
کن  فنرنم 

 عامن تفنگ

пружиносборник М federhaken M 63 

( لول)فنر 
کن  نم 

 خودرو

автоматический 
сборник (пружина 

трубная) 
М federspanner M 64 

  напильник М feile F 6 سوهان

 тиски ручные Мн. ч. feilkloben M 66 گیرۀ دستی

 ножовка для нарезки بُر ارۀ فارسی
фаски Ж feinsäge F 67 

 тавотница Ж fettpresse F 61 گری  ومپ

 щипцы – фиксатор Мн. ч. feststellzange F 69 انعر قفلی

ابتار )باسمه 
چاپ یا 

زدن  نقق
 (روی وارچه

трафарет 
(инструмент для 

нанесения рисунка 
на ткани) 

М filete F 73 

  шпатель войлочный М filzbrett N 7 مالۀ نمدی

 щипцы плоской تخت انعر فک
челюсти Мн. ч. flachzange F 73 

 станок для нарезки بُر کاشی
кафеля М fliesenschneider M 73 

 

 کَن کاشی
 

станок для снятия 
кафеля 

М fliesenlöser M 74 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehpfahl&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Drillbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Drucklufthammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckluftnadler
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCbeleisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Engl%C3%A4nder_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ustel
https://de.wikipedia.org/wiki/Feile
https://de.wikipedia.org/wiki/Feilkloben
https://de.wikipedia.org/wiki/Feins%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Fettpresse
https://de.wikipedia.org/wiki/Gripzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Filete
https://de.wikipedia.org/wiki/Filzbrett
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliesenschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliesenl%C3%B6ser
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 وریدست
 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

زون  لو  متۀ نا
مته )

 (فورستن ر

сверло для установки 
петель С forstnerbohrer M 7  

 ключ разводной М franzose M 76 هچارفرانسه

 фреза Ж fräser M 77 ف رِز

 диск фрезеровки М fräsrädchen N 71 صفحۀ ف رِز

 молоток паровой М friktionshammer M 79 چکق بخار

ارۀ )ارۀ دستی 
 (روباهی دُم

ножовка ручная Ж fuchsschwanz M 13 

مهار  تخته
 دار وایه

станина на ножках Ж fügebock M 1  

مهار  تخته
 رومیتی

станина настольная Ж fügelade F 13 

بُر  ارۀ  یه
 (بُر روکق)

пила обрезки слоёв 
(обрезка покрытия) 

Ж furniersäge F 13 

 ключ плоский М gabelschlüssel M 14 هچار تخت

  угломер М gehrungsschmiege F 1 سنج زاویه

بُر  ارۀ فارسی
 دستی

ручная пила для 
нарезки фаски 

Ж gehrungssäge F 16 

 резец алмазный М geißfuß M 17 قلم الماسه

قیهی 
 گری شیره

ножницы 
стекольщика Мн. ч. geradschere F 11 

 лобзик М gestellsäge F 19 ار  کمان

 плашка (лерка) Ж gewindebohrer M 93 قالویت

  метчик М gewindeschneider M 9 حدید 

 напильник для سوهان رِزو 
резьбы 

М gewindefeile F 93 

انعر 
 بُری شیره

щипцы стекольщика Мн. ч. glasbrechzange F 93 

-щипцы نانعرِ نداکُ
разъединители 

Мн. ч. glaserzange F 94 

دوم  میله)بوری 
 (گری شیره

трубка надувки 
стекольщика 

Ж glasmacherpfeife F 9  

الماس 
 بُری شیره

стеклорез М glasschneider M 96 

مالۀ 
 کاری نازک

шпатель тонкий М glättkelle F 97 

 крестовина Ж grabgabel F 91 چهارشاخ

https://de.wikipedia.org/wiki/Forstnerbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Franzose_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4swerkzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4sr%C3%A4dchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuchsschwanz_(S%C3%A4ge)
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgebock
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgelade
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehrungsschmiege
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehrungss%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Gei%C3%9Ffu%C3%9F_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geradschere&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestells%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewindebohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewindeschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewindefeile
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasbrechzange
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaserzange&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasmacherpfeife
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttkelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabgabel


 141   ...یزدگی و شناخت نسبتِ جنس دستور جنسیت

 روسی فارسی
جنس 

 وریدست
 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

 резец для قلم حکاکی
инкрустации М grabstichel M 99 

 пила для нарезки ارۀ شیارزون
пазов Ж gratsäge F  33 

 щипцы انعرقفلی
фиксирующие 

Мн. ч. gripzange F  3  

 пила подводная Ж grundsäge F  33 ارۀ زیرهبی

چکق 
  ستیکی

молоток резиновый М gummihammer M  33 

 кетмень М hacke F  34 بیل کج
هچار 
 خروسکی

ключ петушиный М hahnenschlüssel M  3  

 открыватель замка М halbdiamant M  36 کُن باز قفل

بیل  کج
 کلنگی

кетмень кирковый М halligan-tool N  37 

 молоток М hammer M  31 چکق

 насос М handpumpe F  39 ناسوس

 спец. молоток М handramme F   3 کو  دیرک

     грабли Мн. ч. harke F کق شن

 катушки Мн. ч. haspel F   3 قرقر 

 кетмень М haue F   3 بیل کج

 лом М hebeisen N   4 دیلم

     домкрат М hebebock M نک

 щипцы отсекающие Мн. ч. hebelvornschneider M   6 کُن انعر قط 

ههن 
 گیر شیره

спец. щипцы для 
стёкол Мн. ч. hefteisen N   7 

 рубанок М hobel M   1 رند 

 столярный верстак М hobelbank F   9 میت نجاری

 резец токарный М hobelmeißel M  33 قلم تراشکاری

سنج  ارتفاو
 وِرنیه

высотомер М höhenreißer M  3  

 стамеска круглая Ж hohleisen N  33 میار مقعر

چهارشاخه 
وولیق 
ابتار )هونینگ 
 (هونینگ

крестовина 
полировки гунинга Ж honahle F  33 

قالب چوبی 
 گری شیره

деревянная рама для 
стекла Ж holzform F  34 

 

-ключи шестигранные Мн. ч. innensechskant هچار هلن
schlüssel M  3  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grabstichel_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grats%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Gripzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Grunds%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Gummihammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hacke_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hahnenschl%C3%BCssel&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbdiamant
https://de.wikipedia.org/wiki/Halligan-Tool
https://de.wikipedia.org/wiki/Hammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Handpumpe
https://de.wikipedia.org/wiki/Handramme
https://de.wikipedia.org/wiki/Haspel
https://de.wikipedia.org/wiki/Brechstange
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebebock&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebelvornschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Hefteisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hobel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hobelbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Hobelmei%C3%9Fel
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6henrei%C3%9Fer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohleisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Honen
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzform
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 пила для обрезки تراش شانه
гребня М iler M  36 

ناستوریوم 
کنندۀ  تنظیم)

گری  ریخته
حروف در 
 (صنای  چاپ

джастуриум (для 
регулировки заливки 

букв в старые 
системы печати) 

М justorium N  37 

مته تفنگی 
نهت )

کردن  درست
 (تفنگلوله 

свело оружейное 
(для изготовления 

ствола оружия) 
С kanonenbohrer M  31 

وی  وی
قال   حلقه)

حمل تنۀ 
 (درخت

пиви (кольцо-крючок 
для перевозки 

стволов деревьев) 
С kantring M  39 

دربازکن 
شیره )

 ...(نوشابه و 

открыватель (для 
бутылок напитков и 

т.д.) 
М kapselheber M  33 

  наконечник кирки М keilhaue F  3 نیق کلنگ

 мастерок М kelle F  33 کمهه

چاقوی 
 زامسقه

нож - шпатель М kittmesser N  33 

 хомут крючковой М klaue F  34 بست چنگکی

  деревянный молоток М klopfholz N  3 چکق چوبی

 деревянная кувалда Ж klüpfel M  36 وتک چوبی

 вешалка для одежды Ж kluppe F  37 گیرۀ لعاس

بک   دسته
 نیجیه

ручка торцовых 
головок с 

хроповиком 
Ж knarre (werkzeug) F  31 

 Tبک   دسته
 (معمولی)

(обычная) т-образная 
ручка торцовых 

головок 
Ж knebel (werkzeug) M  39 

 серп М knipp N  43 داس

هچار 
 استخوانی

ключ костный М knochen M  4  

 булава деревянная Ж knüpfel M  43 گرز چوبی

 толстая палка (گرز)چماق 
(булава) Ж knüppel M  43 

 плоскогубцы Мн. ч. kombizange F  44 انعردست

  нумератор М konterpunze F  4 کو  شمار 

https://de.wikipedia.org/wiki/Justorium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonenbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kantring
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapselheber
https://de.wikipedia.org/wiki/Keilhaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaue_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%BCpfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kluppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Knarre_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Knebel_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippe_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Knochen_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%BCpfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%BCppel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kombinationszange
https://de.wikipedia.org/wiki/Konterpunze
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 метчик знаков М körner M  46 نران سنعه

---------- ---------- ---- kornhammer M  47 

 ی کق ووکه
کن  واک لوله

 تفنگ

инструмент для 
снятия гильзы -

шомпол для ствола 
ружья 

М krätzer M  41 

 кирка Ж kreuzhacke F  49 کلنگ

گوشتی  ویچ
 چهارسو

отвертка 
крестообразная 

Ж kreuzschlitzschraub
e-ndreher 

M   3 

هچارچرخ 
 چهارور

ключ вращающий 
крестообразный 

М kreuzschlüssel M     

انعردست 
 بُری شیره

щипцы стеклореза Мн. ч. kröselzange F   3 

 молоток с круглой چکق سرگ رد
головкой 

М kugelhammer M   3 

 гвоздодёр М kuhfuß (werkzeug) M   4 ک ق دیلم می 

     молоток коленчатый М kurbelhammer M چکق هندلی

 лобзик М laubsäge F   6 مویی ار 

 инструмент کار  ابتار چند
универсальный 

М leatherman M   7 

 шуруповёрт М linksausdreher M   1 ک ق ویچ

اسکنه 
 شیارزون زبانه

сканер для нарезки 
пазов 

М lochbeitel M   9 

 пробойник М locheisen N  63 سنعه وانچ

فرز 
 سوراخکاری

фрез для сверления М lochfräser M  6  

ارۀ 
 سوراخکاری

пила для сверления Ж lochsäge F  63 

دستگا  وانچ 
 (وانچ وِرِسی)

станок заклёпки 
(прессовый) 

М lochstanze F  63 

 щипцы для заклёпки Мн. ч. lochzange F  64 زون انعر وانچ

کَن  ووست
 درخت

приспособление для 
снятия коры дерева С lohlöffel M  6  

 паяльник М lötkolben M  66 هویه

وریموس 
 رنگیف

примус патронный М lötlampe F  67 

تعر مخصوص 
 قط 

топор специальный 
для рубки 

М maishacke F  61 

 ключ плоский М maulschlüssel M  69 هچارتخت

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rner_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kornhammer&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kratze
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6selzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Kugelhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuhfu%C3%9F_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Laubs%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Leatherman
https://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher
https://de.wikipedia.org/wiki/Locheisen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lochstanze&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Lochzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Lohl%C3%B6ffel
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6tkolben
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6tlampe
https://de.wikipedia.org/wiki/Maulschl%C3%BCssel
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 мастерок М maurerkelle F  73 ماله

  резец широкий М meißel M  7 قلم سروهن

مته 
 برداری نمونه

сверло для снятия 
образца 

С meißelbohrer M  73 

 шпатель М messer N  73 کارد

 пила Ж metallsäge F  74 ارۀ لَنگ

میکرولیت 
نوعی سنگ )

سخت، 
ای و  شیره
رفته  کار تیت به

ها و  در سالح
ابتارهای 
 (قدیمی

микролит (твёрдый 
камень, 

используемый в 
качестве 

наконечника в 
старых орудиях и 

инструментах) 

М mikrolith M  7  

 щипцы - гвоздодёры Мн. ч. monierzange F  76 ک ق انعر می 

تایرلیوِر 
 (تایل وِر)

рычаг (тайлвер) М montiereisen N  77 

کار   ابتار چند
شامل )نیعی 
و و چاق

انعردست و 
 ...( گیر و ناخن

универсальный 
карманный 
инструмент 

(состоящий из ножа, 
плоскогубцев, 

щипчиков для ногтей 
и т.д.) 

М 
multifunktionswerk

ze-ug 

N  71 

 гайковёрт М mutternsprenger M  79 شکن هر مُ

 иголка Ж nadel F  13 سوزن

  гвоздь М nagel M  1 می 

 гвоздодёр М nageleisen N  13 کق دیلم می 

دیلم 
 میخی دسته

лом – гвоздодёр М nagelklaue F  13 

 инструмент для گیر چرم
обработки кожи М nähross N  14 

سنعۀ 
 ک ق ورچ

пунсон снятия 
заклёпки 

М nietenzieher M  1  

 станок для заклёпки М nietwerkzeuge N  16 دستگا  ورچ

هچارورّ  
هچارتابگیری )

 (طوقۀ چرخ

ключ 
захватывающий М nippelspanner M  17 

 рубанок для нарезки زن رندۀ شیار
пазов 

М nuthobel M  11 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maurerkelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mei%C3%9Felbohrer&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Messer
https://de.wikipedia.org/wiki/Metalls%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrolith
https://de.wikipedia.org/wiki/Monierzange
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Montiereisen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Multifunktionswerkzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Multifunktionswerkzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutternsprenger
https://de.wikipedia.org/wiki/Nadel
https://de.wikipedia.org/wiki/Nagel
https://de.wikipedia.org/wiki/Nageleisen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagelklaue&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Nietenzieher
https://de.wikipedia.org/wiki/Nietvorgang
https://de.wikipedia.org/wiki/Nippelspanner
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 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

 ключ М nuss F  19 هچار

لگن 
سوخته  روغن

ظرف تخلیه )
 (روغن موتور

таз отработанного 
масла (посуда слива 

моторного масла) 
М ölauffangbehälter M  93 

هچار 
 فیلترروغن

ключ масляного 
фильтра М ölfilterschlüssel M  9  

 тавотница Ж ölkanne F  93 دان روغن

سنگ 
 کن تیت چاقو

точилка для ножа Ж ölstein M  93 

 каттер для бумаги М papiermesser N  94 کاغذکاترِ

  кирка Ж pickel M  9 کلنگ

 кисточка Ж pinsel M  96 مو قلم

 пинцет М pinzette F  97 (ون )انعرک 

 ручка от ступки Ж pistill N  91 دسته هاوون

دستگا  ورس 
 اتصا  

станок прессовки 
соединений 

М presszange F  99 

ارۀ دستی 
ارۀ )کوچک 
 (ووک

маленькая ручная 
пила 

Ж puksäge F 333 

  насос М pumpe F 33 ومپ

 пробойник М punze (werkzeug) F 333 سنعه

 напильник М raspel F 333 سوهان

 ручка храповика Ж ratsche F 334 دستۀ نیجیه

  рубанок верхний М raubank F 33 رندۀ فوقان

 топор ییتعر نارو
веникообразный 

М räumaxt F 336 

سوزن 
 ک ری خان

игла снятия шпонки Ж räumnadel F 337 

ابتار 
 ک ری خان

инструмент снятия 
шпонки М räumwerkzeug N 331 

 грабли Мн. ч. rechen M 339 ک ق شن

 развёртка Ж reibahle F 3 3 بُرقو

 крестообразный مالۀ چهارسو
шпатель М reibebrett N 3   

 ступка Ж reibschale F 3 3 هاوون

ی دست گیر 
 کالغی

ручные тиски 
(щипцы) Мн. ч. reifkloben M 3 3 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lauffangbeh%C3%A4lter&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lkanne
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Papiermesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinzette
https://de.wikipedia.org/wiki/Pistill
https://de.wikipedia.org/wiki/Presszange
https://de.wikipedia.org/wiki/Puks%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Pumpe
https://de.wikipedia.org/wiki/Punze_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ratsche_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Raubank
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4umnadel
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4umwerkzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechen_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reibahle
https://de.wikipedia.org/wiki/Reibebrett
https://de.wikipedia.org/wiki/Reibschale
https://de.wikipedia.org/wiki/Reifkloben
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 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

سوزن 
 ک ق  خط

игла - разметчик Ж reißnadel F 3 4 

   ключ дисковый М ringschlüssel M 3 یهچاررینگ
برای )بُر  هالل

 (دهنۀ لوله
труборез М rohrausklinker M 3 6 

کُن  وو 
( کُن کونیک)

لعۀ داخلی 
 لوله

станок для создания 
фаски (внутри трубы) М rohrentgrater M 3 7 

دۀ کنن گراد
 دهانۀ لوله

расширитель труб М rohrexpander M 3 1 

 ключ трубный М rohrzange F 3 9 گیر هچار لوله
 круглорез стекла М rundglasschneider M 333 بُرشیره گ رد

قیهی 
گ ردگلدوز نوک

 ی

ножницы с круглым 
наконечником для 

вышивания 
Мн. ч. rundschere F 33  

دستگا  وانچ 
 گ رد سوراخ

пробойник круглых 
отверстий М rundlochstanze F 333 

متۀ حفاری 
 بوردار خاک

сверло для выемки 
грунта С sackbohrer M 333 

 пила Ж säge F 334 ار 
  нож для шва вельвета М sammethaken M 33 بِرکاف مخمل
 нож для шва вельвета М sammetmesser M 336 بِرکاف مخمل
 нож для шва вельвета М samthaken M 337 بِرکاف مخمل
 нож для шва вельвета М samtmesser M 331 بِرکاف مخمل

کلنگ 
 ک ق کُند 

кирка для снятия 
пней Ж sappi, sappel M 339 

کلنگ 
 ک ق کُند 

кирка для снятия 
пней Ж sapie M 333 

قیهی 
 چین ورم

ножницы по шерсти Мн. ч. schafschere F 33  

 трость пастуха Ж schäferschippe F 333 نیعصای چووا
 лопата Ж schaufel F 333 بیل
 ножницы Мн. ч. schere F 334 قیهی

میل بارو  
برای )

ناسازی فتیله 
در سوراخ 
انفجاردر دل 
کو  یا بارو  
در تفنگ 
 (سروُر
 

шток пороха (для 
установка фитиля при 

взрыве скал или 
заправки пороха в 
старых оружиях) 

М schießnadel F 33  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rei%C3%9Fnadel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubenschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rohrausklinker&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohrentgrater
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohrexpander
https://de.wikipedia.org/wiki/Rohrzange
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rundschere&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rundlochstanze&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Sackbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreget
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreget
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreget
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreget
https://de.wikipedia.org/wiki/Axt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sapie
https://de.wikipedia.org/wiki/Schafschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4ferschippe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaufel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schere
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schie%C3%9Fnadel&action=edit&redlink=1
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جنس 
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 топор по дереву М schindelmesser N 336 ساز تعر تخته

 толкушка Ж schlägel M 337 کو  گوشت

دستگا  
 فراری برش

станок для обрезки 
давлением 

М schlagschere F 331 

وانچ حروف 
 واعداد

пробойник букв и 
цифр 

М schlagstempel M 339 

 кувалда деревянная Ж schlegel M 343 وتک چوبی

  наждачная бумага Ж schleifpapier N 34 کاغذ سمعاد 

سنگ 
 سا ( صفحه)

точильный камень 
(диск) 

М schleifscheibe F 343 

سنگ 
 کُن چاقوتیت

камень для 
ножеточилки 

М schleifstein M 343 

سمعاد   صفحه
 گ رد

наждачная бумага 
круглая Ж schleifteller M 344 

سوهان 
واردینگ 

سوهان )
 (سازی کلید

напильник вардинг 
(для изготовления 

ключей) 
М schlüsselfeile F 34  

گیرۀ 
ای  سمعاد 

 (برای شافت)

тиски наждачные Мн. ч. schmirgelkluppe F 346 

 плашка Ж schneideisen N 347 حدید 

 ручка от плашки Ж schneidkluppe F 341 دستۀ حدید 

نیمکت 
دار   گیر 
 تراشی چو 

скамейка столярная Ж schnitzpferd N 349 

 отвертка Ж schraubendreher M 3 3 گوشتی ویچ

   ключ М schraubenschlüssel M 3 هچار

 тиски Мн. ч. schraubstock M 3 3 گیر 

دستی  ویچ
 (گیر  نجاری)

тиски ручные 
резьбовые (тиски 

столярные) 
Мн. ч. schraubzwinge F 3 3 

 топор для рубки мяса М schrotaxt F 3 4 تعر ساطوری

رندۀ 
 تراش درشت

шарщепка Ж schrupphobel M 3   

 шпатель مالۀ اسفنجی
поролоновый 

М schwammbrett N 3 6 

 кусачки Мн. ч. seitenschneider M 3 7 چین سیم

 сверло – накопитель С senker M 3 1 مته ختینه

https://de.wikipedia.org/wiki/Schindelmesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagstempel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifpapier
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifscheibe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCsselfeile
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmirgelkluppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneideisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidkluppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubendreher
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubenschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubzwinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrupphobel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwammbrett&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Senker
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داس 
 بلند دسته

серп с длинной 
ручкой 

М sense F 3 9 

داس 
 کوتا  دسته

серп с короткой 
ручкой 

М sichel F 363 

چکق 
 کاری فلت

молоток по металлу М sickenhammer M 36  

زون  رندۀ وله
کَن یا  کام)

کاو یا  کنج
 (زوایه

рубанок 
специальный М simshobel M 363 

چاقوی 
 شکافی عدکال

нож препарирующий М skalpell N 363 

ومپ چسب 
 هکواریوم

нагнетатель 
аквариумного клея М skelettpistole F 364 

  шпатель М spachtel M 36 کاردک

تعر 
 شکنی هیتم

топор для дров М spaltaxt F 366 

 топор мясника М spalter F 367 تعر ساطوری

وتک تعری 
 عقابی نوک

кувалда топорная 
(орлиная) Ж spalthammer M 361 

 гофра Ж span M 369 ولیسه

هچار 
 کن باز فلق

ключ - открыватель 
замка 

М spanner M 373 

بیل شهرداری 
بیل گورکَنی )

 (صاف یا لعه

лопата плоская Ж spaten M 37  

کلنگ مقنی 
 (کَنی چا )

кирка для колодца Ж spitzhammer M 373 

 - щипцы باریک دم
круглогубцы Мн. ч. spitzzange F 373 

 щипцы для снятия درهر وین
шпонок 

Мн. ч. splintentreiber M 374 

  форма для инъекции Ж spritzgußwerkzeug N 37 قالب تتریق

کق   خط
 فلتی

линейка 
металлическая 

Ж stahllineal N 376 

 толкушка Ж stampfer M 377 کو  گوشت

رِشیرِ هچارزی
 روشویی

ключ спец. для 
нижней части 

раковины 
М 

standhahnmuttersch
lü-ssel 

M 371 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sense_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichel_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sickenhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Simshobel
https://de.wikipedia.org/wiki/Skalpell
https://de.wikipedia.org/wiki/Skelettpistole
https://de.wikipedia.org/wiki/Spachtel_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Spalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Spalthammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Span
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockpicking#Spanner
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Spitzhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Spitzzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Splintentreiber
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stahllineal&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Stampfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Standhahnmutterschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Standhahnmutterschl%C3%BCssel
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متۀ حفاری 
 حلتونی

сверло для снятия 
грунта, червяковое 

С 
stangen-

schlangenbohrer 
M 379 

میار کوتا   
 کلفت

стамеска короткая и 
толстая 

Ж stechbeitel M 313 

زون  میار شیار
 (کَنی کام)

стамеска для нарезки 
пазов 

Ж stemmeisen N 31  

 стамеска топорная Ж stichaxt F 313 میار تعری

 пила сверловая Ж stichling M 313 ای ارۀ مته

 пила горизонтальной بُر ارۀ عمود
резки Ж stichsäge F 314 

 скобки сшивателя وینِ منگنه
(степлера) 

Мн. ч. stift M 31  

دستگا  
  منگنۀ چو

станок сшивателя 
(степлера) по дереву М stifthammer M 316 

باریک  دم
 سرکج

круглогубцы тонкие 
кривые Мн. ч. 

storchschnabelzang
e 

F 317 

ورگار 
 ک ق موازی

циркуль 
параллельный 

М streichmaß N 311 

  انعر ساخت
 گری شیره

щипцы стекольщика Мн. ч. strukturzange (glas
macher) 

F 319 

موی  قلم
یا )فراری 
 (ای عربه

кисточки упорные 
(или ударные) Мн. ч. stupspinsel M 393 

کو   منگنه
 دستی

сшиватель ручной М tacker M 39  

 гвозди рычажковые Мн. ч. täcks M 393 می  هرمی

دستگا  برش 
 گیوتینی

станок для 
гильотинной обрезки 

М tafelschere (schlags
c-here) 

F 393 

کاتر کاغذ 
 دیواری 

каттер для обоев М tapetenmesser N 394 

تیغ 
 بری موکت

каттер для ковролина М teppichmesser N 39  

ابتار )تاسو 
دهی در  فرم

 (فلتکاری

инструмент для 
создания 

металлической 
формы (тасу) 

М tasso (werkzeug) N 396 

ابتار )تیان 
ای  چاپ کالقه
 (یا باتیک

инструмент для 
нанесения печати 

(тиан) 
М tjanting M 397 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stemmeisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stichaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Stichling_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stichs%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Storchschnabelzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Storchschnabelzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Streichma%C3%9F
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strukturzange&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Stupspinsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tacker
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4cks
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschere
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasso_(Werkzeug)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Tjanting
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 пила тепловая Ж thermosäge F 391 ارۀ حرارتی

молот паровой М transmissionshamm چکق بخار
e-r 

M 399 

 ,шпатель М traufel ماله
siehe glättkelle 

F 333 

سنگ 
 برش( صفحه)

диск для обрезки М trennscheibe F 33  

کق  خط
 همترازی

линейка для 
выравнивания 

Ж tuschierlineal N 333 

صفحۀ 
 همترازی

диск для 
выравнивания 

М tuschierplatte F 333 

 пила двуножная Ж twinsäge F 334 ارۀ دوتیغ

ک ق  علف
کُن  ونین)

 (دستی

сечка для 
выдёргивания травы Ж unkrautstecher M 33  

 развёртка Ж versenker M 336 برقو

 молоток прессовый М vertikalhammer M 337 سیچکق وِرِ

هچاربک  
سوکت 

 چهارگوش 

ключи торцовые 4-
угольные 

Мн. ч. vierkantschlüssel M 331 

 топор лесорубный М waldaxt F 339 تعر ننگلی

 вальцы Мн. ч. walze F 3 3 غلتک نَوورد

 .щипцы специальные Мн. ч انعر کالغی
wasserpumpenzang

e 
F 3   

 ручка развёртки Ж windeisen N 3 3 قالویتدسته 

دار  قیهی نقاله
 (مدرج)

ножницы с 
транспортиром 

Мн. ч. winkelschere F 3 3 

  رندۀ
کاری  ورداخت

 (رندۀ مُرتی)

рубанок по отделке 
(кулачковый) М wölbungshobel M 3 4 

قاشق چوبی 
 گری شیره

ложка деревянная 
стекольщика Ж wulgerholzlöffel M 3   

ای  مالۀ شانه
برای )

استعمال 
مالط یا 
 (چسب کاشی

шпатель гребенчатый 
(для нанесения 

раствора или клея на 
кафель) 

М zahnkamm M 3 6 

 шпатель зубчатый М zahnkelle F 3 7 دار مالۀ دندانه

 щипцы Мн. ч. zange F 3 1 انعر

https://de.wikipedia.org/wiki/Thermos%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttkelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Trennscheibe_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuschierlineal&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Tuschierplatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Twins%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Unkrautstecher
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierkantschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Walzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpumpenzange
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpumpenzange
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%B6lbungshobel&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wulgerholzl%C3%B6ffel&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahnkamm_(Werkzeug)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Zange
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 روسی فارسی
جنس 

 وریدست
 آلمانی

جنس 
 دستوری

 ردیف

کلنگ حمال 
 چو 

кирка по 
транспортировке 

леса 
Ж zapine F 3 9 

 сверло специальное С zentrierbohrer M 333 متۀ مُرغَک

گونیای 
 مرکتیا 

угольник 
центровочный М zentrierwinkel M 33  

 лезвие с двумя تیغ دودسته
ручками С zieheisen N 333 

رسم  قلم
 دوواتی

перо с чернильницей С ziehfeder F 333 

 рубанок карточный М ziehklinge F 334 لیسۀ کارتی

  топор с лезвием М zimmeraxt F 33 ای تعر تییه

 циркуль М zirkel M 336 ورگار

 циркуль-круглорез М zirkelschneider M 337 گ ردبُر ورگاری

 лезвие с двумя تیغ دودسته
ручками 

С zugmesser N 331 

انعرفراری 
 گری شیره

щипцы прессовые 
стекольщика Мн. ч. zwackeisen N 339 

دستی  ویچ
 (گیرۀ نجاری)

тиски ручные 
(столярные) Мн. ч. zwinge F 333 

چاقوی 
 برقکاری

нож электрика М zinnmesser N 33  

 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Axt
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrierbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrierwinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zieheisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziehfeder
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziehklinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Zirkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zirkelschneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugmesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwackeisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannmittel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinnmesser&action=edit&redlink=1

