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چکیده
بهگویی سبکی از کاربرد زبان است که گویشوران از آن به منظور جایگزین کردن واژهها و عبارتهای تابو استتااده
میکنند و در تمام فرهنگها مورد استااده قرار میگیرد؛ از این رو ،کاربرد آن در زبانهتای مختلت

امتری متتداو

است .در مقالۀ حاضر تالش شده است تا حوزههای کاربرد بهگویی در گویش کتردی ایتالم بررستی شتود .بتدین
منظور ،نویسنده با استااده از روش مصاحبۀ حضوری و نیز شیوۀ کتابخانهای بته گتردآوری دادههتای ایتن گتویش
پرداخته و برای مصاحبۀ حضوری به صورت تصادفی  53گویشور را از سنین مختلت

انتختا نمتوده استت .در

روش کتابخانهای هم به بررسی دو فرهنگ لغت موجود از واژگان این گویش پرداخته استت .یافتتههتای پتووهش
نشان میدهد که بهگوییهای به کار رفته در گویش کردی ایالم در حوزههای هراس ،بتدن ،متواد مختدر و الکلتی،
تجارت و ناسزا است و بیشترین واژههای بهگویانه مربوط به اندامها و مستال جنستی هستتند .همچنتین ،در ایتن
گویش در حوزۀ سیاست بهگویی وجود ندارد.
کلیدواژهها :زبانشناسی اجتماعی ،بهگویی ،تابو ،کردی ،ایالم.
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 -4پست الکترونیکی نویسندۀ مسئو :
 -5پست الکترونیکی:

تاریخ پذیرش1535/8/2 :
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 -3مقدّمه
زبان به عنوان نهادی اجتماعی ،به واسطۀ قراردادهای زبتانی ،رفتارهتای کالمتی گویشتوران را در
موقعیتهای مختل

ترسیم مینماید .یکی از این رفتارها که در تمام فرهنگها با درجتات کتم و

بیش متااوت مشاهده میشود ،بیان مااهیم خشن ،توهینآمیز ،ترسناک و یا ناخوشتایند در قالت
واژههای لطی  ،مؤدبانه و خوشایند است که در زبانشناستی اجتمتاعی آن را ’حُستن تعبیتر‘ یتا
’بهگویی‘ مینامند .معاد بهگویی در زبان انگلیستی  euphemismاستت کته از پیشتوند ’ ‘euبته
معنای ’خو ‘ و  phemismبه معنای ’گاتار‘ و ’صحبت‘ ساخته شده است .در واقت ،،بتهگتویی
صورتی از زبان است که افراد جامعه آگاهانه در روابط اجتمتاعی ایجتاد متیکننتد تتا بته ارتبتاط
ایدهآ دست یابند؛ بدون بهگویی زبتان صتورتی مبتتذ  ،گستتاخانه و عتاری از هتر گونته اد
خواهد داشت .آلن 2و بوریج )11 :1331( 3بهگویی را جایگزینی بترای عبتارتهتای ناخوشتایند
میدانند که به منظور اجتنا از لطمه به وجهۀ کسی به کار میرود .این عبتارتهتای ناخوشتایند
ممکن است تابو و یا ترسناک باشند و یا بار معنایی مناتی داشتته باشتند .فرهنتگ لغتات وبستتر
( )533 :4775نیز بهگویی را چنین تعری

میکند :یک واژۀ لطی

و غیرمستقیم و یا عبتارتی کته

جایگزین یک واژۀ بسیار خشن و گستاخانه شده است .هادسن )467 :4777( 6معتقتد استت کته
بهگویی بسط عبارتها و واژههای عادی برای بیان مااهیم ناخوشایند و شرمآور است .چتی ران

0

و یو هالو )17 :4715( 8بیان میکنند که تمام زبانها بدون استثناء بهگویی دارند و بذر بهگتویی از
زمانی کاشته شد که آدم و حوا از برگهای انجیر برای پوشاندن بعضی انتدامهتای ختود استتااده
کردند .به همین دلی برخی زبانشناسان از بهگویی با عنوان «برگهای انجیر زبان» تعبیر میکنند.
 -2پیشینة پژوهش
بهگویی در کانون توجه پووهشگران بوده و از جنبههای مختلت

زبتانشناستی ،جامعتهشناستی،

سبکشناسی ،مردمشناسی ،ادبیات و مطالعات ترجمه مورد بررسی قرار گرفته است .نخستین اثتر
4. K. Allan
5. K. Burridge
6. R. A. Hudson
7. C. Ren
8. Y. Hao
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منسجم در این زمینه کتابی است که راوستن )1381( 3در آن بته گتردآوری واژههتای بتهگویانته
پرداخته است .وی بهگوییها را نشانۀ دلهره و ترسهای درونی انسانها متیدانتد .آلتن و بتوریج
( )1331به بررسی کاربردشناختی بهگویی پرداختهاند .وارن )1334( 17شیوههای ساخت بهگتویی
در زبان انگلیسی را بررسی نموده و آنها را بر حس

ویوگیهای ساخت به دستتههتای مختلاتی

تقسیم کرده است .لیناوت هام )4773( 11با بررسی دو رمتان در زبتان انگلیستی ،بتهگتوییهتای
بهکاررفته در این دو اثر را از لحتا تتاریخی تحلیت نمتوده استت .ژالتو )4717( 14بته بررستی
بهگوییهای سیاسی در زبان انگلیسی و کارکردهای اجتماعی آنها پرداخته استت .بختیتار ()4714
تالش کرده است تا بر اساس دیدگاه کاربردشناختی آلن و بوریج در مورد بهگویی ،به این ستؤا
پاسخ دهد که بهگویی چگونه در موقعیتهای کاربردشناختی منظور و نیتهای مختلت

را بیتان

میکند .وی دادههای خود را از روزنامههای فارسیزبان گردآوری نموده است .عابتد ( )4711بته
تحلی جامعهشناختی-زبانشناختی بهگوییهای مربوط به مرگ در زبان انگلیستی و معتاد هتای

آن در زبان عربی پرداخته است .حمد ( )4770در مقالهای با عنتوان بتهگتویی :ختوشکالمتی یتا
فری ؟ نقشهای اجتماعی بهگویی را بررسی نموده و چنین نتیجهگیری کرده است که بتهگتویی
یا به منظور خوشکالمی و یا فری کتاری متورد استتااده قترار متیگیترد .بدخشتان و موستوی
( )1535به بررسی زبانشناختی بهگویی در زبان فارسی پرداخته و آن را بتر استاس تقستیمبنتدی
وارن تحلی نمودهاند .حجتی ( )4714نیز به منظور معرفی بهگوییهای پرکتاربرد در رستانههتای
انگلیسیزبان ،سه نشریۀ خبری را در طو یک دورۀ سه ماهه مورد مطالعه قرار داده استت .چتی
ران و یو هالو ( )4715در مقالۀ بهگویی از منظر جامعهشناسی زبان به بررستی نقتشهتای اصتلی
بهگویی پرداختهاند.
 -1چارچوب نظری
ران و هالو (همان )11 :معتقدند هرگاه صحبت از نقش بهگویی به میان متیآیتد ،یتک ارتبتاط و
هماهنگی دوسویه بین گوینده و شتنونده متد نظتر استت .البتته بایتد گاتت گوینتده بته عنتوان
9. H. Rawson
10. B. Warren
11. K. Linfoot-Ham
12. X. Zhao
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کنتر کنندۀ نهایی این هماهنگی و ارتباط عم میکند؛ چرا که این گوینده است که نهایتاً تصتمیم
میگیرد که از عبارتهای بهگویانه استااده کند یا مستقیماً آن واژۀ اصلی را به کار ببرد .حتا اگتر
گوینده بخواهد از عبارت بهگویانه استااده کند ،میتوان برای چنین بهگویی دو نقش متصور شتد:
اختاا 15و پوشش.12
الف -نقش اختفا

هنگامی که شرایط اجتماعی ایجا میکند از ذکر جنبۀ خاص یک واژه یا ماهوم اجتنا شود تتا
هنجارهای اجتماعی رعایت شوند ،گوینده ترجیح میدهد تا از واژهای استااده کند کته صتراحت
کمتری دارد و با این شیوه به آن هنجارها احترام میگذارد؛ مثالً استااده از واژۀ ”پیشا “ به جتای
”ادرار“ در زبان فارسی.
ب -نقش پوشش

این هنگامی است که از بهگویی به منظور هدایت افکار مخاط

به ستمت بختش خاصتی از آن

اطالعات استااده میشود که آگاهانه از سوی گوینده انتخا شدهاند .در اینجا بتر ختال نقتش
اختاا که مناف ،هر دو طر

-گوینده و شنونده -لحا میشود ،صترفاً بتر استاس قصتد گوینتده

است تا تأثیر دلخواهش را بر افکار مخاط

بگذارد؛ مثالً روزنامۀ جام جم آنالین در شتمارۀ روز

دوشنبه  17آذر ماه  1535به نق از رلیس سازمان حمایتکنندگان و توزی،کنندگان ،بتدون توجته
به جنبههای منای افزایش قیمت نان ،از اجرای طرح نظارتی و اختصاصی بر قیمت و کیایتت آرد
و نان در دورۀ جدید اصتالح قیمتتهتا خبتر داد و ابتراز امیتدواری کترد کته بختش مهمتی از
دغدغههای فعاالن این بخش برطر شود .همچنین ایتن مستئو بته کترات ،بته جتای عبتارت
”افزایش قیمت نان“از عبارت ”نان با قیمت اصالحشده“ استااده کرد .در این مثا مصاحبهشتونده
ذهن خواننده را عامدانه به سمت جنبههای مثبت افزایش قیمت نان سوق داده است.
در مورد بهگویی باید گات که پدیدهای زبانی است که هم گوینتدهمحتور و هتم شتنوندهمحتور
است .به بیانی دیگر ،بهگویی به زعم آلن و بوریج (همان )54 :سازوکاری آبرونگهدار 13است کته
بر همکاری دوجانبۀ گوینده و شنونده در یک مکالمه تأکیتد متیکنتد .ایتن دو پووهشتگر چنتد
13. concealing
14. veiling
15. face-saving
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ویوگی را برای بهگویی ذکر میکنند و بر این باورند که برای آنکه بتتوان عبتارتی را بتهگتویی در
نظر گرفت ،آن عبارت باید دارای ویوگیهای زیر باشد:
الف -اصل

فاصله36

برعکس واژههای تابو که دا و مدلو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ،در بهگویی فاصله به مراتت
بیشتر است و همین فاصله است که ظرفیت کاستن از بار معنایی منای را به عبارتهای بهگویانته
اعطا میکند .از همین رو ،ابهام مشخصۀ اصلی بهگویی به عنوان یک پدیتدۀ زبتانی استت و یتک
واژه از آن جهت به یک عبارت بهگویانه تبدی میشود کته در یتک موقعیتت ختاص متیتوانتد
ابهامی ایجاد کند که نشاندهندۀ ماهومی ناخوشایند در زیر آن واژۀ اصلی باشد و به همتین دلیت
از بار منای واژههای تابو جلوگیری میکند.
ب -اصل

رابطه37

باید بین عبارت بهگویانه و تابویی که جایگزین شده ،ارتباطی وجود داشته باشد و همچنتین بایتد
امکان تاسیر آن در همان موقعیت برای مخاط

باشتد؛ یعنتی بایتد بتین ماتاهیم مبتد و مقصتد

شباهتی وجود داشته باشد .مثالً در عبارت ”ش

تو تختخوابش بارون میاد“ نمتیتتوان بته جتای

”بارون“ از ”سنگ“ استااده کرد ،زیرا بین ”بارون“ و ”ادرار“ شباهت و ارتباط وجود دارد.
ج -اصل خوشایند

بودن39

یک عبارت بهگویانه در مقایسه با ما به ازای تابوی خود باید بار معنایی مثبتتتر یتا حتداق بتار
منای کمتری داشته باشد .بدین منظور ،ابزارهای زبانی زیتادی متورد استتااده قترار متیگیترد تتا
ناخوشایندترین معناهای ضمنی یتک واژه را کتاهش داده و آن را بترای یتک موقعیتت مناست
سازند .مهمترین این ابزارهای زبانی عبارتاند از حتذ  ،اطنتا و استتعاره .بختیتار ( 8 :4714و
 )3معتقد است که عبارتهای بهگویانه به سته دلیت در مکالمتات روزمتره متورد استتااده قترار
میگیرند:
 -1بهگوییها به دلی وجود تابو در اجتماع ساخته میشوند و عمدتاً به این دلی به کار میرونتد
تا وجهۀ گوینده و شنونده حاظ شود.
16. distance
17. correspondence
18. pleasantness
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 -4در حکم واژههای لطی تر هستند ،طوری که بتوانند مناس

یک موقعیت باشند.

 -5افرادی که در ر س قدرت هستند ،از بهگتویی بترای فریت

متردم و القتای یتک ایتدلولوژی

خاص به منظور کنتر افکار آنها استااده میکنند.
وی سپس به بررسی ویوگیهای تابو میپردازد و بر این باور است که زبان تابو پرخاشتگرانه
و بدگویانه 13بوده و در تضاد با معیارهای اد است و به همین دلی به وسیلۀ بهگویی جتایگزین
میشود.

لیناوت هام (همان 448 :به نق از راوستن )1 :1381 ،در مقالتۀ ویوگتیهتای زبتانشتناختی
بهگویی مینویسد که «بهگوییها ابزارهای زبانی قدرتمندی هستتند کته آنچنتان عمیت در زبتان
جای گرفتهاند که حتی آنهایی که ادعا میکنند افراد صریحاللهجهای هستند هتم نمتیتواننتد یتک
روز را بدون استااده از آنها سپری کنند».
در واق ،هد از بهگویی پیشگیری از اهانت یا جسارت مستقیم افراد به همتدیگر استت .مطترح
کردن موارد تابویی چون مذه  ،مرگ و یا ذکر موضوعی که یک حز حاضر در جلسته بته آن
حساس باشند مانند سیاست یا مسال اجتماعی از جمله حوزههایی است که بتهگتویی در آن بته
کار میرود .برای حوزههای کاربردِ بهگویی دستهبندیهای مختلای اراله شتده استت؛ بته عنتوان
مثا  ،میرزا سوزنی ( )5 :1583حوزههای کاربرد بهگویی را به چهار دستۀ زیر تقسیم میکند:
 -1اخالق و اخالقیات اجتماعی
 -4مسال پزشکی و کالبدشناسی
 -5اعتقادات و باورهای دینی
 -2نظام کشورداری و سیاست
گالو )4517 :4715( 47حوزههای بهگویی را به هات گروه تقسیم متیکنتد :متواد زالتد بتدن،
متترگ و بیمتتاری ،مستتال جنستتی ،واژههتتای چهتتارحرفی ،ناستتزاها ،حتتریم خصوصتتی و زبتتان
تبعیضآمیز.
نوروزی و عباسزاده ( )23 :1583حوزههای کاربرد بتهگتویی را امتور جنستی ،رختدادها و
پدیدههای ناگواری چون مرگ و بیماری میدانند.
19. dysphemistic
20. Ch. Gao
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بدخشان و موسوی ( )1535نیز نُه حوزۀ کاربردی را برای بهگویی بیان میکنند که عبارتانتد
از :مرگ ،مسال جنسی ،مواد زالد بدن ،تبلیغات ،ناتواناییهای جسمی ،اعضای بدن ،بیماریهتای
روانی ،مواد مخدر ،ناسزاها و تجارت.
بختیار (همان )3 :نیز مهمترین حوزههای بهگویانه را بیمتاریهتای کشتنده ،مترگ و افتراد و
اماکن مقدس میداند.
اگر بخواهیم یک دستهبندی جام ،و مان ،را از حوزههای کاربرد بهگویی به دست دهیم ،میتتوان
تقسیمبندی زیر را اراله نمود:
الف) هراس

این مقوله شام مواردی است که افراد جامعه به دلی وجود بار معنایی بسیار منای آنها و نیتز بته
این دلی که ممکن است با ذکر مستقیم آنها خود و دیگران تحتت تتأثیر ایتن عوامت ترستناک و
منای قرار گیرند و باعث ایجاد ترس و دلهره شوند ،از ذکر مستقیم آنهتا اجتنتا متیکننتد .ایتن
موارد عبارتاند از:
 -1مرگ
 -4موجودات ترسناک
 -5بیماریها
ب) بدن

مواردی در ارتباط با بدن انسان وجود دارد که تابو بوده و افتراد از اشتارۀ مستتقیم بته آنهتا شترم
دارند .این موارد ممکن است بخشی از بدن باشند ،در ارتباط بتا کارهتا و فعالیتتهتای جستمی
باشند و یا مواد اضافی باشند که از بدن خارج میشوند .این مقولهها عبارتاند از:
 -1مسال جنسی
 -4مواد زالد بدن
 -5ناتوانیهای جسمی
 -2اعضای بدن
پ) مواد مخدر و الکلی

برخی افراد جامعه در زندگی خود به مصر موادی روی میآورند که از نگاه دین و جامعه نظتر
مثبتی در مورد آنها وجود ندارد .این مواد سطح هوشیاری فرد و قوۀ تعق او را تحت تتأثیر قترار
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میدهد و ممکن است از وی رفتاری سر بزند که با هنجارهای جامعه همخوانی نداشته باشد .بته
همین دلی  ،حتی در برخی شرایط اسم آنها هم تابو تلقی شده و در مکالمتات روزمتره مستتقیماً
به آنها اشاره نمیشود.
ت) تجارت

در گذشتههای دور که شهرنشینی و تجارت به شک امروزی آن گسترش نیافته بود ،افتراد بترای
تأمین مایحتاج خود به مبادلۀ کاال به کاال یا پایاپای بته شتک محتدود و بیشتتر بتا افتراد مجتاور
مبادرت میکردند و خرید و فروش به شک امروزی آن رواج چندانی نداشتت .بته همتین دلیت
افراد تنها در شرایطی که مجبور بودند ،نسبت به خرید و فروش مایحتاج خود اقدام متیکردنتد و
فروش مستقیم اموا عمدتاً برای تأمین هزینۀ امتور مناتی چتون دیته و تتأمین مختارج بیمتاری
صورت میگرفت .به همین دلی هنوز هم در بین برخی اقتوام و گتروههتا در حتوزۀ داد و ستتد
تابوهایی وجود دارد.
ث) ناسزا

واژههایی که به عنوان ناسزا به کار میروند ،مواردی هستند که در شرایط منای چون عصتبانیت و
ناراحتی و یا به منظور توهین ،تحقیر یا سترزنش متورد استتااده قترا متیگیرنتد .بنتابراین متوارد
استااده از آنها همواره دارای بار معنایی منای است و از این جهت در جامعه تابو تلقی متیشتوند
و هنگامی که کسی بخواهد به آنها اشاره کند ،از بهگویی استتااده متیکنتد تتا از بتار مناتی آنهتا
بکاهد.
ج) سیاست

یکی دیگر از موارد استااده از بهگویی در حوزۀ سیاست است؛ حوزهای که همواره شرایط اقتضتا
میکنتد کتالم بته دالیت بستیار دارای ابهتام و دوپهلوگتویی و بتهگتویی باشتد؛ دالیلتی چتون
مصلحتاندیشی ،فری

افکار عمومی ،مناف ،ملی و...

از دیگر جنبههای بهگویی که مورد بررسی زبانشناسان قرار گرفته استت ،اهتدافی استت کته
بهگویی به کار میرود .جدو شمارۀ ( )1مهمترین هد هایی را کته متیتتوان بترای استتااده از
بهگویی ذکر نمود ،نشان میدهد.

بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایالم 00/
جدول شمارة ( .)3اهداف استفاده از بهگویی

ردیف

هدف

1

رعایت اد و شرم

4

کاستن از بار منای تعابیر

5

جلوگیری از بدبینی

2

پرهیز از ایجاد ترس

3

تانن و نوجویی

6

تکریم و بزرگداشت

0

محاو ماندن اطالعات سری

 -4روششناسی تحقیق و جامعة آماری
پووهش حاضر به منظور پاسخ به این پرسش انجام گرفته است که حتوزههتای متورد استتااده از
بهگویی در گویش کردی ایالم کداماند .روشهتای جمت،آوری دادههتا در ایتن پتووهش ،روش
کیای بر مبنای مصاحبه با گویشوران و نیز روش کتابخانهای بر اساس بررسی بهگوییهای کتردی
ایالم در فرهنگ واژگان این گویش بوده است .در روش نخستت ،بتر استاس ستؤاالت از پتیش
طراحیشده ،پووهشگر به صورت مصاحبۀ حضوری سؤاالتی را در مورد صورتهای بتهگویانته
که گویشوران کردی ایالم به کار میبردند ،مطرح میکرد و آنها بته پرستشهتا پاستخ متیدادنتد.
جامعۀ آماری  53نار از گویشتوران بودنتد کته بته صتورت تصتادفی از چهتار ستطح ستنی بتا
تحصیالت متااوت انتخا

شدند .اطالعات گویشوران در جدو شمارۀ ( )4اراله شده است.
جدول شمارة ( .)2آمار مربوط به آزمودنیها

سن

تعداد

جنس

تعداد

تحصیالت

تعداد

 12-43سا

2

مؤنث

مذکر

کارشناسی ارشد

1

 46-27سا

10

کارشناسی

2

 21-37سا

14

تا دیپلم متوسطه

16

 31-87سا

4

بیسواد

12

جم،

53

جم،

53

10
جم،

18
53

مراد از گویش کردی ایالم که در بین زبانشناسان به کردی ’فیلی‘معترو استت ،گونتهای از
گویش کردی جنوبی است که گویش غال

در استان ایالم استت و نیتز بتا انتدکی اختتال در

کشور عراق در شهرهایی چون بغداد ،خانقین و بدره بدان تکلم میشود.
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 -5تحلیل دادهها
گویشوران کردی ایالم برای ساخت واژههای بهگویانه از روشهای مختلای استااده میکنند .آنهتا
برای اینکه التزام خود را به آدا اجتماعی نشان دهند و از خدشهدار شتدن احساستات مخاطت
جلوگیری کنند ،واژههای بهگویانه را به جای عبارتهای ناخوشایند و نامطلو به کار متیبرنتد.
جدو شمارۀ ( )5آمار مربوط به پاسخهای دریافتشده از آزمودنیها را نشان میدهد.
جدول شمارة ( .)1آمار مربوط به پاسخهای دریافتی

حوزه

تعداد بهگوییها

هراس
بـدن

مرگ

2

موجودات ترسناک

5

بیماریها

6

اندامهای جنسی

14

مواد زالد

3

ناتوانیهای جسمی

2

مسال جنسی

6

درصد
44/87

32/58

مواد مخدر و الکلی

6

17/34

تجارت

2

0/71

ناسزاها

5

3/43

جمع

57

311

در اینجا بر اساس تقسیمبندی جدید کته در ایتن مقالته صتورت گرفتته استت ،هتر یتک از
حوزههای کاربرد بهگویی در گویش کردی ایالم همراه با نمونههتای استتخراجشتده از دادههتای
گردآوریشده اراله میشود.
 -3-5حوزة هراس
 -3-3-5مرگ

یکی از حوزههایی که گویشوران از اشارۀ مستقیم به آن پرهیز میکنند ،مرگ استت کته در زبتان
فارسی بیشتر با استااده از استعارههای بهگویانه ،اطنا و عبارتهتای دارای معنتای ضتمنی بیتان
میشود ،مانند:
عمرشو داد به شما.

بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایالم 03/

از میان ما رفت.
دکترا جوابش کردن.
در زبان کردی نیز از آنجا که گویشوران معتقدند در صتورت اشتارۀ مستتقیم بته واژۀ مترگ بتار
معنایی منای آن به مخاط

القا میشود ،از زبان غیرمستقیم برای اشاره به مرگ یا ذکر نام افترادی

که از دنیا رفتهاند ،استااده میکنند ،مانند:
�1) sar� t� s
�
‰mat
سالمت تو سر
�
�شما زنده باشید
�2) h
���zâr s‰
�mr
tu
هزار
عمر تو سا
’هزار سا عمر شما باشه‘
�3) k
�
�� dâw
�t wa d
�wr
�t
w
داود خط
به
دور تو
’از هر بالیی محاو باشید‘
�4) nâmê wa t
�n
�w n
w
نباشد (به) تو به اسمش
’از شما به دور باشه‘

یکی از پووهشگرانی که به بررسی مقولۀ مرگ و ارتباط آن با بهگویی در ترجمته متیپتردازد،

عابد ( )4711است .وی در مقالۀ بررسی بهگوییهای مرگ با توجه به ترجمۀ آنها در زبان عربتی
به تحلی جامعه-زبانشناختی بهگوییهای مربوط به مرگ در زبان انگلیسی و معتاد هتای آن در
زبان عربی پرداخته است و بررسی میکند که چگونه برخی عبارتهای زبتانی نتیجتۀ فشتارها و
اخالقیات فرهنگی و اجتماعی هستند و به همین دلیت افتراد از بتهگتویی استتااده متیکننتد تتا
دغدغههای اجتماع را در مورد ماهوم مرگ رعایت کنند.
عابد (همان )12 :بر این باور است که استااده از عبارتهای بهگویانه به جتای واژۀ مترگ بته
این دلی است که در گذشته افراد نمیدانستند چرا متیمیرنتد و آن را عتاملی متیدانستتند کته از
قدرتهای اسرارآمیز ناشی میشد .آنها مرگ را ماهومی میدانستند که یتادآور ستردی و ستیاهی
بود .وی از آلن و بوریج ( )135 :1331نق میکند که« :مرگ یک تابوی گسترده است کته در آن
ترسهای مختل

دیده میشود؛ ترس از دست دادن افتراد محبتو  ،تترس از بتین رفتتن بتدن،
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ترس از ارواح خبیثه و تترس از آنچته کته بعتد از مترگ اتاتاق متیافتتد» .جتدو شتمارۀ ()2
بهگوییهای مربوط به مرگ را در گویش کردی ایالم نشان میدهد.
جدول شمارة ( .)4بهگوییهای مربوط به مرگ

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی

بهگویی فارسی

فارسی

�m
’مُرد‘rd

�
�amr�xw
�dâ k
’امر خدا را اطاعت کرد‘ rd

مُرد

به رحمت خدا رفت

�m
’مُرد‘ rd

��
’عمرش را داد به شما‘�mr dâwat

مُرد

عمرشو به شما داد

�m
�rd
’مُرده است‘ga

�
’اسیر خاک است‘asir�xâka

مرده است

در جم ،ما نیست

�m
’مُرد‘ rd

�tam‰m k
’تمام کرد‘ rd

مرد

تمام کرد

 -2-3-5موجودات ترسناک

در برخی فرهنگها اعتقاد بر این است که اشارۀ مستقیم به موجودات ترسناک باعث ایجاد تترس
و دلهره در افراد و نیز افزایش احتما حضور این موجودات در محیط زندگی میشود؛ به همتین
منظور از ذکر مستقیم نام آنها خودداری میشود .مثالً در زبان فارسی به جای اشاره بته ”جتن“ از
بهگویی ”از ما بهتران“ استااده میشود .در گویش کردی ایتالم نیتز بترای موجتودات ترستناک از
بهگوییهایی استااده میشود که در جدو شمارۀ ( )3اراله شدهاند.
جدول شمارة ( .)5بهگوییهای مربوط به موجودات ترسناک

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی بهگویی فارسی

�
�
’جن‘ n

�
�
’مردآزما‘wânazmâ

جن

از ما بهتران

�
�
’جن‘ n

�s‰h
�
’جن‘

جن

از ما بهتران

’جانور‘ malawar

�d
’حیوان وحشی‘ :

حیوان وحشی

-

 -1-3-5بیماریها

بختیار (همان )3 :مهمترین عل اجتنا مردم از اشارۀ مستقیم به بیمتاریهتای کشتنده را عوامت
زیر میداند:
 -1ناشناخته بودن ریشۀ بعضی بیماریها در گذشته
 -4نبود یک درمان قطعی برای آنها

بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایالم 81/

 -5ارتباط این بیماریها با مرگ.
وی سپس به گویش لری اشاره میکند که در آن گویشوران قب از اشاره به چنتین بیمتاریهتایی
از جمالت پیشگیرانه 41استااده میکنند ،مانند:
گرگ بیابون هم نبینه! سرطان داره.
در گویش کردی ایالم نیز استااده از جمالت پیشگیرانه کاربرد بسیاری دارد ،مانند:
�5) harka bad wa ru
�
gat xwâzê
بد هر کس
میخواهد بچهات به
’نصی

هر کسی بشه بدخواه فرزندانته‘
��6) n
nim
نبینیم
’نصیبمون نشه‘
��7) kas n
nê
نبیند کس
’نصی

هیچ کس نشه‘

واژههای بهگویانۀ مربوط به بیماریها در گویش کردی ایالم در جدو شمارۀ ( )6ذکر شدهاند.
جدول شمارة ( .)6بهگوییهای مربوط به بیماریها

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی

بهگویی فارسی

�s
’سرطان‘ aratân

’بینام‘ bênâma

سرطان

کنسر )(cancer

�s
’سرطان‘ aratân

’درد بد‘ darda gana

سرطان

کنسر )(cancer

�s
’سرطان‘ aratân

’درد خطرناک‘ darda xatara

سرطان

کنسر )(cancer

�k
�rmâ
’کرمانشاه‘ ân

�
�
’باال‘ ar

�t
’تهران‘ rân

�
�
’باال‘ ar

*44

کرمانشاه

*45

تهران

-

21. preventive statement
 44و  *.45به دلی اعزام بیماران العالج به شهرهای تهران و کرمانشاه ،معمتوالً در بتین افتراد مستن بته ایتن دو شتهر
مستقیماً اشاره نمیشود ،زیرا برای آنها تداعیکنندۀ بیماریهای کشنده است و به همین دلی از بهگویی( žɥarبه معنای
باال) استااده میکنند.
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 -2-5بدن

در فرهنگ کردی نیز همانند دیگر فرهنگها مواردی در ارتباط با بتدن وجتود دارد کته از اشتارۀ
مستقیم به آنها پرهیز میشود .این مقوالت عبارتاند از:
 -3-2-5اندامهای جنسی

در تمام فرهنگها صحبت کردن در مورد اندامهای جنسی به صتورت مستتقیم و صتریح ،امتری
ناپسند بوده و جزء موارد تابو به حسا میآید .زبان کردی هتم از ایتن قاعتده مستتثنی نبتوده و
برای موارد مربوط به اندامهای جنسی از عبارتهای بهگویانه استااده میکند .جتدو شتمارۀ ()0
برخی از این موارد را نشان میدهد.
جدول شمارة ( .)7بهگوییهای مربوط به اندامهای جنسی

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی

بهگویی فارسی

**k

�n
’ناس‘ ws

**k

آلت تناسلی مرد

***k** �g

�kis
�-w-
’کیسه و چپ ‘ ux

**k

***k

�
’آنجا‘ ura

**k

�
آلت تناسلی زن

***k

�n‰mg
�
’الپا‘ ân

**k

�

***k
**k*** / g

�kw
’سوراخ‘ n‰

**k

�

’پایین‘ xwâr

**k

�q
�

�n
�
�
�
’نشیمنگاه‘ a

**k

�
باسن

�q
�

� ‘p
’پشت‘ t

**k

**k

�
’عی ‘ eibi

**k

�
آلت تناسلی پسربچه

**k

�p
’آلت‘ s

**k

آلت تناسلی دختربچه

**k

�naw
’دستگاه‘�

**k

آلت تناسلی مرد

***k

’جلو‘ war

**k

جلو

 -2-2-5مواد زائد بدن

مواد زالد بدن همواره از لحا رنگ و بو و یا به دلی وجود عاونت ،حس مناتی را بته مخاطت
القا کرده و باعث انزجار او میشوند .به همین دلی معموالً به طور مستقیم به آنها اشاره نمیشتود
و به جای آن از واژههای بهگویانه استااده میشتود .جتدو شتمارۀ ( )8ایتن بتهگتوییهتا را در
گویش کردی ایالم نشان میدهد.

بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایالم 85/
جدول شمارة ( .)9بهگوییهای مربوط به مواد زائد بدن

بهگویی

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی

�
�
’چرک‘ rk

’زحمت‘ zâmat

چرک

-

�
�
’چرک‘ rk

�
�
’جراحت‘ rât

چرک

-

’مدفوع‘ gü

�
�apa
’کثافت‘ i

گُه

مدفوع

’مدفوع‘ gü

’ادرار‘ mêz

گُه

کتبی

�m
’توالت‘ srâw

�k
’کنارآ ‘ nârâw

توالت

دستشویی

�m
’توالت‘ srâw

�d
�
’بیرون‘ t

توالت

دستشویی

�m
’م ‘ f

�
’آ دماغ‘ âw�lüt

م

آ دماغ

فارسی

�
�
�s
’استاراغ‘ fraq

’واژۀ عربی معاد استاراغ‘ haq

استاراغ

باال آوردن

�r
y‰n

�xw�x
�r‰w k
�rd
’خود را خرا کردن‘ n

ریدن

-

 -1-2-5ناتوانیهای جسمی

در تمام فرهنگها ناتوانیهای جسمی به عنوان ماهومی منای در نظر گرفته میشتوند و از همتین
رو واژههای مربوط به آنها نیز دارای بار معنایی منای هستند .اشارۀ مستقیم به چنین ماتاهیمی ،بته
ویوه در شرایطی که شخص ناتوان خود متأثر از ابتال بته چنتین نقصتی استت ،متیتوانتد باعتث
افزایش حس سرخوردگی ،ناامیدی و یا حتی تنار از گوینده شود .از همتین رو ،بترای اشتاره بته
چنین مااهیمی از بهگوییهایی استااده میشود که دارای بار معنایی مثبت هستند .به عنتوان مثتا
در زبان فارسی به جای واژۀ ”کور“ از بهگوییهای ”روشند “ و ”نابینا“ استااده میشتود .جتدو
شمارۀ ( )3بهگوییهای مربوط به ناتوانیهای جسمی را در گویش کردی ایالم نشان میدهد.
جدول شمارة ( .)3بهگوییهای مربوط به ناتواناییهای جسمی
واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی

بهگویی فارسی

’کور‘ kur

��ma
’ناتوان‘ s

کور

نابینا

’فلج‘�fala

’مریض‘ mariz

-

-

’فلج‘�fala

’بدبخت‘ badbaxt

-

-

�kw
’فلج‘�

�nâq
’ناقص‘ s

-

-
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 -4-2-5مسائل جنسی

مسال جنسی بخشی از تابوهای اجتماعی بوده و اشتارۀ مستتقیم بته آنهتا از جنبتههتای دینتی و
اجتماعی امری ناپسند به شمار میآید؛ به همین دلی  ،برای اشاره به چنین ماتاهیمی از بتهگتویی
استااده میشود .لیناوت هام ( )4773در پووهشی به بررسی بهگویی جنسی پرداخته و متیگویتد
موضوع جنسیت که ممکن است باعث شرمستاری شتود ،دارای مرزهتای گستتردهای استت؛ از
اعما و اندامهای جنسی گرفته تا پوشاکی که در ارتباط مستقیم با این اندامها استت .وی ستپس
اشاره میکند که اگر ایدۀ راوسن ( )1381را ،مبنی بر اینکته میتزان بتهگتویی نشتاندهنتدۀ حجتم
تابوها در یک زبان است بپذیریم ،آنگاه باید این را نیز بپذیریم کته حتوزۀ تتابوی جنستی از هتر
حوزۀ دیگری گستردهتر است؛ در زبان انگلیسی  1477واژه بترای دستتگاه تناستلی زنانته1777 ،
واژه برای دستگاه تناسلی مردانه 877 ،واژه برای مقاربتت و  4777واژه بترای زن بتدکاره وجتود
دارد .در گویش کردی ایالم نیز این حوزه بیشترین موارد مربوط به بهگویی را تشکی میدهد.
جدول شمارة ( .)31بهگوییهای مربوط به مسائل جنسی
واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی

بهگویی فارسی

’زنا‘ gân

’اناجار‘ taqa

زنا

فساد اخالقی

’زناکار‘ gânkâr

’بدکاره‘ ganakâr

زانی /زناکار ،بدکاره

فاسد ،متعرض

’زناکار‘ gânkâr

�
’رفی ‘ afiq

�g‰n k
�rd
’زنا کردن‘ n

�da ban‘ g
�rt
’روی کسی گرفتن‘ n

�g‰n k
�rd
’زنا کردن‘ n

�ward�kas‘ d‰
�t
’با کسی گرفتن‘ n

�
زنا کردن

�
ارتباط نامشروع داشتن

�

�

’زنا‘ gân

’روی‘

b‰n�ú

�

�

’زنا‘ gân

�ku
�
’روی‘ ú

�

�

 -1-5مواد مخدر و الکلی

مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به دلی تأثیرات منای بر روح و جسم ،از متواردی هستتند کته
استااده از آنها در جامعه امری نکوهیده محسو میشود .در زبتان کتردی بترای اشتاره بته ایتن
مااهیم از بهگویی استااده میشود تا از بار منای آنها کاسته شود .جدو شمارۀ ( )11نمونتههتایی
از این بهگوییها را نشان میدهد.

بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایالم 83/
جدول شمارة ( .)33بهگوییهای مربوط به مواد مخدر و الکلی

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی بهگویی فارسی

�t
’تریاک‘ lyâq

�tya
’اون تلخه‘ a

تریاک

مادۀ مخدر

�t
’تریاک‘ lyâq

�qar
�ya
�
’خرزهره‘ g

تریاک

مادۀ مخدر

�t
’تریاک‘ lyâq

’بدبختیه‘ badbaxtiya

-

-

�
�
’شرا ‘ râw

�
’آبکیه‘ âwakiya

شرا

-

�
�
’شرا ‘ râw

�‘�t
’چیز‘

شرا

چیز

�
�
’شرا ‘ râw

�h
’چیز‘ n

شرا

چیز

 -4-5تجارت

در فرهنگ مناط کردنشین داد و ستد اهمیت زیادی دارد و مردم بر این باورند که معامله باید بتا
افراد خوشبرخورد و خوشرو انجام گیرد؛ چرا که معاملته بتا افتراد اخمتو و بتدطینت نته تنهتا
سودی نمیرساند ،بلکه در بیشتر موارد باعث ضرر هم میشود .در بین مردم چنین متداو استت
�
که هنگامی که میخواهند کاالیی را معامله کنند ،به جای ”خرید“ یتا ”فتروش“ از عبتارت�das

�( xدست خیر) استااده میکنند و اگر بعداً خریدار یا فروشنده متضرر شود ،میگویند:
�r
�8) dasê x
� r
�arâm n‰
t
نداشت برایم خیر دستش
’معامله با او برام هیچ برکتی نداشت‘
جدول شمارة ( .)32بهگوییهای مربوط به تجارت
واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی

بهگویی فارسی

�f
�ru
’فروختن‘ ‰n

�b
�rakat k
�rd
’برکت کردن‘ n

فروختن

-

�g
�rân wam naf
’بهم گران ناروش‘�ru

�ward
’مراعاتم کن‘ m naka

آن را گران بهم ناروش

-

�m‰m
�
�a k
�rd
’معامله کردن‘ n

�das�x
’دست خیر دادن‘ r dân

معامله کردن

-

دادن

-

’تخای

�taxfif d‰y
دادن‘ n

�xam�kas‘ xward
’غم کسی را خوردن‘ n

تخای

 -5-5ناسزا

در گویش کردی ایالم هنگام اشاره به فحش ،ناسزا و یا کاری که از کستی ستر زده استت ،آن را
با واژههای بهگویانه جایگزین میکنند .جدو شمارۀ ( )15بهگوییهای مربوط به ناسزا بته افتراد
و معصومین و امامزادهها را نشان میدهد.

 /86فصلنامۀ مطالعات زبان و گویشهای غر

ایران ،سا دوّم ،شمارۀ  ،6پاییز 1535

جدول شمارة ( .)31بهگوییهای مربوط به ناسزاها

واژة اصلی کردی

بهگویی کردی

واژة اصلی فارسی بهگویی فارسی

�
a daú

ریدم....

-

�gw
�
’مدفوع توی ’ gü da.... ‘...گُ توی da... ‘...

ریدم....

-

’نور توی nür da... ‘...

ریدم....

-

’مدفوع توی gü da.... ‘...
’مدفوع توی gü da.... ‘...

’چیز توی ‘...

 -6-5سیاست

گالو (همان )118 :در مقالۀ بررسی ویوگیهای بتهگتویی سیاستی زبتان انگلیستی و کارکردهتای
اجتماعی آن ،بهگویی سیاسی را ابزاری سیاسی در دست سیاستمداران میدانتد کته از طریت آن
فرایند انتقا اطالعات را کنتر میکنند .وی سپس به سه ویوگتی اشتاره متیکنتد کته بتهگتویی
سیاسی را از دیگر بهگوییها متمایز میکند:
 -1انحرا

بسیار زیاد از مدلو

 -4دارای ابهام معنایی بیشتر
 -5ویوگیهای قوی زمانی
برای مورد او نویسنده معتقد است که بر خال دیدگاه سوسور که بایتد بتین دا و متدلو
رابطۀ نزدیکی وجود داشته باشد ،در بهگویی سیاسی بین این دو رابطۀ مستتقیم و منطقتی وجتود
ندارد و همین باعث میشود تا بتوان با تغییر دادن دا  ،به ساخت یک بهگویی سیاسی دستت زد؛
مثالً استاادۀ رونالد ریگان ،42یکی از رؤسای جمهور پیشین آمریکا ،از ’حافظ صتلح‘ 43بته جتای
موشکهای کالهکدار میانبُرد.
در مورد ویوگی دوم نیز میتوان به استاادۀ سیاستمتداران از واژههتای کلتی بته جتای واژۀ
اصلی و یا واژههای خنثی به جای واژههای نارتانگیز اشاره نمود .متثالً استتااده از ”“the thing
به جای بم های اتمی به کار رفته در هیروشیما.
در مورد ویوگی سوم نیز باید گات که در دورههای مختل

زمانی ،بهگوییهای سیاسی مختلت

ساخته میشود .به عنوان مثا میتوان به بهگوییهای زیر اشاره کترد کته در زمتانهتای مختلت
برای اشاره به ”حملۀ نظامی“ به کار رفتهاند:
24. R. Reagan
25. peacekeeper

بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایالم 80/

دهۀ  ،37حمله به کره :اقدام نظامی
دهههای  67و  ،07جنگ ویتنام :نبرد ویتنام
 ،1385حمله به گرانادا :مأموریت نجات
 ،4775حمله به عراق :عملیات آزادسازی عراق
عابد (همان )10 :نیز به جنبۀ منای بهگویی اشاره میکند و آن زمانی است که سیاستتمتداران
و افراد نظامی از بهگویی برای جنبههای منای استااده میکنند تا آگاهانه دیگران را باریبنتد ،ماننتد
’پاکسازی قومی‘ 46به جای نس کشی .وی آن بهگویی را کته متورد استتااده قترار متیگیترد تتا
دیگران را گمراه کرده و یا باریبد’ ،مغلطه‘ 40مینامتد .در همتین متورد لتوتس )1388( 48معتقتد
است که زبان سالحی است در دست آنها که در ر س قدرتاند تا به قیمت فریت

دادن دیگتران

به نیات خود برسند و به همین دلیت مغلطته زبتانی استت کته بتد را ختو  ،مناتی را مثبتت و
ناخوشایند را جذا و یا حداق قاب تحم جلوه میدهتد .در گتویش کتردی ایتالم بتهگتویی
مربوط به سیاست وجود ندارد؛ مهمترین دلی این امر را میتوان عتدم استتااده از زبتان کتردی و
به ویوه گویش کردی ایالم در امور سیاسی دانست.
 -6بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تا حوزههای بهگویی در گویش کردی ایالم تعیین شتده و متورد بررستی
قرار گیرند .نتایج به دست آمده از این پووهش نشان میدهد که در ایتن گتویش از بتهگتویی در
حوزههای مختل

استااده میشود .همچنین یافتههای این بررسی مشخص میکند کته در حتوزۀ

کاربرد بهگویی بین این گویش و دیگر زبانها تااوتها و شباهتهایی وجود دارد کته مهمتترین
آنها عبارتاند از:
 -1بر اساس یافتههای لیناوت هام ( )4773حوزۀ تابوهای جنسی از هر حوزۀ دیگری گستردهتتر
است و این ایده در گویش کردی ایالم نیز تأییتد متیشتود؛ چترا کته بیشتترین تعتداد واژههتای
بهگویانه در این گویش مربوط به اندامها و مسال جنسی است.
26. ethnic cleansing
27. doublespeak
28. W. Lutz
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 -4بر اساس یافتههای بدخشان و موسوی ( )1535بیشترین حوزههای بهگویی در زبتان فارستی
عبارتاند از مسال مربوط به مرگ ،مستال جنستی ،بیمتاریهتای جستمی و روانتی ،تجتارت،
اعضای بدن ،مواد مخدر ،خشونت ،ناسزاها ،تبلیغات ،مشروبات الکلی ،ترشحات بتدن و هتوش.
در گویش کردی ایالم نیز کمابیش این حوزهها وجود دارد ،بتا ایتن تاتاوت کته در حتوزههتای
خشونت ،تبلیغات و هوش واژههای بهگویانه به کار نمیرود.
 -5میرزا سوزنی ( )1583چهار حتوزۀ کلتی را بترای عبتارتهتای بتهگویانته برمتیشتمارد کته
عبارتاند از اخالق و اخالقیات اجتماعی ،مسال پزشکی و کالبدشناستی ،اعتقتادات و باورهتای
دینی و نظام کشورداری و سیاست .در گتویش کتردی ایتالم عبتارتهتای بتهگویانته در حتوزۀ
سیاست وجود ندارد.
 -2بر خال یافتههای نوروزی و عباسزاده ( )1583حوزههای کاربرد بهگویی در کتردی ایتالم
مواردی فراتر از امور جنسی و یا رخدادها و پدیدههای ناگواری چون مرگ و بیماری است.
 -3بر اساس نتایج پووهش بختیار ( )4714مهمترین حوزههای بتهگویانته بیمتاریهتای کشتنده،
مرگ و یا افراد و اماکن مقدس هستند؛ حا آنکته در گتویش کتردی ایتالم امتاکن مقتدس تتابو
محسو نشده و در کنار این حوزهها موارد دیگری چون مستال جنستی و بیمتاریهتا اهمیتت
ویوهای دارند.
 -6گالو ( )4715هات حوزه را برای کاربرد بهگویی ذکر میکند که عبارتاند از مواد زالتد بتدن،
متترگ و بیمتتاری ،مستتال جنستتی ،واژههتتای چهتتارحرفی ،ناستتزاها ،حتتریم خصوصتتی و زبتتان
تبعیضآمیز .به جز دو مورد آخر ،سایر حوزهها در گویش کردی ایالم کاربرد دارند.
 -0آنچه در این مقاله به صورت ابتکاری و نو انجام گرفته است ،دستهبنتدی حتوزههتای کتاربرد
بهگویی به عنوان مقولههای کلی و سپس تقسیمبندی آنها به زیرمقولههای کوچکتری استت کته
دارای وجوه مشترک هستند .این مقوالت شام دو حوزۀ ”هراس“ و ”بدن“ است .حتوزۀ هتراس
خود به سه زیرمقولۀ مرگ ،موجودات ترسناک و بیمتاریهتا تقستیم متیشتود .مقولتۀ بتدن نیتز
زیرمقولههای اندامهای جنسی ،مواد زالد ،ناتوانیهای جسمی و مسال جنسی را در بر میگیرد.
در پایان پیشنهاد میشود که در پووهشهای بعدی چگونگی ساخت عبارتهای بهگویانته در
کردی ایالم بر اساس دستهبندی وارن از ساخت بهگوییها مورد بررسی قرار گیرد.
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