
 پژوهشنامه ادبیات کردی 
 ١٤٠٠ پاییز و زمستان

 ١٢ ، پیاپی ٢ ماره، ش٧ الس

Journal of Kurdish Literature  

Autumn and Winter 2021-2022   

Vol. VII, No. 2, Series 12      

 

             hersh.kerim@gmail.com                                                        دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.. ١

                  p.yaghoobi@uok.ac.ir                                                                     زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.. استاد گروه ٢
 

 وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه 

 ٢  (مسؤول)نویسنده  رساییپارسا یعقوبی جنبه ١؛هیرش کریم حمید

 نوع مقاله: پژوهشی

 ١٥٢-١٣٥. صص؛ ١٤٠٠بهمن  ٣؛ تاریخ پذیرش: ١٤٠٠ هشتاردیب ١٧ :دریافتتاریخ 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2022.882 

 چکیده 
  

 کورتە 
شنناسنی زبان، بابوهای زبانی اسنه که در هر زبانی، های جامعهیکی از بحث

رقم  آن زبانگویشنننوران   درجات مختلفی از محدودیه و ممنوعیه را برای

زند. بر همین اسنناک کاربران زبان بنا به انوات بع،د، نگرانی یا وننرورت  می

کارگیری واژگان و بعنابیر بابو ففره  ها از بهنظم اجتمناعی، با وجوهی از رو  

بعبیر یاد  روند؛ از این شنگرد با بعابیری هموون ووشنایندسنازی یا   ننمی

ووشنایندسنازی در بحلیلی، وجوه   -شنود. در این نوشنتار به شنیوو بوینیفیمی

بنندی،  زبنان کرردی میناننه بنا بکینه بر امگوی مشننن،ور بنه «مندق وارن  فب نه

 - دهد که بنا به بافه اجتماعی یابی و بف نیر شنده اسنه. نتیجه نشنان میدالمه

فرهنگی  اکم بر فضنای بعاملی گویشنوران کرردی میانه، بابوهای زبانی عمدبا   

عرفی اسنه که وجه جن نی و شنام  موونوعات اویقی، دینی، سنیاسنی و 

ج ننمانی بابوها که لی  امر اویقی و عرفی اسننه، بیشننتر از ب یه به  شننم  

آید. بر همین   ن  گویشنوران موکور با گرایب به انوات شنگردهای ففره  می

اند که در های معنایی و ینوری به ووشنایندسنازی زبانی روی آوردهبا سناوه

ای،  ه، مجاز، واژگان مب،م، عبارات اشارهکارگیری شگردهای استعار این میان به

کننده  بنا به ماهیه واص وود، بیشنننتر در واژه، واژگان ونثیوام  معننایی،هم

میان آن،ا رواج دارد. در مواردی نیز بنا به یکی از وجوه ووشنایندسنازی یعنی  

بضنناد معنایی کنب اجتماعی بزرگی هموون بیییر نام شننب روسننتا ابفا  

فرابر از شنک  و کمییه شنگردهای موکور، ووشنایندسنازی زبانی به افتد.  می

مثابۀ نوعی دوری از وشنونه زبانی، ایجاد امنیه و همدمی و در ن،ایه در   

 ضنور دیگری نه که گویشنوران زبان کرردی میانه هم بنا به ع بۀ اجتماعی و 

 اند.فرهنگی وود بدان دسه یازیده
 

ر زمانێكدا  هه له   ، كه تی، تابووی زمانییه اڵیه وانی كۆمه كانی زمانه ته بابه  كێك له یه   
. رانی درووست كردووه نگی زمانیی بۆ ئاخێوهی جیاواز سنورداری و ئاسته ڕێژه  به 
رانی و گرنگیی  ندبوون، نیگه هۆی پابه   رانی زمان به كارهێنه به   مایه م بنه ر ئه سه له 

كۆمه دیسپلین هه چه   به   وهتییه اڵیه ی  ڕێكار  خۆدوورخستنه ندین  له وڵی  وشه وه    و 
یه دهده   كراوانه غه دهقه  له ن؛  ڕێكارانه كێك  جوانبێژیییه و  له ش  توێژینه .  به    یەداوهم 

وارن«،  »مای تیۆریی ناسراوی  ر بنه سه ڕێبازی وەسفی_شیكاری و له   ستن به پشتبه 
  ته ڵبه رباس. هه به   ته ڕاستدا )سۆرانی( خراوه زمانی كوردیی ناوه   ه ی جوانبێژیی لدیارده

له هه   له  جێگادا  كوردی به ندێ  زمانی  داتاكانی  پانتایی  و  پێویستی  له ر  سوود   ،  
  خات كه ردهده  وهئه   كه وهنجامی توێژینه . ئه رگیراوه كانی تریش وه وانه پۆلێنكاریی زمانه 

كۆمه به   بەستێنی  سه تی_كه یه اڵپێی  زاڵی  په لتووریی  ئاخێوه یوهر  نێوان  رانی  ندیی 
خالقی، ئایینی، سیاسی  ئه   ته بابه   زۆری خۆی له كان به زمانییه   زمانی كوردی، تابووه

سنوری   ونه كه ده  جنسی و جەستەییەکان كه  ته شدا بابه م نێوه . له وهبینێته كاندا ده و باوە 
ئه بابه  بابه به   به   وهكانه خالقییه تە  لەگەڵ  به ته راورد  بەرچاوترن.  تر  هۆیه كانی   وهم 

ش  و ڕێكارانه . ئه و وشانه ندین ڕێگا و ڕێكار بۆ خۆالدان له ر چه به   نه به ناده ران په ئاخیوه 
له هه  واتا  و  فۆرم  بواری  ده ردوو  له خۆ  پێناوهگرن.  هه م  كانی  ڕێكاره   له   كه ریه شدا 

خوازه،   دهوشه خواستن،  نادیار،  و  لێڵ  وشه ییه ئاماژه   واژهسته ی  هاوواتا،  ی  كان، 
ر  سه تیشدا له ندیك حاڵه هه   و له   یه ییان هه كان زۆرترین ئامادهوهرهكه مكه   رگیراو و وشه وه
ی  وهفتار و كاردانه دژواتایی، ڕه  كانی جوانبێژی، بۆ نموونه ڕیكاره   كێك له مای یه بنه 

ده به   یی تاڵیه كۆمه  خۆیدا  نموونه دوای  بۆ  شه   هێنێت؛  ناوی  گوندی  گۆڕینی  ش 
كان، جوانبێژیی  پێدراوه ندێتی و چۆنێتیی ڕێكاره ئاماژهچه   ر له دهكوردستانی عێراق. به 

جۆرێكه  له   له   زمانی  خۆپارێزی  و  هۆكارێكه   خۆالدان  زمانی،  بۆ    توندوتیژیی 
رانی  ئاخێوه   ویتر، كه گی ئه چاوگرتنی ئاماده ربه دیهێنانی ئارامی و هاودڵی و له به 

 ن.به نای بۆ ده په   وهلتوورییانه تی و كه اڵیه رجی كۆمه لومه هۆی هه زمانی كوردیش به  

کلیدی:  میانه؛  واژگان  کُردی  کُردی؛  تابو؛    زبان 

 خوشایندسازی؛ الگوی وارن.
 

 

  ؛ تابوو  ؛ڕاستكوردیی ناوه   ؛زمانی كوردی  : وشەگەلی سەرەکی   
 . تیۆریی وارن  ؛دەربڕینچاک

mailto:hersh.kerim@gmail.com
mailto:p.yaghoobi@uok.ac.ir
https://www.doi.org/10.34785/J013.2022.882


   136   وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه 
 

 مقدمه   -1
یابد که عدول از آن پذیرفتنی نیست؛ طوری که این نظم باید در تمام  ای بر مبنای وجوهی از نظم سامان میهر جامعه

شود  مگوهایی وجود دارد که سبب میناچار  رغم این مسأله در هر زبانی بهنهادهای اجتماعی، از جمله زبان، رعایت شود. علی

بنا به مناسبات    هاهاستفاده از بعضی از واژ؛ به عبارتی دیگر  زبان آورد  بردر هر زمان و مکانی  ای را  واژه  هر  گویشور نتواند

ز  ها منجر به سرافکندگی و شرمندگی یا اکاربردن آنبه  است و  اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، عرفی و غیره ممنوع

های تابو  کارگیری واژه. بهشودیاد میو«  تاب»ها با اصطالح  از این عبارات و واژهشود.  اجتماعی فرد می دادن موقعیت  دست

شکنی اجتماعی فرض شده و پیامدهای تنبیهی ناگواری در پی  دارد، از سویی هم بخشی از  بار  اگرچه به مثابۀ نوعی نظم

کنندگان  تعامل اجتماعی بر دوش آنهاست؛ بر همین اساس گویشوران زبان یا مشارکتمعنایی برخی از مفاهیم زندگی و  

گفت بهدر  اینوگوها  به  اشاره  هنگام  به  حسنناچار  به  که  مختلفی  شگردهای  با  موضوعات  و  مفاهیم  یا  گونه  تعبیر 

پناه می است،  و راهکاری جهت تلطخوشایندسازی معروف  ارتباط    یفبرند. خوشایندسازی در مقام شگرد  ایجاد  و  کالم 

کند. تابوهای  آل است که سخنگو با گرایش به آن به نرمی از خشونت کالمی یا نظم اجتماعی در حال شکستن، گذر میایده

ها و بسامد از  زبانی، مخصوص زبان یا فرهنگ خاصی نیست؛ امّا از نظر خود واژگان تابو، شگردهای خوشایندسازی و علّت

جامع به  جامعه  مییک  فرق  دیگر  میۀ  مهم  آنچه  زمینهکند.  زبانی،  تابوهای  درک  که  است  این  شگردهای  نماید  و  ها 

های  تر انواع متون و کنشتواند به درک گفتمانی بهتر از آن زبان و نیز تأویل و تفسیر دقیقخوشایندسازی در هر زبان می

ه رایج خوشایندسازی در زبان کُردی میانه با تکیه بر  اجتماعی و پیامدهای همسو با آنها کمک کند. در این نوشتار وجو

 بندی و تفسیر شده است. یابی، طبقهالگوی »وارن« داللت
 

 پیشینه و ضرورت تحقیق  -2 
شناسی  شناسی و جامعههای مختلف زبانهای مختلف همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده و از جنبهخوشایندسازی در زبان

ویژه  های مختلف زبان کُردی، بهشناسی و ادبیات مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. امّا در گویشمشناسی و مردو سبک

کنند، بررسی نشده است. تنها نوشتاری که دربارۀ و نقش مهّمی که در ارتباطات روزمره ایفا می  کُردی میانه، نسبت به بسامد باال

( با عنوان »دیدگاهی شناختی به خوشایندسازی در زبان کُردی« است. در  ٢٠١٠)  فرایند خوشایندسازی انجام شده، مقالۀ جواد

طبقه و  خوشایندسازی  معرفی  ضمن  شناختی  رویکردی  با  محقق  مقاله  شکلاین  چگونگی  و  شگردهای  بندی  آن،  گیری 

دی از شگردهایی همچون خوشایندسازی در باب پدیدۀ مرگ را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که گویشوران زبان کُر

های دیگر بیشترین کنند. البته در این میان شگرد استعاره نسبت به مؤلفه غیره استفاده می  استعاره و مجاز و اطناب و مبالغه و

های دیگر زبان  کاربرد را دارد و استعارۀ مفهومی سرچشمۀ اکثر عبارات مربوط به تابوی مرگ در زبان کُردی است. در گویش

انجام شده   ایالمی تحقیقاتی  و کُردی  از جمله گویش کرمانجی  پالیزبان )است.  کُردی  به عنوان ( در مقاله١393زندی و  ای 

ایی به گردآوری گویی در گویش کُردی ایالم« با استفاده از روش مصاحبۀ حضوری و نیز شیوۀ کتابخانهشناسی به»بررسی زبان

کاررفتۀ های بهکه واژه  اندهای به دست آمده، نشان دادهاند. نویسندگان با بررسی دادههای گویش کُردی ایالمی پرداخته داده

های هراس، بدن، مواد مخدر و الکلی و تجارت و ناسزا هستند و بیشترشان مربوط به  خوشایند در گویش کُردی ایالمی در حوزه

روزنامۀ    در  خوشایندسازی  هایاستراتژی   محتوای  ( نیز در مقالۀ »تحلیل٢٠١8محمد و مجید )  باشند.ها و مسائل جنسی میاندام

بندی »وارن« در « در زبان کُردی گویش کرمانجی، به بررسی شگردهای استفاده شده خوشایندسازی بر مبنای طبقهڤرۆئه

اند که پرکاربردترین شگرد در این گویش مربوط  اند. نویسندگان در پایان تحقیق خود به این نتیجه رسیده روزنامه مذکور پرداخته 

های دیگر قرار ترتیب در رتبهسازی است، شگردهای بعدی هم بهگرد، شگرد دوگانهواژه است و کم کاربردترین شبه شگرد وام
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شود و از  اند. نوشتار حاضر با هدف تبیین گفتمان بهتری از تابوهای زبانی و وجه عملگرایانۀ آن در کردی میانی انجام میگرفته

 ی پیشین متمایز است.هایابی و نیز شیوۀ تحلیل و تفسیر از پژوهشنظر گستره و وجوه داللت

 مبانی نظری تحقیق  -3

  شناسی. جامعهشودمربوط می شناسی زبان ای از دانش زبان با نام جامعهبررسی زبان و تأثیراتش در جامعه به شاخه

شناسی، زبان به عنوان یک نهاد  است. در این شاخه از زبانشناسی شکل گرفته شناسی و جامعهنیز از پیوند زبان زبان

های زبانی  است و صورت شدهاجتماعی در ارتباط با گروه یا جامعه و در واقع به عنوان ابزار ارتباط افراد در نظر گرفته 

گوید: »میان  گیرد. مدرسی میهای اجتماعی مورد بحث قرار میافت اجتماعی و در ارتباط با نقشها در بو کاربرد آن

ساخت زبان و ساخت جامعه و روندها و متغیرهای زبانی و اجتماعی رابطۀ نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد و مطالعۀ زبان  

بافت اجتماعی آن، نمی از  به دستگرایانجانبه و واقعتواند توصیفی همهجدا  از آن  محدودۀ  (.  3٤:  ١39١دهد« )  ه 

های  ها با دانششناسی و ارتباط آنای است که شامل موضوعات زبانی و زبانشناسی اجتماعی عرصۀ بسیار گستردهزبان

اجتماعی و مسائلی چون تأثیرات متغیرهای اجتماعی مثل سن، جنسیت، سطح تحصیالت، قومیت و غیره بر زبان و  

یکی    پردازد.های زبانی آنان میها و مدلاجتماعی مانند هنجارهای فرهنگی، توقعات و بافت بر ویژگی  تأثیرات عوامل 

است، رفتار زبانی مثبت و مقبول و پرهیز از خشونت زبانی و  شناسی اجتماعی مطرح  از موضوعات مهمی که در زبان

نگ و زبان در ارتباط و پیوند است. به همین دلیل  ها است که به نوعی با فرههای ممنوعه و واژگان جایگزین آنواژه

های جامعه بر  ترین و آشکارترین مصادیق تأثیرات فرهنگ و ارزشموضوع تابوی زبانی و فرایند خوشایندسازی از مهم

محیط    آید، بلکه اغلب معناها وابسته به ها به دست نمیزبانی همیشه از گزاره  آید؛ زیرا معنای عباراتزبان به حساب می

فرهنگی، بیشتر از    -عنوان موضوعی زبانیاجتماعی و ارتباط میان گوینده و شنونده هستند، خوشایندسازی نیز به  

 کند. زبانی باشد، موضوعی است که فرهنگ و بافت غیرزبانی نقش بسزایی در آن ایفا میکه امری درونآن

بات دینی بوده که از خوشایندسازی استفاده شده است؛  باور رایج این است که اولین بار در مواجه با امور و مناس 

کارگیری برخی از واژگان یا وجوهی از زبان امتناع  بدین صورت که مردم بنا به نگرانی و ترس از رنجاندن خدایان، از به

:  ٢٠٠9،  ١)جواد شانسی را برای خود جذب کنند اند خوشاند و با سکوت یا انتخاب جایگزین برای آنها سعی کردهکرده

های دیگر زندگی را  شود، بلکه الیه(. البته گسترۀ این دسته از لغات، تنها محدود به کلمات دینی و مذهبی نمی١١9

فرهنگی یا عبور  - شکنی اجتماعیشود که حاوی نظماند؛ طوری که اکنون به تمام آن کلماتی اطالق مینیز دربرگرفته

بر همین اساس خوشایندسازی شگردی است که گوینده قصد دارد  تلف آن است.  از آداب زندگی روزمره در وجوه مخ

بهره کند.با  رعایت  را  شنونده  دیگریِ  حریم  امن،  و  پسندیده  تعابیری  و  واژگان  از  (  ٢8:  ١999)  ٢هاسلگارد   گیری 

(.  ٤:  ٢٠١٢)خنفر،    دادن آن شودداند تا باعث خوشایند جلوههای ارجاع به چیزی ناخوشایند میخوشایندسازی را راه

کردن یا دورکردن  توان خوشایندسازی را راهی برای کمدادن یک امر و موضوع، میبا این وصف، جدا از خوشایند جلوه

ای  تأثیرات منفی عرفی، فرهنگی، ذهنی و ایدئولوژیک یک مسألۀ خاص دانست. خوشایندسازی همچنین به مثابۀ پدیده

ای در مکالمات روزمره  شود. این امر به طور گستردهدر زبان در نظر گرفته می  شناختیگرایانه و کنشی جامعهعمل

لیونز،  )شود  ویژه آنچه »تابو« نامیده میشود، بههای اجتماعی مربوط میگیرد و به برخی از جنبهمورد استفاده قرار می

١98١:  ١5١)،  « واژگانی همچون  از  استفاده  به معنای دستشویی،    « ستئاوده»به جای    «ت ی والەتیا    wcبرای مثال 

 
1. Hoshang Farooq Jawad. 

2. Hasselgard.  
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برای درک    ر« به جای »جن« در زبان کُردی.سهکردن از واژه »نابینا« به جای »کور« و استفاده از عبارت »قژنهاستفاده

  «euphemism»توان به ریشۀ آن رجوع کرد. این اصطالح در زبان انگلیسی با لغت  خوشایندسازی می  بهتر مفهوم

« به معنای گفتار یا تکلّم، تشکیل شده و در  pheme« به معنای خوب/ زیبا و »euشود که از دو کلمۀ »بازنمایی می

های مختلفی دارد،  ف معادلهای مختلرود. این اصطالح در زبانکار میمجموع به معنای گفتار خوش یا کالم زیبا به

به تعبیر،  حسن  همچون  مترادفاتی  فارسی  زبان  در  مثال  عنوان  بهبه  خوشگویی،  پاکواژه،  گفتار،  واژگی،  نوایی، 

کالی،  گویی و ... برای آن به کار برده شده است )پیروز و محرابیخوشایندگویی/خوشایندسازی، شیرین لحنی، خوش

گویند. با وجود تمام این اصطالحات  « میربڕیندهی  جوان»  یا  «جوانبێژییز به آن »(.  در زبان کُردی ن83:  ١396

های مختلف، تعریف و منظور و اهداف یکسان و مشترکی  ها و قومیتای در تمام زبانو اسامی، خوشایندسازی تا اندازه

 هم جلوگیری از کاربرد منفی واژۀ ممنوعه و تابو است. دارد و آن

زباندر ساخت   استفاده میخوشایندسازی، گویشوران  گوناگونی  زبانی  ابزار و شگردهای  از  کنند.  های مختلف 

بگیرد؛ همچنین هر زبانی   به طرق مختلفی شکل  ندارد و ممکن است  نیز ساختار واحد و محدودی  از آن  استفاده 

از سازوکار و ابزار زبانی گاه مشترک    های خاص خود تواند به شکل مختلف و بنا به ساختار فرهنگ و بافت و موقعیتمی

دارشدن احساسات مخاطب و در جهت  زبان کُردی نیز برای جلوگیری از خدشه  و گاه متفاوت بهره ببرد. گویشوران

زبان رایج خوشایندسازی در  اکثر شگردهای  از  تا حدود زیادی  زبانی،  بهره  نزاکت  فارسی،  زبان  از جمله  دیگر  های 

بندی معروف »وارن« که  کردن چهارچوپ نظری تحقیق، از طبقهوشتار به دلیل تسهیل کار و مشخصاند. در این نبرده

  معروف است، بهره برده شده است. وارن با تحقیق بر روی پانصد کلمه در داخل دو فرهنگ  3( ١99٢به »مدل وارن«  )

زبان انگلیسی استخراج کرده است. وی  بردن از خوشایندسازی در  لغت زبان انگلیسی، هفده روش و شگرد برای بهره

های  های صوری« و »ساختدر سطح کالن دو روش را برای ابداع خوشایندسازی ذکر کرده است که شامل »ساخت

ساختارهای صوری،  کند؛ به نوعی که  های دیگری تقسیم میزیرمجموعهمعنایی« است. سپس دو سطح مذکور را به  

از جملهمی  شامل  را  واژه«  »تشکیل  ابزارهای و    موارد مشابه  و  آوانام  سرواژه،  سازی،آمیخته  اشتقاق،  ،   ترکیب  شود. 

تغییر واجی«  »تعدیل زبان عامیانۀ  و  عامیانۀ  برگشتی،  مواردی همچون  را    جایگزینی واجی  و  اختصار  مسجع،  زبان 

  شامل   معنایی که   هایساخت  از دوم نیز عبارت است    دستۀ   .شودواژه« را شامل میدر نهایت مقولۀ »وام  دربرگرفته و 

معناییاستراتژی معنایی،   خوشایندسازی  گیریشکل  های  تخصیص  جمله  معنایی،  از  تضاد    ،استعاره  استلزام  مجاز، 

شناسان  ( از جانب زبان١99٢وارن )  (. البته بعد از انتشار مقالۀ3٤:  ١99٢)وارن،  گویی است  و زیاده  گوییمعنایی، کم

های دیگری نیز به شگردها و سازوکارهای ساخت خوشایندسازی افزوده شده است که بعضی از  دیگر، مقوالت و شیوه

ای نخواهد شد ولی مواردی دیگری نیز  ها اشارهها در زبان کُردی میانه کاربردی ندارد و در پژوهش حاضر به آناین

آید، به آن  ردترین شگردها به حساب میشود، امّا در زبان کُردی جزء پرکاربهای پیشین دیده نمیبندیکه در طبقه

 اضافه شده است.
 

 بازنمایی شگردهای خوشایندسازی در زبان کُردی میانه - ٤

که بعضی از    داده است   ارائه  گیری خوشایندسازی شکل هایاستراتژی  از   ایگسترده  بندیطبقه  چنانکه گفته شد، وارن

های پیشین به آن  بندیشود و شگردهای دیگری هم هست که در طبقهچون زبان کُردی دیده نمیهمها در زبانی  آن

 
3. Warrens Model . 
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به  (  ١33:  ١99٢)بر همین اساس همراه با معرفی الگوی وارن    اشاره نشده است، امّا در زبان کُردی کارایی زیادی دارد.

 ه کرده است، نیز توجّه خواهد شد.( که برای واژگان زبان فارسی ارائ١٠١: ١39١شگردهای پیشنهادی موسوی ) 

 های معناییساخت -1- ٤

  ، استعاره  استلزام معنایی،  های معنایی را به هفت مقوله تقسیم کرده است که عبارتند از: تخصیص معنایی،وارن ساخت

تخصیص معنایی، تمام شگردهای دیگر در زبان    از میان این شگردها  غیر از  .و مبالغه   گوییمجاز، تضاد معنایی، کم

های  ( نیز در بررسی خوشایندسازی زبان فارسی پنج مقولۀ دیگر به ساخت١39١موسوی )  .شود کُردی نیز دیده می

معنایی که در هیچ کدام از  ( اضافه کرده است. افزون بر اینها، در این پژوهش نیز مقولۀ هم١99٢معنایی مدل وارن )

بندی ارائه شده، اضافه شده  رسد در زبان کُردی کاربرد زیادی دارد، به طبقهها نیامده است و به نظر میبندیطبقه

 ها خواهیم پرداخت.است که در ادامه به آن
 

 ٤استلزام معنایی -1 - 1 - ٤

عبارتی  ای سببی است که در آن مفهوم یک جمله در گرو مفهوم جملۀ دیگری است؛ به  استلزام معنایی رابطه 

( نیز وقوع یافته است. وارن استلزام معنایی را این  B( به وقوع پیوسته باشد، پس جملۀ ) Aتر، اگر جملۀ ) ساده

  6به تالی   5گونه تعریف کرده است: رابطۀ بین مجموعه مصادیق قدیم و جدید یک واژه، اگر به صورت رابطۀ مقدم 

نیز احتماالً معتبر است، در این صورت استلزام معنایی وجود دارد )وارن،    Yمعتبر باشد، بنابراین     Xباشد. یعنی اگر  

های  توان به این نمونه توجه کرد: الف( او پدر من است. ب( او مرد است. در نمونه (. در این باره می ١3١:  ١99٢

نیز است. به چ  مذکور، جملۀ دوم الزمۀ جملۀ ای  نین رابطه اول است، یعنی وقتی فردی پدر است، حتمًا مرد 

شود. استلزام معنایی برای خوشایندسازی عبارات ناخوشایند یا مگو نیز مورد استفاده قرار  استلزام معنایی گفته می 

شنونده متبادر  -. این شگرد با کاستن از بار منفی کلمه، معنای ضمنی خوشایندی را در ذهن مخاطبگیرد می

 : کند. برای نمونه به این مثال توجه کنیدمی
 سالم، ببخشید، علی خانه است؟   / ؟ یهوهماڵه  لی لهاڵو، ببوره عهسهالف:  

 / سالم. بله، ولی دستش بند است.  ستی گیراوهدهاڵم ڵێ، بهاڵو بهسهب: 

دستش بند    / ستی گیراوه ده"در این مکالمه فرد )ب( به جای این که بگوید علی به توالت رفته است، از عبارت  

فهماند که باید از طریق  کند و به مخاطب میکند. یعنی فرد )ب( از بیان مستقیم جمله اجتناب میاستفاده می  "است

های معنایی لزوماً به بافت  جملۀ غیرمستقیم مفهوم اصلی را برداشت یا استنباط کند. الزم به ذکر است که استلزام

یابد. به عبارتی دیگر معنای این گونه عبارات و کلمات  ها را درمیت نیز آنوابسته نیست و فرد شنونده خارج از باف 

ناو    كی لهپێیه»و  «  پێنج و دوو ڕۆژێكی ماوه»اند. برای مثال عباراتی همچون  ثابت است و از قبل ثبت شده
نند، در عین حال در خدمت  توانند مفهوم را برسادر زبان کُردی را در نظر بگیرید. این عبارات به تنهایی می«  گۆڕدایه

رواڵی  دوخوێنی شهبافت کالمی یا موقعیتی هم قرار بگیرند. بر همین اساس بنا به استلزام معنایی نهفته در تعبیر »
تواند چنین استنباط کند که: »اگر بند تنبانش شل باشد«  شنونده/خواننده می  «،فالنی بند تنبانش شل است  /شله

 
4. Implication. 
5. Antecedent. 
6. Consequent. 
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است،  بنابراین »عیاش« است؛ اما به خاطر بار معنایی منفی و ناخوشایندی که دارد، گوینده به این صریحی بیان کرده  

 در واقع گوینده از واژه »عیاش« پرهیز کرده است و آن را به استنباط شنونده/ مخاطب واگذار کرده است. 

 ٧استعاره  -2 - 1 - ٤
کوشند که واژه یا عبارتی  افراد می  ز شگردهای رایج برای ساختن خوشایندسازی، فرایند استعاره است. در این حالت ادیگر   یکی

های آخرش  نفسباشد. برای مثال »  ی تابو داشتهرا به کار ببرند که شباهتی ظاهری یا عملی، همراه با بار معنایی مثبت با واژه

از بار معنایی ناخوشایند آن میرا می سکی  نادژدا سیال  کاهد. کشد« به جای »در حال مردن« به کار رفته است که تا حدی 

ای دهد تا جنبهمندی استعاری به ما اجازه می( معتقد است که نظام١98٠( در پژوهش خود به نقل از لیکاف و جانسون )٢٠١١)

های دیگر  کردن آن جنبه اهمیت ساختن و پنهاناز یک مفهوم را بر اساس مفهوم دیگری درک کنیم. این امر ضرورتاً منجر به کم

تواند توجّه سازد که به یک جنبه از مفهوم متمرکز شویم، همچنین میکه ما را قادر میضمن این  شود. یک مفهوم استعاریمی

هایی از آن مفهوم که با مفهوم استعاری ناسازگار است، سلب کند؛ بنابراین نگاشت بین حوزه مبدأ و مقصد  ما را به دیگر جنبه 

آمیز پرده، زننده و توهینا برای ارجاع خوشایند به یک مفهوم که بیاستعارۀ نسبی است و این ویژگی اساسی استعارات، زمینه ر

ها هیچ کاهشی در شکل پوشش تردید و اکراه زبانی  گونه تابوکه هنگام استفاده از اینسازد؛ طوری رسد، فراهم میبه نظر می

هایی از مفهوم باشد که موجبات شرم سازی، انکار یا کاهش جنبهگیرد؛ زیرا  استعاره ممکن است به دنبال پنهانصورت نمی 

انجامد  تر ساختن آن دسته از مفاهیمی میسازی و پررنگآورد؛ در نتیجه به برجسته اجتماعی، ناراحتی و یا ترس را فراهم می

ما این  که صراحت کمتری دارند. استعاره مفهومی به  تر از همه اینآمیز هستند و مهمکننده یا توهینکه کمتر زننده و ناراحت

دهد تا ساختار دامنۀ مبدأ، یعنی همان عبارت خوشایند را را بر روی ساختار دامنۀ مقصد، یعنی همان عبارات زننده  امکان را می

 (. ١٠٢-١٠١: ٢٠١١و یا تابوی که باید از بیان آن اجتناب کنیم، ترسیم کنیم )سیالسکی، 

توان گفت که این شگرد بیشتر در مواجهه با  رود؛ امّا میکار می  های مختلف بهای در حوزهخوشایندسازی استعاره

ها شناخته شده نیست و افراد  های مربوط به مرگ برای انسانروند؛ زیرا بسیاری از جنبهتابوهای مربوط به مرگ به کار می

های فیزیولوژیکی مرگ است.  شناخته شده آن استفاده کنند که همان جنبههای  کنند برای توصیف مرگ از جنبهسعی می

( و  ١99١( و آلن و بریج )١١3:٢٠٠6فرناندز )( به نقل از  6١3:  ٢٠١8(، محمد و مجید )١35:  ٢٠١٠در این باره جواد )

اند که باعث  و شرح دادههای تسلیت مرگ پیدا ( تعداد نگاشت مفهومی را برای استعاره٢٠٠6( و فرناندز )١998بولتنیک )

کنیم. در نگاشت اول  ها در زبان کُردی اشاره میگردند. در اینجا ما به چند مورد از این نگاشتایجاد خوشایندسازی می

 شود:»مرگ به مثابۀ سفر« معرفی می 

 جێهێشت. نی بهوڕو دونیای -
 ڕێكرا رگ بهی مهوهبڕانه وی بێ و شهرهبه -
 ڵفڕی. رین ههشتی بهههو بهرهگیانی پاكی به -
 كۆچباری بۆ گۆڕستان برد. -
 كۆچی دوایی كرد.  -

های باال، استعاره مفهومی مرگ به عنوان یک سفر، نوعی رفتن و سفر از زندگی به دنیای آخرت است. در این  در مثال

های منفی و ناخوشایند  ها، مرگ )مقصد( و سفر )مبدأ( است؛ به همین سبب جنبۀ مثبت مرگ برجسته و جنبهاستعاره

یکی دیگر  مرگ از جمله فقدان شخص، غم از دست دادن، ایجاد تنهایی و غیره پنهان یا کمتر روی آن تمرکز شده است.  

 یابد: ۀ »مرگ خواب است«  نمود میخوشایندسازی حوزۀ مرگ، در قالب استعارهای مفهومی استعارهاز 

 
7 .Metaphor. 
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 . وتووهژێر خاكدا خه له  -

 .وهری نایه سه -
 دا ڕاكشاون.م خاكه ژێر ئه  یبینیت لهی دهسانه و كه موو ئههه -
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  ای دیگر به کاربرای شناخت مقوله یا امری   مجاز از دیدگاه شناختی، فرآیندی مفهومی است که در آن، مقوله

 ]هوای داخل خانه[تان خیلی گرمه. ب: همه حافظ ]اشعار حافظ[ را حفظ هستم.  رود. الف: خانه می

)خانه، حافظ( به ترتیب به جای    های حوزه مبدأ، عباراتبرد مجاز هستند، مقولهرهای از کادر این جمالت که نمونه

دهد  بنابراین مجاز این اجازه را به ما می ؛کار رفته استبههای حوزه )مقصد( یعنی )هوای داخل خانه و اشعار حافظ(  مقوله

های دیگر را به فراموشی بسپاریم. از  هایی از مقولۀ مورد اشاره، بیشتر تمرکز کنیم و جنبهکه به طور خاص بر روی جنبه

ازی نیز گوینده برای  تواند یکی از شگردهای مناسب برای ایجاد خوشایندسازی باشد؛ زیرا در خوشایندساین نظر مجاز می

( در  ٢٠١١شی و شنگ )ترین عبارات زبانی است.  حفظ وجهۀ اجتماعی و رعایت حال مخاطب، همواره به دنبال مناسب

چند نوع از مجاز را، که برای  مقالۀ خود تحت عنوان »نقش مجاز در ساخت خوشایندسازی در زبانی چینی و انگلیسی«  

 کند:رسد در مورد زبان کُردی نیز صدق میاند که به نظر میکرده شوند، بیانخوشایندسازی استفاده می

« در معنای شراب، یا استفاده از واژۀ »سینه«  وهخواردنهکل به جای جزء: برای مثال استفاده از واژۀ »  الف( بیان 

وتن  سێك خهڵ كهگهلهاستفاده از واژۀ »گیان« به جای آلت تناسلی زن، یا استفاده از عبارت »به جای »پستان«، یا  
 دادن عمل جنسی.«، برای انجامسێك بوونڵ كهگهو له

  spendمانندِ »  محور هستند.کند، که بافتجای کل اشاره میهایی از مجاز جزء بهبه نمونهب( بیان جزء به جای کل:  

pennyرود.  ی رفتن به دستشویی به کار میجا« که برای خوشایندسازی تابوی »ادرار« در زبان انگلیسی به کار رفته و به

 شود.می و ادرار استفاده   برای عمل دفع «یاندنگه  ئاو ست بهده» یا «ئاوردر زبان کُردی نیز از واژۀ »سه

« یا »له  ردگارروهدیداری په  یشتهگهجای مردن تعابیر »جای حادثه: برای مثال در زبان کُردی بهج( بیان مکان به

 شود.شته« به کار برده میهه به

جای فرد  « به ترتیب بهكاڵوچیباز« و »قرهکننده: استفاده از »وهجای استفادهد( بیان وسیله مورد استفاده به

 « به معنی کالهبردار. فێڵبازقمارباز و فرد » 
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گفت« است. در  گیرد، »کمناخوشایند مورد استفاده قرار میهای  یکی دیگر از شگردهایی که برای کاستن بار منفی واژه

گیرد که از نظر معنایی به واژگان تابویی نزدیک است، ولی بار معنایی منفی آن به  ای بهره میگفت، کاربر زبان از واژهکم

  جای   به، در زبان فارسی  برای مثال  گیرد؛ تر است. این شگرد درست نقطه مقابل مبالغه قرار میمراتب کمتر و محتاطانه

در زبان    (. 69:  ٢٠١6نیا و خداشناس،  کریمی)شود  می  استفاده  مخدر«   مواد   به   عادت تعبیر »  از   مخدر«   مواد   به   اعتیاد »

نیز  »  کُردی  دهنهعبارت  به جای »روونیخۆشی  کار می  شێت/ «  به  برای  دیوانه«  یا  بیماری کرونا  رود،  به  فردی که 

 ناسیاوێكمت  زارهوه  لهشود. در تعبیر »مبتال شده« استفاده می  /بووهتوش»   کرونا فقط از تعبیرمبتالست با حذف واژۀ  
فاڵنی اندازد( یا در جملۀ »دارم، کارت را زودتر راه می  آشناییخانه  در وزارتدات )نجام دهت زووتر ئه كه، ئیشه یههه

 
8. Metonymy. 
9. Understatement. 



   1٤2   وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه 
 

تر و خوشایندتر یعنی  بینیم به جای واژۀ »واسته یا پشت/ پارتی« که بار معنایی منفی دارد، از واژۀ مالیممی   ، یه«پشتی هه

شود، که در جایی نفوذ دارد و از نفوذ او برای انجام  »ناسیاو/ آشنا« استفاده شده است. در این مورد آشنا به کسی گفته می

 گفت در زبان کُردی عبارتند از:های آشکار شگرد کمبرخی دیگر از نمونهشود.  تر کار به صورت غیرقانونی استفاده میسریع

 ( پرخور /وته )شكموفته/ الكهالكه  سكدڕاو،ڕۆ، سگه  -
 پۆلی )تنبل(پۆل، حهحه -
 ( کاریکتک یدان )سیر مههمشتوماڵ، ح  -
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رود، استفاده از واژگان متضاد یا متقابل  کار می به  کردن معنای منفی کلمه مخفی یکی دیگر از راهکارهایی که برای  

به است؛ به این معنی که به جای این  از کلمۀ مقابلش بهره گرفته  که کلمۀ ناخوشایند مستقیماً  کار برده شود، 

(.  336:  ١385ها دارای معانی متضاد هستند )یول،  تضاد معنایی آن رابطۀ واژگانی است که در آن واژه   شود.می

 توان تا حدودی، با گفتن اینکه آن کلمه نیست، تعریف کرد.فرامکین نیز معتقد است که معنی یک کلمه را می 

Male  به معنیnot female   .استdead   یعنیnot alive ماتی که در معنا متضاد هستند،  . براین اساس، کل

وه« خواره /وه رهسه» های معنایی از قبیل  (. برای مثال انواع تقابل٢١١: ١38٧نامند ) اغلب کلمات متضاد می
به معنی )باال/ پایین(، )خرید/ فروش(، )سرد/ گرم(، با  رم« به ترتیب  و »كڕین/ فرۆشتن« و »سارد/ گه 

دیگر قرار    ها در نقطه مقابل مفهوم واژه اند و مفهوم یکی از این واژه ده های متضاد مشخص شهای واژه برچسپ

  متنی   به   وابستهناخوشایند    چیزی  مخالف  معانی  از  استفاده  نیز بر این باور است که   (١99٢) وارن    گرفته است.

به جای    عظیمبه معنای  «  huge»به کارگیری واژۀ    مثال  عنوان  به.  است  آمیز کنایه  دهندۀ لحنینشانکه    است

«unusually small از  (.  3٢-3١:  ١99٢)وارن،  است    آمیز غیرطبیعی و کنایه،  کوچک  معنای  « به یا استفاده 

شکرخور« در زبان کُردی، به ترتیب در معنای »دروغ گفت«   /خوارد یركه شه « و »ری شكاندكهشه عبارت » 

ها  معموالً کاربرد این شگرد در مواقعی است که انسان نسبت به آن و »اشتباه کرد« مبتنی بر تضاد معنایی است.  

ال،  آور. برای مثهای خطرناک و ترس ها و عیوب بدنی و موقعیت ها انزجار دارد. مانند بیماری بدبین است یا از آن 

نصیب مانده است، »نازدار«  گویشوران کُردزبان به کودکی که پدرش را از دست داده است و از مهر و ناز پدر بی

توان به واژۀ »مبارکه« اشاره کرد که  گویند، یعنی کسی صاحب مهر، محبت و ناز است. مثال دیگری هم می می

« بیماری خطرناکی همچون  برای  کُردزبان،  گرفته   «سورێژهگویشوران  نظر  نمونه  اند.در  از  و  یکی  عینی  های 

کاربردی شگرد خوشایندسازی مبتنی بر تضاد معنایی تغییر نام آن شیء یا مکان با معنی متضاد آن است؛ به این  

بینند شیء یا شخص و مکانی نام منفی یا ترسناکی دارد، با تغییر آن نام، از  صورت که گویشوران زبان وقتی می 

کاهند. مصداق عینی آن تغییر نام روستا »ناصالح« به »صالحییه« در استان سلیمانیه،  نفی آن میبار معنایی م

. افزون بر موارد مذکور انجمن استان سلیمانیه  « استخێریئاوه  « به »خوێڕیئاوههمچنین تغییر نام روستا »

ی یدار، جنۆكه ی غهجنۆكه ا از »( نام چهار روستا استان سلیمانیه ر ١3/٤/٢٠٢١در جلسۀ رسمی خود در تاریخ )
ی وار ژنهی قازی، جهوارژنهیدار، جه ی غهوارژنهجه « به »تاڵبمهی حهد، جنۆكه تحهی مهقازی، جنۆكه 

 
10 .Reversal . 
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واژۀ »جنوکه« که در  غیر از وجود  « تغییر داد. علت این تغییر نیز چیزی نبود،  تاڵبمهی حهوار ژنهد، جه تحهمه

 اجنه است.  آن تعابیر به معنی
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روی در کار و در اصطالح علم بدیع تجاوز از واقعیت است، به طوری که  مبالغه در لغت به معنی کوشش بسیار و زیاده

شاعر یا نویسنده کسی یا چیزی را در لفظ و معنا چنان وصف کند که صفات منسوب بدان از حد متعارف درگذرد، یا  

شوند. از  تر، در مبالغه، مفاهیم فراتر از معنی واقعی خودشان تعریف میبه سخن ساده  .متعارف جلوه کندفراتر از حد  

به تشدید ویژگی3٢:  ١99٢دیدگاه وارن ) به خاطر   پردازد.های مطلوب می( مبالغه  در واقع در مبالغه، تغییر کلمه 

 ه این دو جمله توجه کنیم: گیرد. برای مثال، اگر ب نمایی آن صورت میسازی و بزرگبزرگ

 آموزان یاد دادم.خودم را خسته کردم تا این درس را به دانش -١

 آموزان یاد دادم.  خودم را کشتم تا این درس را به دانش -٢
گریزی است  ( تابع فرایند واقعیت٢های اطرافمان قابل درک است، امّا جملۀ )( در عالم واقع و واقعیت١معنی جملۀ )

گوید. یکی از کاربردهای مبالغه،  رو است که قبالً خود را کشته است و اکنون با او سخن میای روبهمخاطب با گویندهو  

شود؛ برای مثال  ها نیز از شگرد مبالغه استفاده میایجاد تأثیر خوشایندسازی است. به این معنی که در خوشایندسازی واژه

نامند، که نوعی از اغراق یا مبالغه در زبان است؛  شوند، »شهید« میرشان کشته میهای کشوافرادی که در راه وطن و آرمان

نی  مهته»یا    «بوو  به قوربانی ئێوهمیرد، به اغراق عباراتی چون» همچنین در فرهنگ و زبان کُردی وقتی کسی می
« برای محل  رامیوانسهانخانه و  های چون »میوهمچنین استفاده از نام  .شودبه کار برده می  «خشی به  درێژی به ئێوه

 های بارز این فرایند هستند.اقامت مسافران که در آن منظور اصلی جلب توجه طرف مقابل است، از مثال
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. به (395:  ١٤٢٠اطناب در لغت به معنی درازگویی و در اصطالح آن است که الفاط بیش از معانی باشد )سکاکی،  

جای اشاره  برای مثال، به  است.     های بیش از حد الزم برای بیان یک معنیاطناب به معنی استفاده از واژهسخن دیگر،  

اطناب بنا به ماهیت توصیفی   به واژه »خواردنگه/ رستوران«، از تعبیر طوالنی »محلی برای غذا خوردن« استفاده شود.

از شگردهای خوشایندسازی است که در آن   واژۀ  به  خاص خود، یکی  به جای  واژۀ خوشایند  از یک  استفاده  جای 

استفاده می از چند کلمه  تابو،  و  فراهم  ناخوشایند  را  آن  و معنی متمرکز در  تابو  از  فرصت طفره  امر  شود و همین 

شود، امّا وقتی این معنی  ( تمرکز معنی در یک کلمه، باعث قدرتمندشدن آن می١98٢آورد. بنا به سخن چایکا )می

بیان می  توسط چند و ضعیفشود، مالیمکلمه  آزادی،   شودتر میتر  کارگیری  8١:  ١389)ابهریان  به  نمونه  برای   .)

« به راندڵوهاڵی ژیانی هه رگ گهبای مهشهڕێكرا« و »ڕهرگ بهی مهوهوی بێ بڕانهشه  ورهبه»  عبارات

  در زبان کُردیجای »اجنه«  از ما بهتران« به  /چێتر  مه  باشتر یا له  له مهچون »  جای مفهوم »مردن« و عباراتی 

توان به شرح  نمونۀ بارز این حالت هستند. موارد دیگری از خوشایندسازی مبتنی بر اطناب در زبان کُردی میانه را می

 زیر برشمرد:

 )معتاد()مودمن( =  كانرههۆشبه رانی مادهكارهێنهبه -

 
11. Overstatement. 
12. Circumlocution. 



   1وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه   ٤٤ 
 

 ( )سپور= ناس( وانی )كهندی پاكه كارمه -
 ( الس)اخت =ڵی( ندهردانی سامانی واڵت )گهدههه به -
 ڵی( = )طاسی( چه)كه بنرتان نهسهی مووی  وهڕووتانه /رینی موو ڵوههه-
 13دّ خُلف ر - 8- 1- ٤

تر واژۀ خوشایند به کار  دّ خُلف یکی از ابزارهای معنایی است که در آن، به جای واژۀ ناخوشایند و تابو، معادلی نرمر

برای مثال واژۀ    (.١5:  ١38٧شود )داد،  دّ خُلف اثباتی است که از راه نفی ضد آن حاصل میر   رود؛ به عبارت دیگر،می

استفاده    یاب« توانخواه،  توانتوان از عبارت »ناتوان جسمی،  »معلول« ممکن است بار منفی داشته باشد، به جای آن می

کر« به »نابینا   و  « به معنی »کور ڕ  كه  و   كوێرعلول دارد، یا دو کلمۀ »تری نسبت به کلمۀ مکرد که بار معنایی مثبت

 :ای شگرد مذکور به صورت زیر خواهد بودصورتبندی کمینهشوند. بخش زیادی از  و ناشنوا« در زبان کُردی تبدیل می

 واژه خوشایند             ساز + متضاد واژة ناخوشایند پیشوند منفی 

« به ترتیب به معنی »غلط« و »نجس«، از فرایند  پیس « و »ڵه ههناخوشایند » برای مثال، هنگام اشاره به دو واژۀ

های ناخوشایند، یعنی »دروست« و  به عالوۀ متضاد واژه ساز »نا«شود و از طریق پیشوند منفیاستفاده میدّ خُلف  ر

این شگرد با دو پیشوند نفی »نا« و »بی« بیشترین  شود. « و »ناپاک« ایجاد مینادروست خوشایند »های »پاک«، واژه

 کاربرد را در زبان کُردی دارد:

 )خائن/ نجس( = خائین ناپاک  -

 له )غلط( هه= نادروست  -

 یار )مخالف( نه=  ناڕازی -

 ( دروغ)درۆ =   استڕ نا -

 مزه()بی = بێتام ناخۆش -

 )ناشی(ناشی  =زموون ئه بێ -
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ها، مبهم نام دارند. استفاده  شوند. این نوع واژههایی وجود دارند که باعث ابهام در متون و کالم میها واژهدر بیشتر زبان

گوینده به منظور خودداری از  های خوشایندسازی است.  ترین شاخصهکارگیری کلمۀ مبهم، یکی از مهماز ابهام یا به

برد. یکی از بارزترین و بهترین کلمات مبهم  ای مبهم با معنایی غیرشفاف بهره میای تابو، از واژهاستفادۀ مستقیم کلمه

فالن شخصی چیز است«،    سێكی هینه/هفاڵنی کشود: »که گفته میزبان کُردی، واژۀ مبهم »هین« است. هنگامی

کند از بیان ویژگی زشت یا مگویِ شخص طفره برود. در زبان کُردی، واژگانی چون »هین«، »فالن«  گوینده سعی می 

 های دیگری اشاره شده است:« از واژگان مبهم نسبتاً پرکاربرد خوشایندسازی هستند. در زیر به مثالکێان»وو

 
13. Litotes. 
14. fuzzy words. 

 معنی فارسی   شاهد مثال در زبان کُردی    ردیف

 رفت.   جاها بعضینمیشه به   . ڕۆیشت جێگاندێ هه ناكرێت بۆ  1
 ، کارها را خراب کرد.فالنپدر   كانی لێ تێكداین.، كارهه هینباوك  2
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 1٥گسترش معنایی - 1٠ - 1 - ٤

گیرد.  و بیشتر از معنای پیشین آن را در برمییابد  توسع می  واژه  یک  معنای  که   تغییر معنا است  نوع  معنایی،   گسترش 

اشته است، بر اثر گذشت زمان بر وسعت  ای که در یک زمان معنا و مفهومی خاص دین معنی که ممکن است واژهابه 

ژه »سوار« که در اصل از  احوزۀ معنایش افزوده شود و به جای آن معنی خاص، مفهومی عام به خود بگیرد، مانند و

( به معنی برندۀ اسب بود و در دورۀ میانه به اسوار بدل شد و در فارسی جدید نه تنها  bara( و )asaترکیب دو واژه )

ای اعم از  شود که سوار بر اسب و سایر حیوانات است، بلکه بر کسی که بر هر نوع وسیلۀ نقلیهاطالق میبر کسی  

... هم سوار شود، داللت می قطار  و  اتوبوس، هواپیما، کشتی  )باقری،  دوچرخه، درشکه،  (. هادسن ٢١٤:  ١39٢کند 

آورد که به غیر  را مثال می redکند و واژۀ میدادن حوزۀ معنایی واژه معرفی نیز این روش را گسترش( ٢9٧: ١38٢)

  کند که دارای تفکرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.از معنای اصلی خود، به فردی اشاره می
کند. در واقع برای نام بردن از  تر میویژگی خاصی که در کلمه موجود است، معنای آن را عام  این شگرد با حذف

این فرآیند نیز    تر تبدیل شود. بر این اساس، ای عامدهد تا به واژهرا یک سطح به باال ارتقا می  ای با معنای خاص آنواژه

حالت،  می این  در  باشد.  واژه  منفی  معنایی  بار  از  پرهیز  و  خوشایندسازی  ایجاد  برای  مناسب  راهکارهای  از  یکی  تواند 

برای مثال در زبان  یابد.  بار معنایی منفی واژه کاهش می  شود وهای معنایی واژه ناخوشایند دچار تعمیم معنایی میمشخصه

کردن به  کردن است، اما خالیشود که به معنای خالی« استفاده میوهخۆ خاڵیكردنهکُردی به جای ادرارکردن از عبارت »

ئەو  خاص مثل جملۀ »کردن انبار یا هر جای دیگری نیز داللت دارد. یا در بافت تری همچون خالیتنهایی معنای گسترده
رساند؛  ضمن پرهیز از به زبان آوردن نام بیماری خاص، از جمله کرونا، معنا را به مخاطب می«، گوینده  درمەکەی گرتووە

 توان در بربگیرد و تداعی کند. های خطرناک و مسری از جمله کرونا را میزیرا عبارت »درم« همۀ بیماری
 

 16ایعبارت اشاره -11 - 1 - ٤

ها را درک کرد، بلکه  معنای آن مبتنی بر  توان معنی آنشود که به تنهایی نمیای به عباراتی گفته میعبارات اشاره

اشاره عبارات  آنهاست.  دربرگیرندۀ  »بافت  شخصی  ضمایر  همچون  قیدی  «وانئه»،  «وئه»،  «منای  عبارات  ؛ 

توانند در هر بافتی بنا به  در زبان کُردی وجود دارند که می  « وهئه»،  «مهئهای »«، نیز ضمایر اشارهوێئه» ،«ئێره»

به به شنوندهتوافق گوینده و شنونده  به طور غیرمستقیم عقاید خود را  مخاطب برساند.  -کار گرفته شوند و گوینده 

به طور مستقیم    بیند، تواند یا لزومی نمیخواهد یا نمیشوند که فرد نمیای معموالً هنگامی استفاده میعبارات اشاره

توانند برای خوشایندسازی به کار بروند.  برای مثال در زبان  به موضوعی اشاره کند. بر همین اساس آن عبارات می

«  وێئه»  « یائێرهفارسی به جای نام بردن »آلت تناسلی« از عبارات »اینجا یا آنجا« و در زبان کُردی نیز عبارات »

 به موارد مشابه اشاره شده است: های زیرشود. در مثالاستفاده می

 معنی فارسی  شاهد مثال در زبان کُردی   ردیف

 
15. Widening. 
16. Deictic Expressions. 

 . )تخمم( دلش می ترکند فالنم اگر قمارباز نگوید به  قێت. تهدڵی ده وهههینم ڵێت بهدۆڕاو نه 3
 که نگفت. چه چیزهای   گوت. نه كه  لێكیشتگهچ  ٤
 را به دست گرفته.همواره چیزش  .تییهوههینیه ستی بهوام دهردهبه ٥

https://fa.eferrit.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://fa.eferrit.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://fa.eferrit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


   1٤6    وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه 
 

 سوزه.می  جاش/ اونجاشاین وه.تهسوتاوه وێیئێره/ ئه ١

 بچه.  اونجایاین پودرو بریز  .كهویایی منداڵهله بده كهپۆدره ٢

قیافه  شێوهلهكی  یهبه    وه یهو 
 بینیم. 

 ای دیدمش قیافه  چنینبا 

 1٧معناییهم  -12 - 1 - ٤

معنایی  ای گفتار تغییری حاصل نیاید، روابط هممعنی به جای یکدیگر به کار روند و در معنی زنجیرههم  اگر دو واژۀ

آن رابطۀ واژگانی است که در آن دو یا چند واژه، دارای معنای خیلی نزدیک و مرتبط به هم    معنایی هم.  رخ داده است

معنایی  در نظر فرامکین، در هم.  (٢٧٢:  ١385معنا یا مترادف است. )یول،  هم  hideبا    concealهستند، برای مثال  

نیز هست که با تلفظ متفاوت ولی معانی  نه تنها کلماتی با تلفظ یکسان، امّا معنی مختلف وجود داردو گاهی کلماتی  

می مترادف  را  اخیر  نوع  که  دارند  وجود  )یکسان  گه  کلمات    (.٢٠9:  ١38٧نامند  و  »»زل  و  و  یرجێهسوره«  ی 
از آنجایی که خوشایندسازی برای مخفی   های بارز این نوع روابط معنایی هستند.« در زبان کُردی، از نمونهجوتبوون 

ترین شگردهایی است که در  رود، استفاده از واژگان مترادف یکی از آسانهای منفی تابوها به کار میجنبهساختن  

  که به زبانی دیگر متوسل شود و از لغتی مالئمتواند به جای ایناغلب اوقات گوینده می؛ زیرا  آیدانجام این امر به کار می

«  نسكۆ« و »ر دهچاولهباال« » رز« و »کورتهاستفاده از عبارت »باالبهمثال    تر به جای کلمۀ تابو استفاده کند، برایو نرم

ته/زل« که در زبان  « و »کهسرههه« و »چاوحیزم« و »زه« و »گول/ قهدرێژ« به ترتیب به جای »چوارشانهو »

 کُردی بار معنی منفی دارند.
 

 های صوریساخت -2 - ٤

های  معنایی خوشایندسازی تعدادی شگرد با ساخت صوری نیز وجود دارد. وارن این ساختدر برابر انبوهی از شگردهای  

که هر کدام   (١33: ١99٢)تقسیم کرده است  واژهواژی، تغییر واجی، وامساخت صوری خوشایندسازی را به سه دستۀ

واژه«، دیگر شگردهای صوری  مهای دیگری تقسیم شده است. البته غیر از شگرد »وااز این سه دسته نیز به زیرمجموعه

ای به آنها نکرده است،  توان شگردهای دیگری که وی اشارهشود؛ در مقابل میمورد اشارۀ وارن در زبان کُردی دیده نمی

 در زبان کُردی یافت. 
 

 تغییر واجی -1 -2 - ٤

تغییر   ساختار  ذیل  انگلیسی،  زبان  در  معرفی خوشایندسازی  برای  وارن  که  ماهیت  شگردهایی  به  بنا  آورده،  واجی 

توان شگردهای دیگری را ذیل عنوان  امّا می  فرهنگی و نظم تولید نشانگان زبانی، گویی در زبان کُردی کاربرد ندارد،

 سازی و حذف در زبان کُردی یافت.های دوگانهتغییر واجی با نام
 

 18سازیدوگانه   -1 -1 -2 - ٤

شود. بر اساس این تعریف،  تکرار همه یا چند هجا و چند حرف از یک کلمه گفته میسازی فرایندی صرفی است که به  دوگانه

پاره،  شود. مانند: پارهسازی کامل، کل واژه یا ریشه تکرار میسازی دو نوع کامل و ناقص دارد. در دوگانهتوان گفت دوگانهمی

شود، مانند:  خصی از واژه یا ریشه به لحاظ واجی تکرار میسازی ناقص بخش مشحلقه، امّا در دوگانهیکان، حلقهمشت، یکانمشت

 
17. Synonym. 
18. Reduplication. 



   1٤٧  1٤٠٠  و زمستانپاییز  ،  12  پیاپی،  2  ش. ، ٧  س.                               ادبیات کردیپژوهشنامه 

 

جویی از وقت و کاهش تالش  باشد: کارکرد اول صرفهتواند دو کارکرد متفاوت داشته  سازی میدوگانه  کتاب متاب، اسباب مسباب. 

ن دربارۀ برخی از موضوعات کردبرای بیان جزئیات و کارکرد دوم آن، ایجاد خوشایندسازی است. بدین صورت که به هنگام صحبت 

کارگیری عبارات و واژگان نامطلوب و ناخوشایند اجتناب ورزید. به عبارتی دیگر، اگر بافت کالم پیرامون توان با کمک آن از به می

ای ضمنی به معنای خروجی  تواند مخاطب را به گونهسازی میای باشد که ممنوع محسوب شود، استفاده از شگرد دوگانهمسأله

برای مثال در جملۀ »٢96:  ١398و همکاران،    یآبادوسف یعرب  )  کالم رهنمون سازد واواپێکراوە پارەکان بدە  (.   19بەو 
کند و آن را به استنباط و تصور گوینده از دادن اطالعات دقیق ناخوشایند خودداری می  ها رو بدید به آن فالن فالن شده«،پول/

سازی کامل است. به سخن دیگر،  کند و از عبارت »واواپیکراو« استفاده کرده است که به نوعی دوگانهو تخیل شنونده واگذار می

ای نامشخص و بچسپاند. به همین دلیل به شیوه  گوینده دوست ندارد آشکار و مستقیم آن صفت و تهمت را به شخص مقابل

به را  از طریق دوگانهکار میمبهم لفظی  نیز گوینده  زیر  به اطالعات  گیرد. در جملۀ  را نسبت  ناقص، اطالعات کمتری  سازی 

 میوانه است«. اڵنی تۆزێ شێت و وێته/ فالنی دیونه»فدهد: درخواست شده در مورد موضوع ناخوشایند ارائه می

تیو«، »الت و لووت«، تیو مهق«، »ههلهق مه لهڵیت پڵیت«، »هه هههای دیگری همچون: »ها عبارتون بر اینافز
و    اندافتهیناقص سامان    یسازدوگانه  یدر زبان کُردی وجود دارد که برمبنا  زین  و غیرهر«، »گێژووێژ«  ر و گوجهجه»گه

ها، این شگرد بیشتر در واژگان الزم به یادآوری است بنا به برخی از تحقیق  .واژه دارند  یکردن بار منفدر پنهان  ینقش مهم

  20pee pee  ،s21diddle-twiddle   ،22muzzy -Tuzzy هایی همچون:گیرد. برای مثال، عبارتکودکان مورد استفاده قرار می

انگلیسی میان کودکان رایج    که تعابیری مانند »در زبان  « به معنی ادرار؛ »شوشو« و عهعێ/عهعهاست. در زبان کُردی نیز 

های تناسلی مرد در زبان کُردی، گویش کرمانجی،  به معنی اندام»زنگل زنگل«  «  وتوتێ»ژوژو« به معنای حمام کردن، یا »

 (. 6١3:   ٢٠١8هایی از این دست هستند )محمد و مجید، نمونه
 

 23حذف  -2 - 1 -2 -٤
رویی از لغات تابویی، حذف یا نگفتن آن است. به این معنا که آن لغتی که شایستۀ یکی دیگر از شگردهای خوشایندسازی یا طفره

و حالت دوم شبه حذف    ٢٤گردد. حالت اول حذف کامل شود، به طور کامل یا بخشی از آن حذف میگفتن نیست و تابو فرض می

به    دهد،یرخ م  یداریو شن  یریتصو  یهادر رسانه   در حذف کامل که در گفتار روزمره و معموالًشود.  تلقی می  ٢5یا حذف ناقص

جه کرد تو  NRTیونیگزارش از شبکه تلوز  کیبه    توانیمثال م  ی. براشودیاستفاده م  «بیب»  یاز صدا  ندیواژگان ناخوشا  یجا

  روی سخنان وی سایه افکند.   را  «بیب»  ی، پنج بار صداوگودر طول سه دقیق گفت،  نامتعارفاز افراد    ی کی  با   مصاحبه  زمان  درکه  

پنج بار  بیب  یدر واقع صدا حذف که در زبان  در حذف ناقص یا شبه  کار رفت.  به  یجنس  ندیواژگان ناخوشا  یبه جا  در هر 

گیرد، مانند  گردد و به جای آن ستاره )*( قرار میژۀ ناخوشایند حذف میای از صورت وا گیرد، قسمت عمدهنوشتاری صورت می

«damn »d***( ؛ زیرا در این شیوه،  ٤6: ٢٠٠5. هوانگ از این شیوه با عنوان »عالئم سجاوندی حسن تعبیر« یاد کرده است)

« ـــ  shitروند، مانند »واژگان تابو به کار میهای  عالئم سجاوندی  همچون ستاره، خط تیره، نقطه و غیره به جای حروف و واج

sh  « وson of a bitch  »son-of-a    ،های آغازین  (. در زبان کُردی نیز این روش کاربرد دارد و در آن واج69:  ١39١)موسوی

این بیت  د، مانند  شوگردد و به جای آن از عالئم سجاوندی استفاده میای که ناخوشایند است، حذف مییا پایانی یا میانۀ واژه

 
 ها( است.این عبارت از تکرار دو واژه )وا( تشکیل شده، که مختصری از واژه مبهم )وه -١9
 رارکردن دا -20
 بیضه  -21
 ندام تناسلی زنان ا -22

23. Omission. 
24. full-Omission. 
25. quasi-Omission. 
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نالی، است، عالمه مال عبدالکریم مدرّس به هنگام توضیح و تصحیح این بیت، برای پرهیز از نوشتن واژۀ    شعر که از شاعر کُرد،

 « از شگرد حذف کامل استفاده کرده است: بێممنوعه و تابو »گا 

 دا بێت و چ شا بێ جیهاندا چ گه كێ بێ له
 26تی ..... ذذهلهها ناسك و پڕ ركێكی وهته

 2٧واژهوام  - 2  - 2  - ٤

که بتواند همگام با پیشرفت و گسترش جهان اقتصادی و صنعتی به پیش برود و    از خصوصیات زبان پویا این است 

های  گرفتن واژه یا عبارت زبانی از زبانگرفتن یا وامنیازهای زبانی جامعۀ خود را برطرف کند. یکی از این راهکارها قرض

سازی فرهنگ لغت  وران و غنیکردن نیازهای گویشگیری واژگان برطرفهای قرضدیگر است؛ بنابراین یکی از علت

واژگان  به عبارتی دیگر وامخوشایندسازی به کار گرفته شود.    تواند در خدمتها میواژهافزون بر این، وام  زبان است.

  ب ی)الخط  سازد تا بدون خجالتی از موضوعاتی سخن بگویند که در زبان خودشان محدود شده استگویشوران را قادر می

توان هر تفکر ناخوشایندی را با واژگان قرضی بیان  ( نیز بر این باور است که می١98١راوسن ) .  (١3:  ١999و فرغال،  

ها  ( در این نکته نهفته است که بسیاری از افراد جامعه با تمام این واژه9:  ٢٠٠٧علّت این کار نیز به گفتۀ )حامد،  کرد.  

و   28پڵ« كه»توالیت«، »جیماع«، »حامیله«، »لیباس«، »  «،دۆگماتیكهایغ همچون »آشنایی ندارند. استفاده از واژه
 پێ و هاوڕێ كچ/ كوڕ رل/ جوت بوون، دووگیان، دهخهوبهست، شهئاوده  متعصب،به ترتیب به جای  29ش« »جاكه

   ها هستند.واژهشناسی وامدر زبان کُردی، از جمله کارکردهای زیبایی  مستهجن / وادو گه
م واژۀ قرضی  این شگرد،  واژهیدر  اصلی،  زبان  در  واژۀ  تواند  به عنوان  امّا  تلقی گردد،  ناخوشایند  و  زشت  ای کامالً 

گوید: »واژگان کالسیک بیشتر قرض گرفته  کار رود. وارن نیز در مورد واژگان قرضی میگیرنده به  خوشایند در زبان قرض

در زبان کُردی نیز این  (.  ١3٢:  ١99٢دهند« )رتقا میفرهیختگی هستند و لحن واژگان را ا  دهندۀها نشانشوند؛ زیرا آنمی

دادن سبک  رسد غیر از مواردی است که به خاطر لفظ کالم و نشانشود که به نظر میشیوه به نسبتی مختلف استفاده می

»دگماتیک« به  « و  رستزپهگهڕه« به جای »ڕاسیزمکارگیری عبارت » گیرد، برای مثال بهسخن مورد استفاده قرار می

آور مثل مسائل اخالقی،  ها بیشتر در مورد موضوعاتی شرمواژهها در زبان کُردی واممارگیر/ متعصب«. عالوه بر اینجای »ده

  والێت/تهکورتاژ« به جای »سقط جنین«؛ »   كۆرتاج/شود. برای مثال: استفاده از واژۀ »جنسی و عمل دفع استفاده می

حامله«،  های »فاحشه«، »تحرش«، »پورن« به جای امر غیراخالقی؛ استفاده از واژه  پۆرن/»  توالیت« به جای دستشویی؛

 سیکسوال« به ترتیب به جای /ی«، »طنطه  ، »اسهال«، »جنابت«، »رحم«، »ذَکر«، »لباس«، »ستیان«، »گهه/ حیض«»عاد
« »ده »زیناکار«،  سێكسی«،  مانگانستیرێژی  »سوڕی  ئافرهه دووگیان«،  »سگی  چوون«، ت«، 

ست«، ڵوهمك هه رپێ«، »مهی پیاو«، »دهێرینه نامی  دنت«، »ئه ندامی زاوزێی ئافرهكۆئهتبوون«، »حهڕه»
 های بارزی از این حالت هستند.نمونه زخواز«گه»نێرباز و هاوڕه

 

 کننده  های خنثی واژه  -2-3- ٤

دهندۀ  خواهی از شنونده و کاهشگیرند و در حکم معذرتکننده، واژگانی هستند که در کنار تابوها قرار میواژگان خنثی

کنند  عباراتی زبانی هستند که به گویشوران کمک میکننده  کنند. به سخن دیگر، واژگان خنثیبار منفی تابوها عمل می

 
 ( 6٢٠: ١36٤دیوان شعر نالی ) -٢6

27. Loanword. 
28. Caple. 
29. Jachass. 
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(؛  ١٤5:  ٢٠١8مس،  کاربرد تابویی دور کنند یا معنی تابویی عبارات را بپوشانند )شهکه واژگان را از بار معنایی منفی و  

مثال  »   برای  همچون  الفاظی  از  ڕووتان» ،  «حاشاحازریاستفاده  لە  نەبێ»،  «دوور  و  »،  «عەیب  بیالمانا 
در کاهش  غیره نقش مهمی    متا بێت« وده  كر لهكوو شهت وهكه»قسه  و  شبی««، »بیال تهبێتشبیهی نههت

کننده را با توجه به نوع تابوهای زبانی در زبان  آزادی، واژگان خنثیابهریان  بار معنای منفی واژه یا عبارت را دارند.

. این  (8٢:  ١389)  بندی کرده استفارسی به سه دستۀ تابوهای مرگ، اعمال جنسی و دفع و عبارات کفرآمیز طبقه

اولین نوع از تابوها، تابوهای مربوط به مرگ، بیماری و حوادث ناخوشایند    مصداق دارد. بندی برای زبان کُردی هم  طبقه

هایی همچون  روند، استفاده کرد؛ برای مثال عبارتها به کار میسازی که با این تابوتوان از واژگان خنثیهستند. می

در زبان کُردی نام  «  بن  دووربهاڵی خراپ  به  له»،  «ئێوه  دووربێت له»،  «خواستهخوا نه»،  « خوا الیدا»

آور، مثل اعمال جنسی  های مربوط به اعمال شرمآیند، تابوکننده میبرد. دومین نوع از تابوها که همراه واژگان خنثی

  ،«ڕووتان رژینێكی قایم لهپه» ،«بێتیب نهعه»، « ڕووتان دوور له»هایی همچون یا کنش دفع است. عبارت
های هستند که در کنار این دسته  در زبان کُردی نیز از عبارت  «ورهوبب»و  «  رمی ناوێتشه  رعشه»  ،«بیال مانا»

هایی کفرآمیز به کار  کننده، واژگانی هستند که همراه با عباراتگیرند. دستۀ سوم از واژگان خنثیها قرار میاز تابو

هایی همچون  لشوند؛ مثاها برای دور ساختن نیروی اهریمنی و دوری از خشم خدا استفاده میروند. این عبارتمی

ها  افزون بر این  گیرند.در هر دو زبان فارسی و کُردی، در این دسته جای می«  ماشاهلل» »استغفراهلل« و »نعوذ باهلل« و 

که برای    «بێ چاوان بێت»،  «بێت  ورودچاوی پیس به  له»  «،چاوان  بێت له  ر ودو»»دوربادهایی« همچون  

به کار می به شمار میعبارات خنثی روند، در زمرۀ  دفع چشم زخم  عمل    روند که در خدمت خوشایندسازیکننده 

 کنند. می
 

 گیری نتیجه -٥

بخشی از هر زبان در مقام پشتوانه و عامل پراکتیس یا کنش اجتماعی شامل انواع تابو است که بازنمایی مستقیم و  

شود و پیامدهای منفی متنوعی  اجتماعی فرض میشکنی  واسطۀ آنها به مثابۀ خشونت کالمی و حتی مصداق نظمبی

از جانب نهادهای مختلف اجتماعی به همراه خواهد داشت یا حداقل دیگریِ تعامل از شخص سخنگو فاصله خواهد  

گرفت. بر همین اساس، کنشگران زبان یا گویشوران برای حفظ نظم اجتماعی و در امان ماندن از پیامدهای ناخوشایند  

به تعه بنا  انواع استراتژیاخالقی سعی می-د اجتماعی یا  با  با عنوانکنند  آنها  از  های  های طفره که در زبان فارسی 

  شود، ضمن بیان موضوع یا مفهوم، وجه تابویی واژگان و تعابیر بازنماییتعبیر و خوشایندسازی یاد می  گویی، حسنبه

شایندسازی در زبان کُردی میانه با تکیه بر الگوی وارن و  آن مفاهیم را تعدیل یا خنثی کنند. در این نوشتار وجوه خو

بندی شدۀ برخی دیگر از محققان بررسی گردید که نتیجۀ تحقیق را  در مواردی جزیی با استناد به مفاهیم صورت

 توان به شرح زیر برشمرد:می

بق  وارن،  الگوی  صوری  ساخت  در  موجود  شگردهای  از  برخی  از  غیر  میانۀ  کُردی  زبان  شگردهای  در  یۀ 

به چشم میخوشایندسازی کم اجتماعی وبیش  بافت  به  بنا  بر جامعۀ موضوع تحقیق،  -خورد. منتهی  فرهنگی حاکم 

پشتوانۀ اصلی خوشایندسازی در زبان کُردی میانه مناسبات اخالقی، دینی، سیاسی و عرفی است. از این میان همسو  

ی در صدر خوشایندسازی قرار دارد. گویشوران کُردی میانه،  با عوامل اخالقی، دینی و عرفی تابوهای جنسی و جسم 

واسطۀ اعضای  خواه به دلیل شرم و حیا خواه بنا به عوامل مذکور با وجوهی از شگردهای خوشایندسازی از ذکر بی

  کنند. در کنار این امتناع، مناسبات جسمی همچون عمل بلع و دفع نیزهای منتسب به آنها پرهیز میجنسی یا کنش
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شده  عوارض جسمی مانند مرگ، جنون یا بیمارهای مهلک یا فراگیر را هم با شگردهای خوشایندسازی به شکلی تعدیل

سازی در زبان کُردی میانه شامل رد خُلف، استعاره، مجاز،  ترین شگردهای برساخت خوشایندکنند. اصلیبازنمایی می

کننده است که گرایش به این شگردها را باید در  ه و واژگانِ خنثیواژمعنایی، وامای، هماشارهواژگان مبهم، عبارات  

سازی نهفته  ای؛ عینیدستی بودن واژگان مبهم و عبارات اشارهماهیت خاص آنها دانست: آسانی ساخت در رد خُلف؛ دم 

نمایی آسان و  و خنثی  معنایی گیری از امر تابویی در همها، فاصله واژهدر استعاره و مجاز؛ ناآشنایی گویشوران با وام

ویژه عامۀ مردم بوده است و گویی همین  فهم برای اغلب کاربران، بهکننده، راهی آسان و همهآشکار در واژگان خنثی

به به  منجر  شگردهای  امر  کمیت  و  کیفیت  از  فراتر  که  شود  یادآوری  است  الزم  است.  شده  آنها  بیشتر  کارگیری 

کند  ارکرد آنهاست که در مقام شکلی از ترجمه، نظم صُلب اجتماعی را منعطف مینماید کخوشایندسازی، آنچه مهم می

وگوی خود، راه همزیستی و انواع امنیت را در پیش بگیرد. این امر  کننده در گفتتا با درک حضور دیگری یا مشارکت

میانه، نام شش روستا را بنا به منطق  ای همچون اجتماع گویشوران زبان کُردی  شود که جامعهقدر مهم میگاه آن

 دهد. (، تغییر می٤-١-5خوشایندسازی و با تکیه بر شگرد تضاد معنایی، ذکر شده در بند )
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