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 (تابۆ لە پەندی پێشينان)دا

 م.سيروان سمين احمد

 زانکۆی کەرکوک /کۆلێژی پەروەردە بۆ زانستەمرۆڤايەتييەکان

 

 البحثملخص 

كشف عن  الظواهر الفي االقوال المأثورة(، يهدف البحث الى  taboo البحث بعنوان )الكلمات المحرمة

 .المحرمة في االقوال المأثورة في اللغة الكوردية

حيث منظور علم اللغة االجتماعي فأن في كل لغة ما لها مجموعة من الكلمات المحرمة التي ال يمكن من 

 و بارز بشكل بها التحدث محرمة نهالمستخدميها الحرية و الطالقة والسهولة التعامل مع هذه الكلمات، ال

. أسهل بشكل و بحرية امهاأستخد المتحدثيين يمكن بحيث عنها بديلة بكلمات االستعانة يمكن لذا مفهوم،

الكلمات المحرمة. و من أهم أهداف هذة  کغة الكوردية أمثلة كثيرة عن تلالل في المأثورة االقوال في وتوجد

 .البحث الكشف عن تلك الكلمات

األجتماعي، أي بمعنى -وتكمن أهمية البحث في سعيە الى الوصول الى الكلمات المحرمة في سياقها التاريخي

الكلمات المحرمة في المجتمع الكوردي في سياقها التاريخي، ولهذا اقتضى األخذ بمنهج البحث البحث عن 

التاريخي كمنهج أساسي للوصول الى بنية تلك الكلمات المحرمة، وبعدها وصف تلك الكلمات حسب سياقها 

 .التاريخي واأجتماعي

مصطلح الكلمات المحرمة وتعريفها ينقسم البحث الى قسمين، في القسم األول من البحث عرضنا مفهوم 

وأنواعها. أما في القسم الثاني، فتناول البحث األقوال المأثورة كعينة و لعرض الكلمات المحرمة، حيث تم  

 .عرض أنواع الكلمات المحرمة في األقوال المأثورة

 

 پــێـشــەکــی

 : کەينەوەلێکۆڵناونيشانی 

پەندی پێشينان( دايە هەولێکە بۆ خستنەرووی دياردە تابۆييەکان  ئەم لێکۆلينەوەيە بە ناو نيشانی )تابۆ لە

 لە پەندی پێشيناندا

 .:کەينەوەلێکۆڵبـابـەتی 

زمان لە گۆڕاندايە، ئەم گۆڕانکارييەش بەردەوام گرفت يان کارئاسانی لە بەکارهێنانی زماندا دێنێتە ئاراوە،  

نی ، ئاخۆ ئاخێوەرى کورد چۆن خۆی لەگەڵ ئەم لێکۆڵينەوەيەش بەشێک لەو گرفت و سنوورانەى قسەکرد

بگونجێنێت و نەکەوێتە بەر تير و توانجی کۆمەاڵيەتی و هەروەها ئاشنايەتی  دەوروبەری زمانيی خۆی

لەگەڵ دابونەريتی کۆمەڵگەى کوردەواريى هەبێت و سنوور و قەدەغەکراوەکان لەڕووی زمانی 

 . کۆمەاڵيەتييەوە پيشێل نەکات

 .:کەينەوەلێکۆڵگـرنـگـی 
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لە ڕوانگەى زانستی زمانی کۆمەاڵيەتييەوە ئەم توێژينەوەيە گرنگييەکەى لەوەدا دەردەکەوێت ، کە   

بەشێکی باشی چۆنييەتی قسەکردنى چين و توێژە جياوازەکانى خستووەتە ڕوو و لە گۆشەنيگايەکى 

 .زانستييانەوە لە داب ونەريتی کۆمەڵگە دەکۆڵێتەوە 

  :کەينەوەلێکۆڵ ێبازیڕ

بۆ لێکدانەوەيەکی ،  پەندی پێشينان وەرگيراونرێبازی لێکۆلينەوەکە وەسفی شيکارييە نمونەکان لە 

دروستی پەندەکانى پێشينان لە ڕوانگەى زانستی زمانی کۆمەاڵيەتييەوە بەگشتی و تابۆيی و ناتابۆييانەوە 

کە ڕاستەوخۆ  يرێتوەربگ لە ڕووی پراکتيکييەوە سوود لە "ميتۆدی مێژوويى " دراوەبە تايبەتی ، هەوڵ

پەيوەندی بە چۆنييەتی و سەردەمی سەرهەڵدان و باڵوبوونەوەى پەندەکانەوە هەيە، لەرووی 

و بارى دەروونی ئەو کەسانە  رێتاوە لێکدانەوەيەکی بچووک بۆ پەندی پێشينان بکردەروونيشەوە هەوڵد

بوونەوەى پەندەکان، کۆمەڵگەى ڕوون بکەينەوە کە پەندەکانيان لەزار کەوتووەتەوە يان دووای باڵو

 . کوردی چۆن مامەڵەيان لەگەڵ کردوون و بەکاريان هێناوە و دەهێنيت

 : کەينەوەلێکۆڵنـاوەڕۆکـی 

لە دووبەشی سەرەکى پێکدێت، لەبەشی يەکەمدا باس لە زاراوەی تابۆ  و چەشنەکانی  کەينەوەلێکۆڵ 

ە، بەشێوەى پڕاکتيکی هەريەکە لەو جۆرانەى تابۆ تابۆکراوە لە بەشی دووەمدا باس لە پەندی پێشينان کراو

 . بە نموونە لە پەندی پێشيناندا روونکراوەتەوە

 

 چەمک و زاراوەى تــابـۆ /بەشی يەکەم

قەدەغەکراو،  –لە زمانی کورديدا بە زاراوەکانی )نەشياو  ( و  Tbooۆزمانی ئينگليزيدا زاراوەى ) تاب لە

ناونانی ئەو وتە و  ڕەفتارانەى کە لە کۆمەڵگە و کلتوورە جياوازەکاندا تابۆ( بەکاردەهێنرێت ،) تابۆ ( بۆ 

قەدەغەيە و جێگای سەرنجی تاکەکانە و نەشياوە بۆ بەکارهێنان ،لە ڕووى پەيدابوون و سەرهەڵدانی 

 لەگەڵ )وليام ئەندرسۆن Jemes cookبۆ يەکەمجار  زاراوەکە لە کلتوری پۆلينزييەوە هاتووە

William andrson ) ( بەکارهێنا بۆ پەسەندکردنی چەند ڕەفتارێک 1977وشەى تابۆيان لە ساڵی )

(    (Philipp Strazny,2005,3بەرانبەر چەند شتێک ،کە نەدەبوو بکرێت ياخود دەستی لێبدرێت

شکاوانە تابۆ، مەبەست لە سەرجەم ئەو دەربڕينە زمانييانەن، کە دەربڕينيان بەشێوەيەکى ڕاستەوخۆ و ڕا

( سەرەتا تابۆ 142 ،2018لەڕووى کۆمەاڵيەتی و کلتوريەوە شياو و ڕێگە پێدراو نييە )عەبدالحەميد ،

چەمکێکی ئاينی بوو، بەاڵم بە گۆڕانی بارە کۆمەاڵيەتييەکان و تێپەربوونی سەردەمە مێژووييەکان، 

ناتوانێت ڕاستەوخۆ و ئاسايی  بەکارهێنانی لە کۆمەڵگادا بۆ ئەو وشەو زاراوانە تابەتمەندەکرێت کە تاک

بەکاريانبهێنێت، بۆيە هەوڵدەدات لە جياتی بەکارهێنانى وشە تابۆکان ئەو وشانە بەکاربهێنێت کە سينۆنيم و 

هاوواتای يەکترن و بەکار هێنانيشيان ئاسايی و ڕێگە پێدراوە، کەواتە تابۆ زمانييەکان وەکو بەکارهێنانى 

ری ئاين و کلتور بوون بە قەدەغەکراو و جێگای شەرم و عەيبە و وشە قەدەغەکراوەکان لەژێر کاريگە

کە ڕەفتار و هەڵسووکەوتەکانى تاک بەجۆرێک لە جۆرەکان ،بێڕەوشتی، هەروەها تابۆ نازمانييەکان 

سنوردار و وابەستەى کۆمەڵێک پەيوەندی کۆمەاڵيەتی دەکات، لە بنچينەدا هەندێک وشەى زمانيی و 

ايين، بەاڵم لە ئەنجامی پەيدابوونی هەژموونێکی ڕۆشنبيری و گۆڕانە هەڵسوکەوتيی نازمانى ئاس

کۆمەاڵيەتييەکان و خۆبەدەستەوەدانی کۆمەڵگا بۆ ئەو تەوژمانە لە ئێستادا بوون بە قەدەغەکراو و تاکەکان 

 . هەوڵدەدەن خۆيان لەم ملمالنێيە بەدووربگرن و هاوواتای ئەو وشانە بەکاربهێنن

 :چەشنەکانی تابۆ

 :يـەکـەم/ تـابـۆی يـەکـاليـەنـە)ڕەهـا ـ بـێـگـومانى
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ئەم چەشنە تەنيا جەخت لەسەر اليەنی نەرێنی دەکاتەوە بۆ نموونە: ).....(خوی بەدخوو و بەدڕەوشتە، 

پێويست ناکات پاساوى بۆ بهێنيتەوە هەروەها دەتوانين بۆ تێگەيشتن و ڕوونکردنەوەى ئەم چەشنە 

 : اردن،کفرکردن( لەم ڕستانەى خوارەوەبڕوانينە نموونەکانى )سوخو

 . حاجی علی پياوێکی)سوخۆر(ە .1

بۆمان دەردەکەوێت کە ئەم دەربڕينەی سەرەوە هەمان اليەنی چەمکە تابۆييەکەن کە تەنها جەختکردنەوەيە 

لەسەر اليەنە نەرێنييەکانى ئەم چەمکە تابۆييە.)) بۆيە دەربڕينی ئەم جۆرە ڕستانە لە هەر بارودۆخێکی 

ۆمەاڵيەتيدابێت و لەاليەن هەر قسەپێکەرێکەوە بێت، چەمکە گەيەنراوەکە بريتی دەبێت لە دەربڕينی ک

  (2013،146اليەنە بێزراوييەکانى ئەو مرۆڤە يان ئەو شتە)شاخەوان جەالل،

جەخت لەسەر ئەم چەشنەى تابۆ دەکەنەوە، کە چەشنێکی تاکاليەنە و هيچ  کانشيکردنەوەى نمونانە  

يە لە نێگەتيڤی دەستەواژە گوتراوەکە و واتای نەگۆڕانی ئاڕاستە نێگەتيڤەکانى ئەم چەمکە گومانێک ني

تابۆييە لە بارە کۆمەاڵيەتييە جياجياکانى ناو هەمان کۆمەڵگادا، بۆيە ئەم جۆرە دەربڕاوە تابۆييانە بێ هيچ 

 Nigel  ) دودڵييەک تابۆی زمانين و گومان ناکرێت لە تابۆييان واتا تابۆی بێگومانين

Armstrong,2005,123)  

 :ڕێـژەيـی /دووەم/ تـابـۆی دوواليـەن

وشە هەست دەربڕە زبرەکان لە ڕوانگەى بزاوتنى هەست و نەستەوە دەوڵەمەندن. ئەم دەوڵەمەندييەش 

وايکردووە بە تێڕوانينی سايکۆلۆژيانە چەمکە تابۆييەکان وا لێکبدرێنەوە کە تەنها بريتی نييە لە 

ها اليەنێکی نێگەتيڤی و بەس، بەڵکو دەوڵەمەندی واتايی و سايکۆلۆژی چەمکە تابۆييەکە هێنانەوەى تەن

بۆتە هۆی ئەوەى قسەکەر لە زمانى کورديدا بواری بۆ بڕەخسێت، کە بەم دەربڕاوە تابۆييانە تەنها اليەنی 

بۆييەکە دەرببڕێت نێگەتيڤی نەخاتە ڕوو، بەڵکو هەندێکجار بشتوانێت اليەنی پۆزەتيڤی بەخودی دەربڕاوە تا

. بەم شێوەيە دەبێت چەمکی تابـۆ پێکبێت لە هەردوو اليەنی  نێگەتيڤی وپۆزەتيڤی واتە تابۆی ڕێژەيی : کە 

تابۆی دوواليەن و لێڵيشی پێدەوترێت، هەردوواليەنی ئەرێنی و نەرێنی دەگرێتەوە  )شاخەوان 

 شێوازی....( کەسێکی نەزانە، بۆنموونە:)) پێويست ناکات لێی توڕەبيت،).   (2013،147جەالل،

قسەکردن نازانێت لەم نموونەيەدا        )نەزان،ئسلوبی قسەکردن نازانێت (هەم پاساو هێنانەوەيە 

کە ئاوازى دەربڕينەکان ،پێويستە بڵێين ، بەمەبەستی بەرگری لێکردنی هەم خستنە ڕووی اليەنی نەرێنييە

سەکەر باشتر دەخاتەڕوو ، بەگشتی چەمکەکانى تابۆی ڕێژەى تابۆکە زياتر ڕوون دەکاتەوە و مەبەستی ق

کە دەکرێت اليەنێکی ،دواليەنە يان وشە تابۆييە ڕێژەييەکان ئەو دەستەواژە و دەربڕاوانە دەگرێتەوە 

نێگەتيڤی و پۆزەتيڤی لێ بخوێنرێتەوە، بۆ نموونە چەمکی تابۆيی ) مردن ( وەردەگرين بۆ ڕوونکردنەوە 

        لەڕووی تابۆيی و نا تابۆييەوە لەم ڕستانەى خوارەوەلە دواليەنيی وشەی مردن 

  . ئەو لەباوەشی خودا دايە.1   

 . ئەو گۆڕبەگۆڕ بوو .2   

ئەگەر سەرنجی ڕستەى يەکەم بدەين، ئەوا اليەنێکی پۆزەتيڤی چەمکی )مردن( دەدات بە دەستەوە، کە 

م چاکە و پياوەتی کەسە مردووەکە و مەبەست لێی ڕاستە مرۆڤەکە مردوە و گيانی لەدەستداوە، بەاڵ

خۆشەويستی لەالی کەسی قسەکەر بەڵگەيەکە بۆ ئەوەى، هيچ گومانێکی النەبێت کە مردوەکە خوای 

گەورە لە بەهەشتی خۆيدا جێگەى دەکاتەوە. هەروەها ئەگەر لە ڕستەى دووەم بڕوانين دەبينين اليەنێکی 

يش بريتيە لەوەى يان ئەوەتا مردوەکە زۆر خراپ بووە ناپەسەند و نێگەتيڤی )مردن( پيشاندەدات، کە ئەو

يانيش کەسی قسەکەر زۆر ڕقی لە کەسە مردوەکە بووە، هەڵسوکەوتى خراپی لەگەڵ کردووە. بۆيە بە 

بێگومانى جگە لە ڕاگەياندنى هەواڵی مردنەکەى دەشينێرێت بەرەو دۆزەخ.تاکەکانى کۆمەڵگە زۆرجار 

  .ری دەکەنخۆيان ڕێژەى تابۆيی چەمکەکان ديا
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 :جـۆرەکانى تابـۆی زمانى  

نەريت و کلتور و پيرۆزييە ئاينييەکان وا لە تاک دەکەن وابەستەى کۆمەڵێک سنوور بێت، کە لە ئەنجامی 

کەڵەکەبوونی مێژووی کۆمەاڵيەتييەوە سەرچاوەيان گرتووە بە هەموو اليەنە ئاينی و سياسی و ئابوری و 

جار ئەمانە هەموويان کاريگەرييان لەسەر خوو و ڕەوشتی تاکی کۆمەڵگا کۆمەاڵيەتييەکانييەوە، چونکە دوا

دەبێت و گيرۆدەى کۆمەڵێک بەها و باوى دەکات کە خۆی بۆ خۆی دانەناوە، بەاڵم ژيانی سنوردارکردوە، 

 :لەسۆنگەى ئەم ملمالنێيەوە ئەم جۆرانەى تابۆ دێنە کايەوە

 : تـابـۆی ئـايـنـی .１

کە لە ئاينی ئيسالم، يان هەر ، ەستەواژە و وشەو دەربڕاوانە دەگرێتەوە ئەم جۆرەى تابۆ هەموو ئەو د

ئاينێکی باوى هەر کۆمەڵە مرۆڤێکدا قەدەغەن و بەجۆرێک لەجۆرەکان بوونەتە تابۆ و بەکارهێنانيان 

جێگەى سەرنج و ڕەخنەى ئاينپەروەران و کۆمەڵگە ئاينييەکانە، بۆ نموونە وەکو ئەوەى ناوبردنی 

) درودی خوای لێبێت( بێڕێزييە، يان الی ئێزيدييەکان لەڕووى ئاينييەوە ناوهێنانى شەيتان بە پێغەمبەر بێ 

خراپە گوناهە و تابۆيە، هەروەک الی چينێک لە نەتەوە هيندييەکان سەربڕينی مانگاو بێڕێزيکردن 

زيناکەر....(  هەروەک دەستەواژەکانى ئەم نموونانە : )فاسيق، ڕياييکەر ، تابۆيە. بەرانبەری نەشياو و

لەخودی پرەنسيپ و ڕێنماييەکانی ئاينی ئيسالمدا بە تابۆ و قەدەغەکراو ئەژمارکراون، هاوکات مرۆڤی 

پابەند بە ئاينەوە وا پێويست دەکات لە پڕۆگرامی نێردراو لەاليەن خودای گەورەوە دەرنەچێت، ئەگەر 

 .دەرچوو ئەوا بە )فاسيق( ناودەبرێت

     :مـردن تـابـۆی نـەخـۆشی و .２

يەکێک لەو بابەتە گرنگانەى، کە سەردەمانێکی زۆرە مرۆڤ گيرۆدەى بووە، بابەتی ) نەخۆشی و مردنە، 

بۆيە دەبينين لەناو کلتورى ميللەتانی جيهان بە گشتی و لەناو کلتورى کوردەواريدا بەتايبەتی ئەم بابەتە 

مردنە ئەوا لە هەموو کۆمەڵگايەکدا  جێی تێڕامان و بيرکردنەوەى تاکەکانى ميللەتەکەمانە هەرچی بابەتى

وشەيەکی بێزراو و جيگەى ترسە، ئەميش دەگەڕێتەوە بۆ خۆشويستی ژيان و گيان لە الی مرۆڤەکان، بۆيە 

 :خەڵکی ئەم وشەيە دەگۆڕن بۆ چەند گوزارشتێکی نەرمتر لە گوێ و سوکتربێت لەسەر دەروون وەکو

 (.رد ،خودا لێيخۆشبێتچووە پەنای خودا.، کۆچی دوايی کرد، گيانی سپا)

کە جێگای وشەی مردن دەگرنەوە، هەروەک چۆن ڕاستەخۆ ئاماژە ،ن نموونەى ديکە يئەمانە و چەند

بەناوى زۆربەى نەخۆشييەکان نادرێن وەکو: نەخۆشيەکانى ) سيل، سەرەتان، سورێژە، تاعوون، کۆلێرا، 

ی بۆ داتاشيون و بەکاريان دەهێنێت، کە وەرەم، دەردە کۆپان....هتد(  لەشوێنی ئەمانە کۆمەڵگا وشەگەلێک

بونەتە هەڵگری واتايی دەربڕاوە بنچينەييەکانى نەخۆشييەکان بۆنموونە:لە کۆمەڵگەى کوردەواريدا 

شێرپەنجە( دەستەواژەى )دەردە پيسەکە( بەکاردەهێنن.)نايف  -لەجياتی بەکارهێنانى وشەى ) سەرەتان

 )   200 ،1978خرما،

 

 

 :یێکـسـتـابـۆی سـ  -3

بوونەوەرانی ديکە و  بريتين لە هەموو ئەو دەربڕينە زمانيانەى، کەتايبەتن بە ئەندامانىزاوزێی مرۆڤ و

پرۆسەى سێکسی بەگشتی، کە ئاخێوەران هەوڵدەدەن لە بەکارهێنان و دەربڕينيان خۆيان بپارێزن. سێکس 

ژيانی تاک و کۆمەڵ وەک هەست و غەريزەيەکی بەهێز و کارای مرۆيی، کاريگەرييەکى زۆری لەسەر 
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هەيە و پرۆسەيەکی زيندوو و چاالک و چێژدارە ، لەم ڕوانگەيەشەوە ئەو دەربڕاوە زمانيانەى پەيوەست 

دەبن بە ئەندامەکانی زاوزێی مرۆڤ و ئاژەڵەوە و هەموو ئەو دەربڕاوانەى، کە دەربڕی بابەتی کردە 

 .سێکسييەکانن مرۆڤ خۆی لێ بەدوور دەگرێت

رێت لەم بابەتەدا ئەوەيە، کە تێڕوانينێکی گشتی لە کلتورەکانى جيهاندا هەيە، کە لە زۆر ئەوەى تيبينی دەک 

اليەنەوە هاوشێوەن و ئەوەى پەيوەندی بە ئەندامەکانى زاوزێ و کردە سێکسيەکانەوە هەبێت بە تابۆ 

يەشەوە بەپێی لەقەڵەم دەدرێن و لەجياتيان دەربڕاوەکانى )جوانی دەربڕين ( بەکار دەهێنرێن، لەم ڕوانگە

کلتورى کورد، هەموو ئەم بابەتانە تابۆن و بەکارهێنانيان لەناو کۆمەڵی کوردەواريدا نەشاو و ناچيزەيە بۆ 

ڕوونکردنەوەى زياتر و ئاشنابوون بە هەردوو دەستەواژەى )تابۆی سێکسی( و )جوانی 

 :دەربڕين(هەوڵدەدەين کۆمەڵێک نموونە بخەينە ڕوو

 )، قوز، کێرگان  ، گون، مەمک، تۆو (

ئەگەر بڕوانينە ئەم نمونانە بە ڕوونی ديارە کە هەريەکێک لەم وشانە تابۆيەکى سێکسی ڕووتن، بۆيە 

ئاخێوەرى زۆربەى زمانەکانى جيهان هەوڵی خۆ دوورخستنەوە و پاراستنی گوێگر دەدەن لە درکاندنيان 

دەربڕين(ەکانى تايبەت بەوانە هەربۆيە کۆمەڵگەى کوردەوارى بەرانبەر هەريەکێک لەم وشانە )جوانی 

( ئەوا دەتوانين لەبەرانبەر هەريەکێکيان جوانی 6تا1بەکاردەهێنێت . ئەگەر بڕوانينە نموونەکانى )

  :دەربڕينێک بەکاربهێنين وەکو

 گان             جوتبوون -1

 گون            وەتە/باتوو -2

 مەمک         سنگ -3

 تۆو            سپێرم -4

 دامێن/زێ          قوز   -5

 کێر            چووک -6

لەگەڵ بەکارهێنانى ئەم وشە جێگرەوانەدا ئاخێوەرى کورد ڕووپۆشێکی جوانتر و ڕێزدارانەتر  

بەکاردەهێنێت، کە ئەويش دەستەواژەکانى )بيالمانێ، دوور لە ڕووى جەنابتان، پەرژينێکی قايم لەڕووتا... 

 (2013،147)شاخەوان جەالل،

 :ـۆی بـێـڕێـزیتــاب -4

لە ئەنجامی بەريەککەوتنی تاک لەگەڵ چين و توێژە جياجياکانى کۆمەڵدا، بە دڵنياييەوە جۆرە کلتور و  

نەريت و باوێک دێنە ئاراوە، کە کاريگەريان لەسەر ڕەفتار و هەڵسوکەوت و ئاخاوتنى کۆمەڵگا 

زمان و ڕەوشتی قسەکردنی  بەجێدەهێڵن، لە ئەنجامی ئەم کاريگەرييانەش جۆرێک لە سنوردارکردنى

مرۆڤ دێتە ئاراوە، ئەمەش وادەکات ئاخێوەر بسڵەمێتەوە لە کۆمەڵێک دەربڕاو و ئاماژە زمانييەکان، کە لە 

چوارچێوەى ئەم کۆمەڵگايانەدا بە بێڕێزی و نەشياو ئەژمار دەکرێن و لە زۆربەى سەرچاوەکاندا بە ) 

  . تابۆی بێڕێزى ( ناودەبرێن

 

 :ژمارە –کات  –تابۆی شوێن  -5
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لەسەرەتای پەيدابوونی مرۆڤايەتييەوە، مرۆڤ هەوڵيداوە لە دياردەکانى دەورووبەرى بگات، کە بە  

ژمارە ( و دووبارەبوونەويان، هەڵوێستی گۆڕاوە و بيری نوێی هاتووە بە  –کات  –کاريگەرى )شوێن 

اين، کۆمەڵ، ڕاميارى، مێشکدا، لە ئەنجامدا بووە بە خاوەنی ڕووانگەى تايبەتی خۆی بەپێی )ئ

ژمارە ( جۆرە  –کات  –دارايی....هتد( .هەربۆيە لە زانستی زمانی کۆمەاڵيەتيدا هەرسێ چەمکى)شوێن 

          : تابۆييەکيان لەخۆ گرتووە، هەروەک لە خوارەوە ڕوونی دەکەينەوە

  : شوێن - ڕ

بەالی مرۆڤەوە شوێن پيرۆزى يان ناچيزەيی وەردەگرێت بەپێی بيروباوەڕو دابونەريتی کۆمەڵگا، لەم  

ڕوانگەيەوە ئەگەر لە کۆمەڵگای کوردی بڕوانين، دەبينين چەمکەکانى ) سەرقەبران، دۆڵ، چەم، گرد، 

 : لەم نموونانەى خوارەوە ئاماژە بۆ تابۆی شوێن دەکەن ( WCحەمام، 

 . کاندا مەنێپێ بە قەبرە •

 . بڕۆ بەالی دۆڵی باوکتەوە •

 . بردی بۆ چەم •

 .لە گردەمژە بينراوە •

هەر چەمکێک لە دابونەريتێکى کۆمەاڵيەتيدا گونجاو نەبێت ، ئەوا جێگرەوەيەکی بۆ دادەنرێت لەهەمان 

يان بە  لەژيانی ڕۆژانەماندا، بەگوتراوى( WC) زمان يان زمانێکی بێگانەبێت وەکوو بەکارهێنانی وشەى

نووسراوى ئاماژەيە بۆ ئەو شوێنە، بۆ ئەوەى هيچ بارێکی شەرم و شەرمەزارى دروستنەکات )شاخەوان 

 (184، 2013جەالل،

کات : مرۆڤ و کات دوودانەى لێکدانەبڕاوى مێژووى بوونی مرۆڤايەتين، هەربۆيە سەرجەم ئەو  - ب

ۆشنبيری و کۆمەاڵيەتی الی تاکەکان ياخود ڕووداوانەى لەکاتە جياوازەکاندا ڕوودەدەن بە پێوەرەکانى ڕ

 :دابونەريتە باوەکانى کۆمەڵگا يان بە ناچيز و تابۆ يان بە پيرۆز تەماشا دەکرێن، وەکو

 .بەم هەينييە خۆت گوناهبار مەکە •

 !بەم ڕەمەزانە خواردنەوەى چی؟ •

ان گرنگتر نەبێت، ئەوا ژمـارە:  ژمارەى ڕوودانى ڕووداوەکان، ئەگەر لە شوێن و کاتی ڕووداوەک –ت   

بەهێندەى ئەوان گرينگە، چونکە هەندێک لە ژمارەکان ئاماژە دەدەن بە ڕۆژی ڕوودانی ڕووداوە 

شوومەکان، هەندێکی ترييان وەکو هێمايەک ئاماژە دەدەن بە شوێنە تابۆييەکانى جەستەى مرۆڤ و کردە 

ت لە ئەفسانەى کۆمەڵ بەدەر نييە، سێکسييەکان.ئەمە سەرەڕای ئەوەى، کە ژمارەش بەوێنەى شوێن و کا

زۆرێک لە ژمارەکان بە تێڕوانينی باوی کۆمەڵ قەدەغەييان پێوە دەردەکەوێت. شيکردنەوەى زياتری 

 . ( بەرچاو دەکەوێت5و4و3و2و1بابەتەکە لە ڕستەکانى )

 (يەکوپێنجە،دابەزە.) لەياری دۆمينەوە هەڵگوێزراوە -1

 (ری دۆمينەوە هەڵگوێزراوەهەر خەريکی کولە پێنج بن . ) لەيا -2

 .(  دا بووبە پياو1991لەپاش ڕاپەڕينی )  -3

 

 :پەندی پێشينان 
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پەندی پێشينان  هەميشە لەالی گەالنی سەرەتايی و سادە فەلسەفەى ڕاستەقينەيە لە کاری ڕەوشت و 

خراپ، خووەوە، هەموو ڕاستييەک، هەموو ڕووداوێکی ژيانی ئادەميزاد، هەموو کردارێک، چاک يان 

هەموو گەيشتنە ئەنجامێک کە ميللەت گەيشتبێتی، دەربارەى هەرچييەکبێت دەچێتە تەرازووى پەندی 

 (9، 2009پێشينانەوە)عزدين مستەفا،

پەندی پێشينان بەشێکە لە ئەدەبياتی فۆلکلۆر، زۆرينەى خەڵکی لە کۆڕ و دانيشتنە تايبەتييەکانى خۆيانەوە 

وبنەمای ئەوتۆ فەلسەفەى ژيانی خۆيان لەسەر دادەمەزرێنن، لەم دووبارەى دەکەنەوە، دەيکەنە ياسا 

ڕووانگەيەوە بۆ شتەکان دەڕوانن، بەهۆيانەوە لەکاتى ئەنجامدانی هەرکارێکەوە هەر لە سەرەتاوە دەست 

بەهەندێ بيری پێشينە دەگرن، کە تەسليمی دەبن و بڕوای پێدەکەن، بۆيە ئەو پەندانە کاريگەری گەورەيان 

ر دەروون و زۆرينە واتە پەندی پێشينان: بيرێکی جوان و پورتەوێکی دەروونە، هەندێجار هەيە، لەسە

لەدڵێکی ئاوەدانەوە هەڵئەقوڵێ،  بۆ سەردەم و زبانێکی ڕەوان لەکاتی دووان، يان دوای ڕووداوێک ، کە 

ێتەوە، لەبەر ڕووبدات، لە پاشا زۆر بەخێرايی دەماو دەم ئەکەوێ و باڵو ئەبێتەوە، وە پشتاو پشت ئەگێڕ

جوانى و ڕێک وپێکی خۆی ، تا نموونەى ئەوشتەى کە پەندەکەى تيا وتراوە، ڕوو ئەداتەوە، ئەو حەلە 

خاوەن مەبەست پەندەکە ئەخوێنێتەوە، بۆ بەهێز کردنەوەى قسەکەى، يان ڕووناک کردنەوەى باسەکەى 

 (8، 2014)خال، 

 جـۆرەکانى تابـۆ لـە پـەنـدی پـێـشـينـاندا

 سەرنج بدەينە پەندی پێشينان لە فۆلکلۆری کورديدا، ئەوا دەبينبن بەدەرنين لە بەرکارهێنانى  وشەئەگەر   

تابۆکانی کۆمەڵگا، جا شوێن و کاتی بەکارهێنانى شياو بێت يان نا، ئەمەيان دەگەڕێتەوە بۆ 

جێی خۆيەتی   دەوروبەری)کۆنتێکست( گفتوگۆکە و ئەو ژينگە کۆمەاڵيەتييەی کە پەندەکەى تێدا بەکاردێت.

ئەوە بخەينە ڕوو، کە دەکرێت کۆمەڵێک لەو پەندانەى وشەى تابۆيان تێدا بەکارهاتووە ڕێی تێدەچێت لە 

دەوروبەر و بارێکی گفتوگۆدا گوترابێت کە بۆ ئەو کات وشەکان تابۆ نەبووبن، بەاڵم بە تێپەڕبوونی کات و 

ەمێکی تر، شێوە و سيمای تابۆييان گواستنەوەى ئەو پەندانە لەسەردەمێکی مێژووييەوە بۆ سەرد

وەرگرتووە، جا لێرەدا بەپێی جۆرەکانى تابۆ لەبەشی يەکەم کۆمەڵێک پەندی پێشينان لەژێر چەترى ئەو 

 :جۆرانە ڕووندەکەينەوە

 : لـە تـابـۆی ئـايـنـی -1

 وەک لەبەشی يەکەم ئاماژەمان پێکردووە، تابۆی ئاينی ئەوجۆرانە دەگرێتەوە، کە لە ئاييندا 

 :ناچێزەوقەدەغە و ڕێ پێ نەدراوە، بۆنموونە

بۆ فاسق، گەزۆ ئەبارێ" بە پياوى خراپی بەختيار ئەوترێت وەک دەبينين لە کۆمەڵگەى کوردەواريدا     ) 

وشەى )فاسيق( هەميشە تابۆ و جێگەى سەرنج بووە، بۆيە ئەو کەسانەى کە خراپ و خاوەنی کردەوەيەک 

ڵگادا ئەوا بەپێی پێوەرەکانى ئاينی ئيسالم ، وشەى تابۆيان بەسەردا بوونە  دژ بووە لەگەڵ باوى کۆمە

 :داتاشيوە. يان کوردەوارى دەڵێت

لە کفری فيرعەون، مەشهورترە"  فيرعەون پاشای ميسر بووە ،لەکاتى موسا پێغەمبەرا ، خۆی بەخوای  ) 

ان و زەوى و پێغەمبەرێتی ميسر زانيوە، هەرچەن موسا لەگەڵيان خەريکبووە، کە بڕوابێنێ بە خوای ئاسم

موسا ، بڕوای نەهێناوە، تا لەدواييدا لە دەريای سووردا خنکا، ئينجا قورئان باسی بێبڕوايی فيرعەون ئەکا 

و لەدوای شەيتان هيچ پياوخراپێک بەقەد فيرعەون ناونەبراوە لەقورئانا بە خراپە، هەرچی ناوى موسای 

يشتووە هەرلەبەر ئەمەيە کفر و بێبڕوايی لە کۆمەڵگەى پێگەيشتبێ، ناوى بێبڕوايی فيرعەونيشی پێگە

ئاينپەروەرى کورديدا بووە بە تابۆ وەکو نموونە بۆ شتە ئاشکرا و ڕوونەکان دەهێنرێتەوە، ئەمەش ئەوە 

دەسەلمێنێ، کە بێبڕوايی هەميشە وەکو بەيداخێکی ناپەسەند گوزارشتی لێکراوە. هەندێک کردەوەش، بە 

هەروەک  -لەڕوانگەى ئاينی ئيسالمەوە-زنەى تابۆوە کە بەشێکن لە کردەوەى فاسقپێوەرى ئاينی دەچنە با

 :لەم پەندەدا جۆرە کردەوەيەک جێگای تێڕامانە
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سەبارەت بەو کەسانە وتراوە، دوورن لە مزگەوت و  )کاڵوی بکەوێتە مزگەوت، بەگۆچان دەريئەهێنێ ) 

کوردی کارێکی نەشياوە و دژ بە باوى  خواپەرستی. ئەمەش لە کۆمەڵگەى ئايندۆستی وەکو کۆمەڵەى

کۆمەڵگەيە، کەسێک ئەگەر کاڵوى خۆی بە گۆچان لە مزگەوت دەربهێنێت، ئەوا بێگومان بۆ هيچ 

خواپەرستی و کردەوەيەکی ئاينى سەردانی مزگەوتيش ناکات.))  نەقڵی کفر، کفر نييە ((لەم پەندەدا تاکی 

گواستنەوەى کفرێک لەسەر زارى کەسی سێيەمەوە بۆ کەسی کورد ئەوەندە دژە کفر و بێباوەڕييە، تەنانەت 

دووەم بە کارێکی تابۆ و قەدەغەکرا و دەزانێت، هەر بۆيە پەندێکيان بۆ ئەم بابەتە داڕشتووە تا خۆيان لە 

  .تابۆيی بپارێزن

  :لە تابۆی نـەخـۆشـی و مـردن -2

جيهاندا شێوە تابۆييەکييان نەخۆشی و مردن ئەو دوو ناوەن ، لە کلتورى زۆربەى نەتەوەکانی  

وەرگرتووە، قسەکەران زۆرجار خۆيان بەدوور دەگرن لە بەکارهێنانی و وشەى جێگرەوەيان لەشوێن 

دادەنێن، کورديش ڕەچاوى دەوروبەر و ژينگەی گفتوگۆی کردووە، بەاڵم پەندەکانيش بەدەرنين لە 

ۆشبوم و چابوومەوە، دۆست و دوژمن بەکارهێنانى ئەم جۆرەى تابۆی نەخۆشی و مردنە بۆنموونە: " نەخ

لێکبوونەوە" ، بەکەسێک دەڵێن تووشی ناخۆشيەک ببێت و دۆست و نەيارانی بۆ دەربکەوێت (( )عومەر 

( لەکاتێکدا کوردەوارى دەيتوانى لەشوێنی بەکارهێنانى وشەى نەخۆشی وشەى ترى 1972،84شێخەال ، 

ەوە و دوورکەوتنەوەى هاوڕێ و خزم و دۆستانە، بەکار بهێنايە، بەاڵم نەخۆشی هەميشە جێگەى سڵەمين

لەمەوە ڕوون دەبێتەوە کە وشەى ) نەخۆشی ( بۆ خۆشی تابۆيە نەک هەر جۆرەکانى. ))ڕەنگ زەردی 

( بۆ خۆپاراستن لە ئاماژەکردن بە 76، 2012وەک مرديان ، چارە ناکرێ بە نوشتيان (()) هۆشيار لەک، 

هەوڵيداوە نيشانەکانيان بدرکێنێت، لەم پەندەدا گوزارشتکردن لە ناوى نەخۆشييە کوشندەکان، کوردەوارى 

نەخۆشييەکان بە ئاوەڵناوى" ڕەنگ زەرد" داپۆشراوە. لە بنچينەدا ئەم پەندە بۆ ئەو کەسانە بەکارهاتووە، 

کە نەخۆشييەکی کوشندەيان گرتووە و ئومێدی باشبوونيان لێ چاوەڕوان ناکرێت، لەم پەندەدا ئاماژە بە 

مردن " کراوە کە جۆرێکە لە تابۆ و بەستراوە بە هۆيەکەوە کە ئەويش "نەخۆشيە" لە کلتورى وشەى" 

  :کوردەواريدا مردن هەميشە جێگەى داخ و ئەفسوسە بۆيە گوتوويانە

 : لـە تابـۆی سـێـکـسی -1

لێرەدا لەڕووی بەکارهێنانەوە گەورەترين پانتايی لە ڕووبەرى ئاخاوتنەکانى کۆمەڵگە داگيردەکات، ،   

ئێمەش ئەوپەندانە ڕيزدەکەين کە بەجۆرێک لە جۆرەکان وشە قەدەغەکراوەکانى کۆمەڵگەى تێدا 

بەکارهاتووە، کە خۆی لە ئەندامانى زاوزێی مرۆڤ وگيانەوەران و کردەى جووتبون دەبينێتەوە بۆ نموونە 

 ( 385، 2014 "  )خال، )): )) " گانی دەوڵەمەند جلێ لەبانی، گانی بێوەڵەت عالەم پێی زانی

لە نموونەى يەکەمدا وشەی )گان( کە تابۆيەکی سێکسييە وەکو ئامرازێک بەکارهاتووە بۆ ڕوونکردنەوەى 

بارى ئەوکەسانەى لە کۆمەڵگەدا بەدبەخت و چارە ڕەشن، ئەمەش لە ڕوانگەى پێچواندنی عەيبوعاری 

ئەگەرچی کردەى )جوتبوون(  خەڵکی بە تابۆيەک کە لەناو کۆمەڵگەدا قەدەغەيە وتراوە، بەومەبەستەى

لەنێوان هاوسەراندا کارێکی پەنهان و نهێنييە، کەچی گەر هی پياوى بەدبەختبوو ئەوا خەڵکی هەمووى 

 پێيدەزانێت

بەشێکی ديکەى تابۆ)تابۆ زمانييەکان( ئەميش ئەو کردەوانە دەگرێتەوە کە لە کۆمەڵگادا قەدەغە و بێزراون   

 :وەکو

 " بير ناچنحيزی و قەرزدارى قەت لە) 

 "درۆزن دوژمنی خوايە "

 "دز بازارى شێواوی دەوێ"
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کلتوری کوردەوارى بۆ هەريەکێک لەو کردەوە ناشرينانە پەندێکی داتاشيوە و هەوڵی داوە لە ڕێگەى ئەم  

پەندانەوە سەرزەنشتی ئەو ڕەوشتانە بکات کە ناچيزە و بەدناون، بەڵکو تاکەکانى کۆمەڵگە خۆيان بەدوور 

خووە خراپانە، لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێک مەبەستی تريان بەهۆی ئەم پەندانەوە پێکاوە ئەگەرچی بگرن لەو 

 .هەندێ وشەى پەندەکانيش تابۆن و بۆ زۆرێک لە کۆنتێکستەکانى گفتوگۆ دەستنادەن و قەدەغەن

 

 

 

 : بەکارهێنانى ميتافۆڕی ناوى ئاژەڵەکان-ب

يان لە هەناوى خۆياندا هەڵگرتووە، کە پێکهاتووە لە پەندە کوردييەکان ژمارەيەکيى زۆر لە ميتافۆڕي 

بەکارهێنانی ناوى ئاژەڵەکان، کە واتايەکی شاراوەيان لێ بارکراوە ، ئەميش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى کە 

مرۆڤى کورد سەردەمانێکی دوور و درێژی لەگەڵ بەکارهێنانی ئاژەڵەکاندا بەسەر بردووە، لەم دەروازەيەوە 

ەری دەکەين لە بەکارهێنانى ناوى ئاژەڵەکان لەجياتی پەسنی ڕاستەوخۆی مرۆڤەکان هەست بەبوونى کاريگ

 :. وەکو

مەڕی بێ شوان گورگ دەيخوات"  "  مەڕی کەڕە دووجار دەڕەوێتەوە ، جارێک لەگەڵ مەڕان، ) 

 جاريکيتر کەزانى گورگە هات"  مانای ميتافۆڕی ) مەڕ( لەم پەندانەدا لە شوێنی وشەى ) گێژ و گەمژە(

 :بەکارهاتووە هەروەک وشەى)حوشتر(يش بۆ هەمان مەبەست لەم پەندەى خوارەوە بەکارهاتووە

حوشتر و قەزازيان نەوتووە"، بە يەکێک ئەوترێ، کەلەگەڵ ئيشێکا خەريکبێ، کە هيچی لێ نەزانێ((  " ))

هێز و  لەپەندی کورديدا وشەى )کەر(يش بۆ ئەو کەسانە بەکارهاتووە، کەخاوەنی( 385، 2014)خال، 

 : بازووەيەکى بەهێزن ، بەاڵم ئاوەز و مێشکێکی الوازيان هەڵگرتووە، هەروەک کوردەواری دەڵێت

کەر بە باری سوکەوە نازانێت ڕێبکات "، بەنەزانێکی منەتبار ئەوترێ، کە کەوتبێتە حەسانەوەيەکەوە، ) 

 (2010،241نەزانێت هەڵسوکەوتى تيابکات ()عومەر مەعروف،

مەحەمەدی خاڵ( کۆمەڵێک پەندی بۆمان گواستووەتەوە، کە زۆرترين ئاژەڵ تياياندا هەروەها )شێخ 

 :بەشداربووە،  بەپێی توانا هەندێکيان دەخەينەڕوو

                                           . ئەڵێی ئەسپی بۆ زينکراوە ـ 

 . ئەڵێی جاشکی ماکەرێکن -

 .ئەڵێی حوشتری ناو پەمووە -

 . سەگ ئەدەن لە لەشی ئەڵێی ڕۆنی -

 .ئەڵێی گەنەى گونی گايە -

 . ئەڵێی گيسکی ناو دێيە -

  ئەڵێی مريشکی ئاشەوان -

 ئەمانە و چەندان پەندی ديکەى کوردی کە پڕن لە ناوى ئاژەڵ و بۆ مەبەستێکی ميتافۆڕی بەکارهاتوون  

 /ژمارە –کات  –تابۆی شوێن  - 4
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ترمان بەرچاو دەکەوێت سەلمێنەرى ئەوەن، کە کلتورى کوردەوارى لەپەندە کوردييەکاندا جۆرە تابۆيەکی  

هەندێک لە شوێن و کات و ژمارەيان بە تابۆ و قەدەغەکراو زانيوە و خۆيان لێ الداوە، چونکە بە درێژايی 

ژيانکردن و بەرزونزمی ئاستی ڕۆشنبيری و تەوژمە سياسييەکان کۆمەڵێک کاريگەرييان بەسەر تاکی 

 :وە و ئەم چەشنەى تابۆيان لێکەوتۆتەوە بۆ نموونە ئەم پەندانەکوردەوە جێهێشتو

 / شـــوێــن •

  "حەمام بەتڕ، گەرم نابێت " ))  - 

 )87، 2011دەڵێيت حەمامی ژنانە( )زەکيە رشيد، "  -

هەرچەندە وشەى حەمام لە نموونەى يەکەمدا وشەيەکی تابۆيە، بەاڵم مەبەستێکی ديکە لە پشت دانانی  

يە ئەويش هەوڵدان و ماندووبونە)) کەوابێت هيچ شتێک بێ ڕەنج و هيالکی بەرهەمنايەت( وشەکەوە هە

( هەروەها لە دووەمدا دەبينبن وشەى ) حەمام ( وەکو شوێنێک بەکارهاتووە و 99)سەرچاوەى پێشوو: 

 . کۆڕێکی دانيشتنی پێچوێنراوە کە ژاوە ژاو و دەنگەدەنگ و هاتوهاوارى تێدا بەديبکرێت

هەرچی ئەو وشانەيە کە پەيوەنديان بە تابۆيی کاتەوە هەيە، کۆمەڵی کوردەوارى پێی باشنەبووە  کـــات/

هەندێک کار و کردار لەو کاتانەدا ئەنجام بدات، جا لەترسا بووبێت يان لەڕووی شەرم و عەيبەوە جێگەى 

ر و شەممە کار، هەر شەممە با تێڕامان بووبێت ، هەروەک لەم پەندەدا ئەم مەبەستانەمان بۆ دەردەکەوێت

بوکی تيامەکە سوار"، واتە هەموو کارێک لەڕۆژی شەموانا پيرۆزە، بوک گواستنەوە نەبێت، کە ئەم 

 .پيرۆزييە لە شەوى هەينيدايە

 /ژمــارە •

هەروەها لەو ژمارانەى کە تابۆن لەکۆمەڵگەى کورديدا، کۆمەڵێک داتاشراوە و کراون بە ئامۆژگاری بۆ 

 :وەکنەوەکانى داهاتوو، 

کارى حەفتە، بەختی چەفتە" واتا ئەو پەندە بۆ کەسێکە کە هەرکارێک دەکات تێيدا سەرکەوتوو نابێت، ) 

چونکە دوودڵ و ڕاڕايە، لەسەر کارێک بەردەوام نابێت، يان هەندە بێبەختە دەست بۆ زێڕ دەبات لێی دەبێت 

ەڵگەى کورديدا زۆر گۆڕينی ( چونکە لەڕووی کار و کەسابەتەوە لەناو کۆم2014،267بە خۆڵ(()خال،

پيشە و کاسبی باش نييە و شێوەيەک لە قەدەغەکراوى پێوەديارە، بۆ ئەم مەبەستەش ژمارە ) حەوت( بۆ 

ئەو کەسانە بەکاردەهێنرێت کە لە هەموو پيشەيەکدا کاردەکات بۆيە زۆرجار بە ) کاکی حەوت ئيش (يش 

ى تابۆ کە )تابۆی ژمارەيە( بەشێوەيەکی ڕوون و ناودە برێت کرنگە ئاماژە بەوەش بکەين ، کە ئەم جۆرە

ڕاشکاوانە وەک لە بەکارهێنانە کۆمەاڵيەتييە سادەکەدا هەيە لە پەندی کورديدا دەرنەکەوتووە بۆ نموونە : 

 . ) ناوچەوان سيانزە( يان هەر ژمارەيەکى تری تابۆ لە کلتوورى کورديدا

 ئـــەنـجــام

تا رادەيەک کاريگەری لەسەر بەکارهێنانی کەرەستە زمانييەکان  .ئاستی رۆشنبيری و پلەی خوێندەواری1

 هەيە .

 . تابۆی کۆمەاليەتی بەپێی پێوەر و پرەنسيپەکانی دينيی و سێکسيەوە داتای تابۆيی دروستدەکەن 2

.   لەپەندی پێشيناندا بەشێوەيەکی فراوان تابۆی ئاينيی و سێکسيی بەکارهاتووە چونکە داتاکان ئەوە 3

 .ن هەر پاڵنەرێک ريزبەندی تابۆکان دياريدەکات دەسەلمێن

کۆمەڵێک سنوور و قەدەغەکراوى کۆمەاڵيەتی ئاشکرا دەبن و ئاخێوەرى کورد سووديان لێوەردەگرێت . 4

 . بۆ خۆپاراستن و نەبەزاندنيان
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زۆرێک لە جۆرەکانى تابۆى کوردی بەهۆى تێپەڕبوون و گۆڕانی بارى کۆمەاڵيەتييەوە درووستبوون و . 5

 . ئەکرێت ڕۆژگارێک بێت بەهۆی ڕووداوەکانەوە خودی زاراوە تابۆکان پێچەوانەببنەوە
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Research Summary 

The research is entitled (the taboo words in the aphorisms), the 

research aims to reveal the forbidden phenomena in the aphorisms in 

the Kurdish language. 

From the perspective of sociolinguistics, every language has a set of 

forbidden words that its users cannot be free, fluent and easy to deal 

with, because it is forbidden to speak them prominently and 

understandably, so alternative words can be used so that speakers can 

use them freely and easier. There are many examples of these forbidden 

words in the Kurdish sayings. One of the most important objectives of 

this research is to discover those words. 

The importance of the research lies in its quest to reach the forbidden 

words in their historical-social context, that is to say, the search for 

forbidden words in the Kurdish society in their historical context, and 

for this it required adopting the historical research method as a basic 

method to reach the structure of those forbidden words, and then 

describing those words according to their context. historical and social. 

The research is divided into two parts. In the first part of the research, 

we presented the concept of the term forbidden words, their definition 

and types. In the second section, the research dealt with the aphorisms 

as a sample and to display the forbidden words, where the types of 

forbidden words in the aphorisms were presented. 

 

 


