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 الهویدر ترجمۀ تابوهای رمان  تعبیر  حُسنی سازوکارهابررسی 
 از هیفا بیطار

 یافضل فرشتهـ ،2یآباد وسفی عرب عبدالباسطـ 1

 رانیا زاب ، زاب ، یمل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا سمنان، دام ان، یمل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 0

 (07/66/6867؛ تاریا پذیرش: 60/88/6867 )تاریا دریافت:

 چکیده
 سبب امر نیا و كند یم  لوه یعيطب يامر یفرهنگ تأبر و ريتأب ها، ملت انيم یزبان روابط گسترش با

 ريترأب  تحرت  همره  از شيب كه یزبان االت، نیا در. گردد یم فرهنگ و زبان انيم هیدوسو يا رابطه جادیا
 نقرش  ن،یبنرابرا . رديگ قرار فرادست زبان ريتعاب و واژگان ورود معرض در شتريب تواند یم رد،يگ یم قرار

 ،یعرب زبان آبار از یبرخ در. است تياهم اائز مقصد زبان به مبدأ فرهنگ  انتقال عام  عنوان  به متر م
 نیترر  مناسرب  دیر با مترر م  و شرود  یمر  محسوب تابو ما،  امعة در كه دارد و ود ییساختارها و ها واژه
 اش تر مره  در گرر، ید يسرو  از و بکاهرد  ترابو  یمنفر  ییمعنرا  بار از سو،  کی از تا رديگ كار به را رراهکا
 در. باشرد  تابوهرا  تر مرة  يبررا  مناسرب  يراهکرار  ر،ير تعب  اُسرن  رسد یم نظر  به. باشد كرده يدار امانت

.( م0887) يوالهر  رمران  يتابوهرا  یليتحل ر یفيتول روش بر  هيتک با است آن بر تالش رو، شيپ پژوهش
 ارائره  هرا  آن يبرا تر مه نیتر مناسب ر،يتعب  اُسن یزبان يابزارها به استناد با و شود یبررس طاريب فايه از

 تیر تقو و افرظ  در رمران،  يتابوهرا  تر مرة  در رير تعب  اُسرن  شرگرد  كره  دارد آن از نشران  جینتا. گردد
 گسرترش  ،%(08) ییمعنرا  اسرتلزام  ،نيهمچنر . اسرت  مؤبر اريبس زبان یفارس مخاطب یا تماع خودانگارب

 بره  رمران  يتابوهرا  يشرنهاد يپ تر مة در ريتعب  اُسن سازوكار نیپربسامدتر%( 63) مجاز و%( 08) ییمعنا
 .دیآ یم شمار 

 فاا یه ،یالهاو  رماان  ،ییمعنا گسترش ،ییمعنا استلزام ر،یتعب  حُسن تابو،واژگان کلیدی: 

 .طاریب

                                                                                                                                            

 E- mail: arabighalam@uoz.ac.ir)نویسندب مسئول( 


 E- mail: f.afzali@du.ac.ir  
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 مهمقد

)عرعرار و  « یک یا  ند  امعه با یکردیگر  افراد ميان رتباطا ایجاد» زبان، اللی كاركرد
 وامرع   افرراد  هویرت  در ايراتی  عنصرري  عنروان  ( است. این ارتباط بره  6م.: 0861هاشمی، 

كند. به دلي  دادوستدهاي زبانی فراوان ميان  وامع، زبانی كه بيشتر از همره   آفرینی می نقش
هراي سراختاري و واژگرانی     دگرگرونی  معررض  تواند بيشتر در گيرد، می تأبير قرار می تحت 

سو آن زبان از لورت اولية خود خارج شرود و از    شود از یک قرار گيرد. این امر سبب می
اي براي ورود مستقيم و بدون غربالِ فرهنگ بيگانره در ميران گویشروران     سوي دیگر، زمينه

نرگ مبردأ بره زبران مقصرد      فره  عنوان عامر  انتقرال    آن زبان گردد. بنابراین، نقش متر م به
 اهميت دارد.

 بیان مسئله

برداري درست از زبران   تابوهاي زبانی از  مله مسائلی است كه نقش متر م را در گرته
)أولمران،  « ممنوعيت در رفترار زبرانی  »سازد. این پدیدب زبانی كه از آن به  مقصد پررنگ می

هرا و   برا ارزش »دنيرا و رود دارد،   هراي   است و تقریباً در همة زبران  ( تعبير شده668م.: 6631
(. 617: 0م.، ج 6611)فلو ر ،  « باورهاي ا تماعی و فرهنگی زبان مبدأ پيوندي عميق دارد

 ناخودآگراه  هاي فردي و كلنش ویژه رمان، به دلي  اینکه خاستگاه تجربيات متون داستانی، به
هرا   سرایی و دشرواژه  تابوهایی همچون روابط  نسی، باده بازتاب است، ا تماعی واقعيات و

هاي زبان مبدأ به زبان  اي در ترویج فرهنگ و ارزش مالاظه آید و نقش درخور به شمار می
 مقصد دارد.

ها و ساختارهایی و ود دارد كه برا همران شرک      هاي زبان عربی، واژه در برخی از رمان
كره برراي   ویرژه اگرر ابرري     خا  خود، قابليت تر مه و  اپ به زبان فارسری را نردارد، بره   

شود، رویکردي تابوشکن داشته باشد و خرالق آن ابرر كمترر بره رعایرت       تر مه انتخاب می
 اش اعتقاد داشته باشد. تابوهاي پذیرفتة  امعه
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از  مله راهکارهاي مناسب در تر مة تابوهراي زبرانی از عربری بره فارسری، اسرتفاده از       
( Verbal strategyبرد كالمری ) عنوان یک راه  است. این شگرد كه به« تعبير  اُسن»شگرد 

گيررد،  نرين    شناسان قرار مری  هاي زبانی مورد استفادب زبان در مطالعات مربوط به ممنوعيت
 رراي واژب  شررگردي اسررت بررراي  ررایگزین كررردن واژب خوشررایند برره»اسررت:  شررده  تعریرف 

 Casas« )شرود  ناخوشایند كه به دلي  ترس مذهبی، و دان اخالقری و یرا ادب اسرتفاده مری    

Gomez, 2009: 727شرود   تعبير از ابزارهاي زبانی مختلفی اسرتفاده مری    (. در ساخت اُسن
واژه، اسرتلزام معنرایی، اسرتعاره،     ها عبارتند از: تکرارشوندگی، ارذف، وام  ترین آن كه مهم

 اي. گلفت، ردّ خللف، گسترش معنایی و عبارات اشاره مجاز، تضاد معنایی، كم

ایم تا رمان معالر عربری را   در پژوهش پيش رو، تالش كرده تو ه به این توضيحات، با
تعبيرر را در تر مرة تابوهراي زبرانی آن بررسری        مطالعه نمایيم و راهکارهاي سراخت اُسرن  

نرویس مشرهور    م.(، رمان6618)هوس( نوشتة هيفا  بيطار ) الهويهمين سبب، رمان  كنيم. به
دي به  اپ رسيد، هنوز به زبان فارسی ميال 0887سوري انتخاب شد. این رمان كه در سال 

دارد و برخی مسائ   برمی پرده زنانه دنياي راز و رمز است. بيطار در این رمان از تر مه نشده
 سركوب زنی كه با هاي كند. در این رمان، او با تصویر رنج پرده بازگو می خا  زنان را بی

هراي   ميران، برخری از لرحنه   كنرد و در ایرن    اسرت، تابوشرکنی مری    موا ره  مردسا ر  امعة
 كشد. نوشی و تابوهاي اخالقی را به تصویر می بازي، باده عشق

 های پژوهش ها و فرضیه روش، پرسش

تعبيرر در تر مرة     در  ستار ااضر، تالش شده تا ميزان تأبيرگذاري سازوكارهاي اُسن
ي ایرن كرار،   زبران را كشرف نمایرد. بررا     تابوهاي زبان عربی، بر ذهن و زبان خوانندب فارسی

ي آن بررسری شرد و   هرا   ملره در گام نخست، تمام واژگان و انتخاب گردید و  الهويرمان 
گيرررد،  هرراي پررژوهش قرررار مرری در راسررتاي موضرروع، اهررداف و پرسررش كررهتابوهرراي آن 

تناسرلی، تولريف    يهرا  انردام  برردن   نسری، نرام    روابرط  گردآوري شد. ایرن تابوهرا شرام    
باشرد.   یمر عادات و رفتارهاي زشرت ا تمراعی    ادبانه، و بيان یب و قبيح يها واژهیی، سرا باده

ها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تحلي  محتوا استفاده شرد. بنرابراین،    براي بررسی داده
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ي مناسرب  راهکارهاتمام واژگان و بندها، تحلي  و بررسی شد و بر اساس انواع تابوها و نيز 
بنردي شرد ترا بسرتري      هاي مخصرو  دسرته   در  دول ها دهداسازي تابوها، تعبير  اُسنبراي 

 امکانترشدن تحلي  و  ها فراهم شود. براي عينی مناسب براي بررسی موضوع و محتواي آن
گيرري، و بره كمرک فنرون آمرار       هاي برگرفته از رمان انردازه  داده تر، بسامد بررسی سنجيده

 توليفی و استنباطی، نتایج پژوهش تفسير شد.

 ها هستيم، عبارتند از: كه در این  ُستار در پی پاسا آنهایی  پرسش

براي سازش با  الهويتعبير در تر مة تابوهاي رمان   . كدام یک از سازوكارهاي اُسن6
 هنجارهاي فرهنگی كشور ایران پركاربردتر است؟

. تا  ه انردازه شرگرد اُسرن تعبيرر، در تقویرت و افرزایش نزاكرت ا تمراعی و افرظ          0
 ؟كند زبان كمک می  تماعی در مخاطب فارسیخودانگارب ا

در تر مة تابوهراي رمران برا مفهروم الرلی داسرتان  قردر         تعبير  اُسني سازوكارها. 8
 فالله دارد؟

 است: گرفته شک ها  بنابراین، پژوهش بر پایة این فرضيه

 الهرروياسررتلزام معنررایی و گسررترش معنررایی در تر مررة تابوهرراي رمرران   راهکررارالررف( 
 است. رپركاربردت

در  تعبيرر   اُسني عربی، شگرد كشورهاایران با  كشورب( با تو ه به اختالف فرهنگی 
 شده به فارسی بسيار مؤبر است. افظ خودانگارب ا تماعی متون تر مه

مقصود تابوها را در بافت معنرایی   تعبير  اُسني راهکارهااذف، بقية  راهکارج( به  ز 
 دهند. ینمداستان ت يير 

 وهشپیشینة پژ

دربارب هنجارها و تابوها و نيز راهکارهراي تر مرة آن لرورت     زیادي تحقيقات تاكنون
 برخورد براي متر م هاي استراتژي»نامة  ( در پایان6831ها، عبدي )  ملة آن است؛ از پذیرفته
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 خألهراي  مشرک   ، در پری شناسرایی  «فارسری  بره  انگليسری  از شده دوبله هاي فيلم در تابوها با
 موا ره  هرا  آن برا  متر مران  كره  ااتمرالی  مشرکالت  ترا  اسرت  ادبی آبار تر مة در واژگانی

ارائره   خرا   فرهنگری  هراي  واژه شود و راهکارهاي مناسب برراي تر مرة   بررسی شوند، می
بررسی نمود زبانی تابو در تر مه به فارسری و  »( در مقالة 6833گردد. شریفی و دار ينيان )

شرده بره زبران فارسری، تابوهراي فرهنرگ        تر مره  ، با بررسی برخری از مترون  «پيامدهاي آن
هاي رایج آن  و بحث خودسانسوري، دیگرسانسوري و شيوه اند بندي نموده فرادست را دسته
تررین راهبردهراي متر مران در تر مرة      انرد كره مهرم    اند و  نين نتيجه گرفته را مطرح كرده

( در 6868اشررد. بنررایی )ب واژه و ابررداع واژه مرری هرراي كلرری، وام تابوهررا، شررام  اررذف، واژه
بررسی سانسور در تر مة رمان به زبان فارسی با نگاهی به آبار گابری  گارسريا و  »نامة  پایان

است و بره   به بررسی سانسورهاي نهادي و فردي در تر مة آبار فوق پرداخته« پائولو كوئيلو
نی در اي از راهکارهراي ارذف و  رایگزی    این نتيجه رسيده كره مترر م از طيرف گسرترده    

بررسری  »( در مقالرة  6866زاده و مردانری )  بررد. قاضری   تر مة تابوهراي ایرن آبرار بهرره مری     
با « هاي انگليسی به زبان فارسی راهبردهاي متر مان در تر مة تابوهاي غربی در دوبلة فيلم

زبان بره فارسری، شرگردهایی همچرون دسرتکاري،       هاي انگليسی بررسی توليفی دوبلة فيلم
كار  اند كه متر مان براي تر مة تابوهاي زبانی و فرهنگی به را واكاوي كرده ت يير و تعدی 

رویکرد هنجارمحور به تر مرة تابوهراي كالمری    »نامة  ( در پایان6860گيرند. آذردشتی ) می
 روي  پريش  هراي  دشرواري  عنروان   بره  كالمری  ، برا نظرر بره اهميرت تابوهراي     «ناطوردشتدر 

 برا  برخرورد  را در ناطوردشرت رمران   فارسی متر م سه دآن، رویکر با موا هه در متر مان
ایرن   انتقرال  است. وي بره ایرن نتيجره رسريده كره در      این رمان بررسی نموده كالمی تابوهاي
 سرازي   برران  و مسرتقيم،  انتقرال  سرازي،  شرام  تلطيرف   اسرتراتژي،  بيشترین ترتيب به تابوها
، «هراي پليسری   ر مة تابو در دوبلة فريلم راهبردهاي ت»نامة  ( در پایان6860نيا ) باشد. طالب می

هرایی را كره در    اسرت و قسرمت   دَه فيلم سينمایی پليسی به همراه دوبلة آن را بررسی نمروده 
اسرت. وي بره    دوبلة فارسی ت يير یا دستکاري شده بود، استخراج و با ال  آن مقایسه كرده

تخفيرف و  رایگزینی    هرا، از راهبررد افرزایش، ارذف،     این نتيجه رسيده كره در ایرن دوبلره   
سازي تابوهاي فرهنگری   شگرد ساده»( در مقالة 6860است. ميرزایی و دیگران ) استفاده شده



 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال  ؛ن و ادبیّات عربیهای ترجمه در زبا پژوهش   10

 

هایی كه  به شيوه« نجيب محفوظ كو ة مدقو  راههاي  پور از رمان هاي مرعشی در برگردان
، هاي نجيب محفوظ استفاده كررده  سازي زبان تر مه در تر مة رمان پور براي ساده مرعشی

اند. ايردري   ها را شام  اذف،  ایگزینی و كاهش برشمرده ترین آن اند و مهم اشاره كرده
 فرهنگری  و زبرانی  نفروذ  از  لوگيري در تر مه استراتژي نقش»( در مقالة 6860و عليزاده )

 اولرين  كنند كره مترر م   به این نکته اذعان می« فرودست مقصد زبان در فرادست مبدا  زبان
 كرارگيري  بره  برا  گيرد. بنرابراین،  می قرار بيگانه فرهنگ و واژگان معرض در است كه كسی

 نمایرد   لوگيري فرادست زبان بيگانة عنالر نفوذ از تواند می تر مه، مناسب هاي استراتژي
 فرودسرت  زبران  در فرهنگی سلطة امر از فرهنگی، و واژگانی لحيح یابی معادل نتيجة در و

 فارسری  تر مرة  در سرازي  برومی  ترفندهاي»( در مقالة 6869امام ). آورد می عم  به ممانعت
 بررسری  با تا كوشد می« كونگفوكار پانداي و قرمزي شن  ،مزرعه رئيس: كارتونی هاي فيلم
 سرازي  برومی  ترفنردهاي  كرارگيري  بره  شرگردهاي  فروق،  فريلم  سره  فارسی تر مة و نامه فيلم

 بنردي  دسرته  نروعی  و سری نمایرد  برر هرا  ایرن فريلم   در را ایرانری  دوبلورهراي  نيرز  و متر مان
( در مقالرة  6869زاده ) فریرد و قاضری   خزاعی . نماید عرضه سازي  ایگزین براي گانه هشت

معتقدنرد كره   « مجيرد  قررآن  معالرر  هاي تر مه موردپژوهی تر مه؛ روند بر هنجارها تأبير»
ست. ا گرفته لورت فرهنگی و ا تماعی زبانی، هاي محدودیت تأبير تحت قرآنهاي  تر مه

متفاوت هستند. اميري  یکدیگر با كه است قرآن معناي تفسير هایی در بنابراین،  نين تر مه
 هرا  دشرواژه  تر مة در شده گرفته كار به اي تر مه راهکارهاي بررسی»نامة  ( در پایان6869)
، پنج فيلم هراليوودي را بره همرراه نسرخة     «فارسی به انگليسی از ها فيلم زیرنویس و دوبله در
است  سنجيده گاتليب از سوي شده ارائه اي تر مه راهکار بله و زیرنویس آن بر اساس دَهدو

 زیرنرویس،  در و ارذف،  راهکرار  دوبلره،  در راهکرار  تررین  و به این نتيجه رسيده كره رایرج  
 باشد. می انتقال راهکار

ي تعبير و تأبير آن برر زیباسراز    هاي متعددي در ارتباط با شگرد اُسن همچنين، پژوهش
: اللغویّاة المحظرورات   م.( در كتراب 6639الردّین )  اسرام :  مله آن از است؛ كالم انجام شده

كه به مسئلة تابوهاي زبران عربری پرداخرت و     للمستهجن والمحسن منن األلفاظ داللیة دَاسة
تعبير را به عنوان یکی از راهکارهاي مناسب براي نهادینه نشدن ایرن تابوهرا در     شگرد اُسن
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التعبير عن المحظور الل روي  »نامة  م.( در پایان0886شوران عربی برشمرد. أبوز ل )ميان گوی
محرور معرفری    عنروان متنری كرامالً ادب     را بره  قررآن ، «والمحسن اللفظی فی القرآن الکرریم 

تعبير   با استفاده از شگرد اُسن قرآنكند كه در  هاي فراوان اببات می  كند و با ذكر نمونه می
هرا افرظ شرود.     ها و فرهنرگ  ست كه نزاكت ا تماعی مخاطب در تمام دورانسعی بر آن ا
 تعبيرر   اُسن، ضمن استخراج شگرد «القرآن لغةالتلطّف فی »نامة  م.( در پایان0866العمّوش )

در تمرام ایرن آیرات،     كره گيررد   از آیاتی با محوریت تقوا، مرگ و تررس  نرين نتيجره مری    
( 6836بيراتی ) اسرت.   اراكم گير )انسان(  داوند( به پيامرسان )خ ی از  انب پيامادبگفتمانی 
تررین سراختارهاي سرازندب     به مهم« فارسی در تعبير  اُسن زبانی ساختار بررسی»نامة  در پایان

است و  نين نتيجه گرفتره كره در مترون فارسری، ترا ارد        تعابير زیبا در زبان فارسی پرداخته
شود، به همين سربب نویسرندگان و    افظ میامکان نزاكت ا تماعی و خودانگارب ا تماعی 

زاده  كننرد. نروروزي و عبراس    تعبير اسرتفادب فروانری مری     زبان از شگرد اُسن شاعران فارسی
انرد   به ساختارهایی در زبان عربی اشاره نمروده « تعبير در زبان عربی  اُسن»( در مقالة 6836)

ارمت عرفی یا ا تماعی و دینری   واسطة رود كه به كار می كه در بيان مقو ت و مفاهيمی به
شود. ایشان این ساختارها را شام  كنایره، تضراد، تررادف، هماننردي و      از ذكر آن پرهيز می
دَاساة ججتماعیاة   التهرذیب الکلمری:   »م.( در مقالرة  0860السرامر ) اند.  ت يير آوایی برشمرده

ي   ند الگوي متداول شناسی، به تحل به  امعه تعبير  اُسن، ضمن پيوند دادن شگرد «تداولیة
 موسروي و بدخشران  اسرت.   هرا را بررسری كررده    است و ميزان ادبيّرت آن  اي پرداخته محاوره

تعبيرر و تطبيرق     تحلي  كاربردشناختی شگرد اُسن به «اُسن تعابير ناپسند» مقالة در( 6866)
يجره  انرد و  نرين نت   هراي زبران فارسری و انگليسری پرداختره      آن بر شواهد مختلفی از دشواژه

دار شردن   اند كره ایرن شرگرد برراي افرظ نزاكرت ا تمراعی و  لروگيري از خدشره          گرفته
شرناختی   بررسی زبان»( در مقالة 6868ااساسات افراد بسيار مؤبر است. همين پژوهشگران )

انرد كره    به ابزارهاي گفتمانی قدرتمندي در زبران فارسری پرداختره   « گویی در زبان فارسی به
كرار   نزاكت ا تماعی و افظ خودانگارب ا تماعی طرفين گفتگو بره براي تقویت و افزایش 

گيرري واژگرانی، اسرتلزام     رود. ایشان این ابزارها را شرام  تکرارشروندگی، ارذف، وام    می
التلطّرف فری    الظااهرة » م.( در مقالرة  0868انرد. الثبيتری )   معنایی، اسرتعاره و مجراز برشرمرده   
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تعبير در افظ خودانگارب ا تمراعی    شگرد اُسن، ضمن كاربردي شمردن «العربیّةاألساليب 
ترین شگردهاي زیباسازي  مالت عربری را شرام  مجراز، اسرتعاره، تشربيه و       مخاطب، مهم

اللغویّاة  المحظرورات والمحسّرنات   »م.( در مقالرة  0860اسرت. نهراد )   ت ييرر آوایری برشرمرده   
ی مناسرب برراي رعایرت نزاكرت     را به عنوان الگوی البالغه نهج، متن «البالغة نهجفی  الترکیبیة

هراي فراوانری برراي زیباسرازي      داند و نمونره  ا تماعی و افظ  ایگاه ا تماعی مخاطب می
باشرد. پيرروز و محرابری     محروري آن مری   كالم از این ابر اسرتخراج نمروده كره دال برر ادب    

، به «تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات اافظ  شناختی اُسن بررسی معنی»( در مقالة 6860)
تعبيرر    هراي سرخنگویی از مررگ در غزليرات ارافظ برر اسراس مقولرة اُسرن          بررسی شريوه 

اي، ردّ خللرف و   واژه، واژگان كلری، عبرارات اشراره    ها را وام ترین این شيوه پرداختند و مهم
، بره ارائرة   «التأدب فی اللسرانيات  نظریة»م.( در مقالة 0869امراوي )اند.  تلویح معرفی نموده

برراون و لوینسرن   م.( و 6638م.(، لريچ ) 6678يکراف ) ل كره  پرداختره ؤدبانة زبران  الگوهاي م
اسرت.   انطباق بر تمام متون عربی دانسرته  اند و همة این الگوها را قاب  م.( مطرح نموده6637)

تعبيررر در زبرران فارسرری: رویکررردي   بررسرری اُسررن»( در مقالررة 6869موسرروي و بدخشرران )
تعبيري در زبان فارسی با اسرتناد برر     ي ساخت معناي اُسن، به بررسی سازوكارها«گفتمانی

ترین راهبردهاي آن را كاهنردب عبرارات    اند و مهم رویکرد گفتمانی كرسيو فرناندر پرداخته
 اند. اي برشمرده گر، قيدهاي كاهنده و تضمن مکالمه امري، افعال و هی تعدی  شبه

تابوهراي زبران   هيچ پژوهشی به بررسی  نتاكنو اینکهعالوه بر با تو ه به پيشينة یادشده، 
تعبيرر در تر مرة     ابري نيز یافرت نشرد كره بره ارائرة شرگردهاي اُسرن        ،است نپرداختهعربی 
 كهاین نخستين ابري است  كه كرددرستی ادعا  توان به می ،بنابراینهاي عربی بپردازد.  رمان

ت كره در كشرور مرا، هرر     این در االی اس. پردازد میمدّ نظر  دین موضوع و  امعة آماريب
هرا نقرش    شود و بدون شرک ایرن تر مره    ساله  ندین ابر ادبی از عربی به فارسی تر مه می

و   اسرت  دارد كه گاه با فرهنگ غرب نيرز عجرين شرده      شمگيري در ترویج فرهنگ عربی
 افزاید. این امر بر ضرورت انجام  نين پژوهشی می
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 . بحث و بررسی1

 . تابوهای زبانی1ـ1

( اطرالق  07م.: 6618، كامر  « )ية رفتارهاي ا تمراعی ممنروع  كل»در مفهوم عام به « تابو»
تعبيرر  (668م.: 6631)أولمران،  « ممنوعيت در رفتارهراي زبرانی  »شناسی به  شود و در زبان یم
زبران بره ایرن     شناسران   امعره شود. به دلي  اهميت این پدیدب زبانی، مطالعات بسرياري از   یم

ترابوي  »زبان دو نوع تابو براي زبران قائر  هسرتند:     شناسان  امعهت. اس اوزه اختصا  یافته
اسرت، و   كمترر  هرا  زبران شود و بسامد وقوع آن در  یمیک زبان تابو  ك ّدر آن  كه« افراطی

 هرا  زبران شرود و تقریبراً در همرة     یمر در آن، بخشی از یک زبان ترابو   كه« تابوي غيرافراطی»
ی كاربردشناسر هراي   (. یکی از شراخه 78ر16: 6837 و ود دارد )ر.ك؛ اعتضادي و علمدار،

« ي رعایرت ادب در زبران  سازوكارها»پردازد،  به بحث دربارب تأبير بافت بر معنا می كهزبان 
(Thomas, 1995: 6 است. این )با  ها آن كاربردميزان »متعدد هستند و  ها زباندر  سازوكارها

(، قردرت  Social distanceمراعی ) (، فالرلة ا ت Contextعواملی همچون رسميتن بافرت ) 
(Power( لررررميميت ،)Intimacy و )همبسررررتگ( یSolidarityارتبرررراط مسررررتقيم دارد ) »
(Modarresi Tehrani, 2009: 321-323        اسرتفاده از تابوهراي زبرانی دقيقرا نقطرة مقابر .)

ط روابر »يري آن كرارگ  بره گيرد؛ زیرا با  یمزبان قرار  (Politeness) يمند ادبي سازوكارها
 بره ( و Spencer, 1996: 1« )شرود  ینمر گيرر مالاظره    رسان و پيرام  ا تماعیِ ارتباط ميان پيام

)امرراوي،  « شرود  یمگير تهدید  رسان و پيام ( پيامSocial prestigeاعتبارِ ا تماعی )»ی نوع 
 .(681م.: 0869

وابرط  ر. 6شود كه عبارتنرد از:   یمی، تابوها به هفت دسته تقسيم كلبندي  يمتقسدر یک 
 برردن  . نام8 .تناسلی يها بردن اندام  نام. 0ی. آغوش هم ي وبستر بوسيدن، هم  نسی؛ همچون
عرادات  هرا و   يبيران بردرفتار  . 9 ادبانه. یقبيح و ب يها واژه. 0. و مواد مخدر یمشروبات الکل

)ر.ك؛ شرریفی و  سياسری   هاي یتمحدود. 7. اعتقادي و دینی . محرمات1. ا تماعی زشت
ینکه  امعة آماري مرورد بحرث،   ابه دلي   كهافزایيم  یم(. در توضيح 603: 6833ن، دار ينيا

(، پس از  ستجو در تمام واژگران و  مرالت   الهويمایة عاشقانه )رمان  رمانی است با درون
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رمان، تنها پنج مورد نخستن تابوها در این رمان یافت شد و ابري از تابوهاي دینی و سياسری  
 در آن و ود ندارد.

 الهويبسامد و درلد انواع تابوها در رمان  :9جدول

روابط  
 جنسی

 مشروب
عادات 
 زشت

اندام 
 تناسلی

ی ها واژه
 قبیح

جمع 
 کل

 61 0 3 61 06 07 بسامد

 %688 %0 %3 %67 %00 %06 درصد

 الهویدر ترجمة تابوهای رمان  تعبیر  حُسن. شگردهای 2ـ1

هاي مطلوب و زیانبرار   یدهپدو یا شنيدن  بردن  نام تمایلی به ها انسانینکه غالباً اباتو ه به 
آميرز و سراختارهاي ضرمنی     یره كناكننرد در  نرين وضرعيتی از واژگران      یمر ندارند و تالش 

گيررد   كار بهباید تمام تالش خود را  تابوشکن، یک متر م نيز در تر مة آبار كننداستفاده 
توانرد بره    یمر  كره بهترین ابرزاري   تا با خواست و سليقة عموم همسو گردد. در  نين االتی،

است. با زیباسازي سراختار تابوهراي زبرانی و     تعبير  اُسنوي بياید، استفاده از شگرد  كمک
شرود و   یمر و بره بوترة فراموشری سرپرده      مترروك  كم كمارمت الفاظ، آن واژب تابو  تکرار

ل زیرر گویراي   گرردد.  ردو   یمر واژگانی زیبا با بار معنایی متفاوت در اذهان عموم نهادینره  
 باشد: می الهويتعبير مورد استفاده در تر مة تابوهاي رمان   راهکارهاي اُسن

استلزام  
 معنایی

گسترش 
 معنایی

 سازی مضاعف گفت کم حذف مجاز
عبارات 
 یا اشاره

 واژه وام
جمع 
 کل

 681 8 9 7 63 06 00 07 86 بسامد

 %688 %0 %0 %9 %68 %69 %63 %08 %08 درصد

ترا برا بررسری آمراري، ميرزان      پردازیم  یمتفصي  به هر یک از این راهکارها  هبدر ادامه، 
 .كشف نمایيم الهويتعبير را در تر مة رمان   ادبيّت شگرد اُسن
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 (Implication. استلزام معنایی )1ـ2ـ1

  ملرة  مفهروم  در گرو  مله یک مفهوم آن دركه  سببی اي است رابطه» معنایی، استلزام
اللّفظری یرک واژه ترابع     مصرادیق تحرت  »در این زمينه، . (60: م.0866، يأدراو« )است دیگر

تعبيرر    (. از ایرن شريوه برراي سراخت اُسرن     Warren, 1992: 131« )مصادیق بافتی آن است
اللّفظری پيرام، مفهروم     رسان با مجموعه مصادیق تحرت  پيام» كهشود  لورت استفاده می بدین

، کاادة « )كنرد  یمر لرورت تلرویحی اراده    ر را بره  مصادیق بافتی ناخوشایند دیگري ر مجموعه 
و  دركشرود و پيرامگير برا     مری  كاسته(. با این شگرد، از بار معنایی منفی پيام 676: م.0860

یابد. استلزام معنایی از  مله شرگردهایی اسرت    استنباط خود، معناي ناخوشایند پيام را درمی
كاهرد، پيرام    یمر بار معنایی منفی تابوها  از كهدهد كه همزمان  را می امکانبه متر م این  كه

  از مجموع شگردهاي اُسن 08)% 86تابو را به مخاطب نيز ارسال نماید. این شيوه با فراوانی 
باشرد.   مری  الهويتعبير در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمان   ین شيوب اُسنپركاربردترتعبير(، 

 به  ند نمونه از تر مة رمان دقت نمایيد:

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی مثالشاهد  ردیف

6 
ايویتی  یمتصیحتاج أن 

 وشبابی
 ام ی وان و طراوتب عصار دارد ازين

 .رديبگ من از را
067 

0 
 حظیرةر الً خارج  تضا عأنها 

 المقدسةالزواج 
 مقدس اصار از رونيب يمرد با

 .كرد یم برقرار رابطه ازدواج
76 

8 
قادها الحرمان العاطفی المدید 

 ر  أاضان إلی 
 فرد شد، سببطو نی  یعاطف فقر
 .شود اش یزندگ وارد يگرید

38 

 69 .دهد پاسا میرااتی به هر مردي  به أليِّ ر  ٍ ببساطة  تسلَّمَ  سدَها 0

( و درآغروش  یمرتصّ؛ تضرا ع  دال برر ارتبراط نزدیرک )    كره هاي با ، عباراتی  در مثال
سرت، در فرهنرگ مرا ترابو محسروب      ( ا سدها مَتسلَّفروشی ) ( و تنأاضان الر  گرفتن )

تروان معرادل لرریح و واضرح آن را ذكرر كررد. در        شود و براي تر مة این عبارات نمی می
است )گرفتن، ارتباط برقرار كردن، وارد زنردگی   تر مة پيشنهادي، از عباراتی استفاده شده

طرور   بره  بار معنرایی منفری دارد،    كهمعناي تلویحی مورد نظر  كهكسی شدن و پاسا دادن( 
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 ملره در   كه  مخاطب با استفاده از فرایند استلزام، از بافت زبانی بلکهشود،  مستقيم بيان نمی
ینکره  ا، با راهکاركند. متر م با این  یماست، معناي تلویحی عبارت را استنباط  آن بيان شده

را نيرز   كند، فرایند استخراج معناي ناخوشرایند  ینماي وارد  خدشه كالمبه مفهوم و محتواي 
 گذارد. بر عهدب مخاطب می

 (Extension of meaning. گسترش معنایی )2ـ2ـ1

 شربکة بره آن   كره تواند معانی گوناگونی داشته باشرد   هاي مختلف می یک پيام در بافت
(. برر طبرق ایرن    Evans & Green, 2006: 331گویند ) ( معنا میRedial networkشعاعی )

دیگر معانی اقيقری  » كه( دارد Prototypeاي ) نمونه يشي یا پمركزنظریه، معنا یک االت 
)بلعررج،  « یابرد  آیرد، از آن گسرترش مری    شرمار مری   هاي معناي اللی بره  شعاع كهیا مجازي 

 یک پيام است: در(. نمودار زیر گویاي  گونگی گسترش معانی مختلف 0م.: 0881

 
 كره گونره    ینبرد ؛ گسترش معنایی در تر مة یک متن به زبان دیگر قابر  انطبراق اسرت   
دربرارب   كره هرایی را   متر م بر اساس بافت متن و انطباق آن بر فرهنگ مقصرد، معنراي واژه  

ي، معرانی  مركرز گذارد و بر اسراس معنراي    هم می كنارگيرد،  می شک ي مركزیک معناي 
 كهسازد  می  شعاعی شبکةسازد. در اقيقت، متر م با گسترش این معانی، یک  دیگر را می

هر یک از معانی نوظهور را با فرهنرگ مقصرد تطبيرق دهرد و      كهدهد  را می امکانن به او ای
یرد. ایرن شرگرد در تر مرة تابوهرا از زبران مبردأ بره مقصرد          نماتررین آن را انتخراب    مناسب
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از  08برار )%  07، از ایرن شرگرد   الهروي است. در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمران   پركاربرد
مناسرب   كراركرد هراي زیرر نشرانگر     است. مثال ستفاده شدهتعبير( ا  مجموع شگردهاي اُسن

 شگرد گسترش معنایی در  امعة آماري مدّ نظر است:

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

6 
لدیها التی یعرف الجميع أن  المرأة

 .عشيقاً
 اش یعاطف روابط از همه كه یزن

 .دارند یآگاه
76 

 لحبيبها. بحبٍّ هاتهبُ  سدَوهی  0
 ولال سبب عشق كه یگامهن

 .شد ها آن
30 

8 
مکسباً  المرأة سد یعتبر أن 

 .وغنیمة
 كا  کی همچون زن به

 .ستینگر یم
38 

0 
كنتُ أذعن لرغبته أاياناً أن 

 .يیداعب  سد
به  كهدادم  گاهی به او ا ازه می

 تر شود. یکنزدمن 
038 

اي  شردن مسرئله   طررح  تر مرة آن سربب م   كره هرایی   هاي با ، برخری از عبرارت   در مثال
از  كره است  اي تر مه شده گونه گردد، به غيراخالقی و مخالف با فرهنگ و  امعة ایران می

ترر شرود. در ایرن فراینرد،      یرک نزدتعبيرر    شود و بره سراختارهاي اُسرن    كاستهبار تابوي آن 
و یکری  سرمی زن   نزددال بر ارتباط داشتن زن و مررد )لردیها عشريقاً( و     كهزیرمقولة عينی 

( وغنیماة مکسرباً   المرأة( و نگاه مادي به زن ) سد يداعب  سدیُتهبُ  سدَها، مرد است )
در سطح برا تري از   كهشود  شود. بنابراین، با واژگانی تعبير می تر منتق  می به سطح انتزاعی

تعبير  امعيرت بيشرتري پيردا      ( قرار دارد. در این االت، اُسنCategorizationبندي ) مقوله
را بره   امکران شود. شگرد گسرترش معنرایی ایرن     ند و شام  آن تعابير ناخوشایند نيز میك یم

سرازي،   و از طریق این انتزاعری  كندمفاهيم تابو را غيرملموس و انتزاعی » كهدهد  متر م می
(. برا دقرت در تابوهراي    Williams, 1975: 200« )دهرد  كاهشتأبيرات معناي منفی واژه را 

شود  می آشکارها با استفاده از شگرد گسترش معنایی، این اقيقت  آنو تر مة  الهويرمان 
 ویژه تابوهاي  نسی، بسيار مناسب است. این شگرد براي زیباسازي تعابير ناپسند، به كه
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 (Trope) . مجاز3ـ2ـ1

ی، الجر ران « )آن  و عبارتی در معنایی غير از معناي اقيقری  واژه كاربرد»مجاز به معناي 
 كره كنرد   یمر  دركاست. مخاطب در لورتی معناي مجازي را  تعریف شده( 869م.: 6660

م.: 6666ی، التفترازان « )ميان معناي اقيقی و معناي غيراقيقی مناسربتی و رود داشرته باشرد    »
توانرد از آن برراي تر مرة     متر م می كهترین شگردهایی است  (. مجاز یکی از مناسب063

قصد تر مة آن را دارد،  كهكه واژه و تعبيري  ینزماویژه  ، بهكندیک متن و عبارت استفاده 
این شرگرد   كاركرداز بار تابویی برخوردار باشد و در فرهنگ مقصد پذیرفتنی نباشد. علت 

مجاز به دلي  داشتن تأوی  و بيان اقرایق پنهران، در ظراهر از     كهدر تر مة تابوها این است 
ي  تطابق با روح و اقيقت معنرایی،  دل كند، اما به  یمشدن برخی موضوعات ممانعت   مطرح

كند. در علم بالغرت، انرواع مختلفری برراي مجراز       یممحتواي آن موضوع را در خود افظ 
ویرژه تابوهراي  نسری،     ترین نوع مجاز براي تر مة تابوها، بره  است، اما مناسبت تعریف شده

هراي   نردام وضروح از ا  ( است؛ زیرا در تابوهاي  نسری، بره  Synecdocheبه  ز  )  كلمجاز 
ینکه اشود و براي  پذیرد، نام برده می با اعضاي بدن لورت می كهتناسلی و یا نوع ارتباطی 
شرود و خواننرده بنرا برر      می ذكر تر یلكلشود، واژه یا عبارتی  كاستهها  از بار معنایی منفی آن
باشد. در تر مرة   مقصود متر م، آن  ز  خا  می كهكند  یم دركبافت و سياق عبارت 

  از مجمروع شرگردهاي اُسرن    63برار )%  00، از ایرن شرگرد   الهروي شنهادي تابوهاي رمان پي
 است. به  ند نمونه بنگرید: تعبير( استفاده شده

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

 089 را لمس كند. بدنمخواست تنها  می فقط. مَلمَسییرید أن یخزنَ  6

0 
القماش الحریري متحسر عن 

 فخذي.
 086 .داد یم نشان را میپاها ریار ة پار

 016  شد. سفيد را می نوشيدنی األبيضَ. نبيذَهیتذوّقل  8

0 
... النبيذنكأساً بانياً من  اين طلبتْ

 النبيذَ.ابتلعتْ 
كه فنجان دومی از آن  هنگامی
 خواست... آن را سر كشيد. نوشيدنی

63 



 79 آبادی و فرشته افضلی عبدالباسط عرب یوسف/ ...ترجمة در ریتعب  حُسن یسازوکارها یبررس

 

لرورت   ( كره بره   يذ، النبالفخذلملمَس، ااست ) هاي با  از واژگانی استفاده شده در مثال
آید. بنابراین، در تر مرة پيشرنهادي، از شرگرد     اساب می مستق  و یا در بافت كالم، تابو به

گونه كره برا واژگرانی     شود، بدین تعبير استفاده می  مجاز كل  به  ز  براي ایجاد معناي اُسن
نرمری، باسرن و   »ژگرانی  رون   )واژگران كلّری( در مقابر  وا   « بدن، پاها و نوشيدنی»همچون 
شود. در ایرن االرت اسرت     )واژگان  زئی(، آن تعبير ناخوشایند به ااشيه رانده می« شراب

كه تو ه مخاطب از موضروعات و مقرو ت الرلی كره برار معنرایی منفری دارد، بره سرمت          
 شود كه بار معنایی خنثی یا خوشایند دارد. موضوعات و مقو تی هدایت می

 (Elision. حذف )4ـ2ـ1

سربب كراركرد     پرهيز از ذكر بخشی از كرالم بره  »عنوان یک شگرد بالغی، به   اذف به
م.: 6633)الزركشری،  « گرویی، ابهرام و مراعرات ادب    بالغی خالی همچون تعظيم، گزیرده 

ها و عباراتی و ود دارد كه بار معنرایی بسريار    شود. در برخی از متون، واژه ( اطالق می669
هرا   هنگام تر مة این عبارات به زبان فارسری، گریرزي  رز ارذف آن      همنفی دارد. متر م ب
در «. گفرتن »است و نره  « نگفتن»ورزي متر م گاهی اوقات از رهگذر  ندارد؛  راكه بالغت
از  69برار )%  06كه بيشتر تابوهاي  نسی هستند، از این شرگرد   الهويتر مة تابوهاي رمان 

دلير  برار معنرایی بسريار منفری ایرن        است كه به هتعبير( استفاده شد  مجموع شگردهاي اُسن
 نين تعرابيري عمومراً دال برر تحریرک قروب       شود. این ها امتناع ورزیده می  تعابير، از ذكر آن

هرا   كردن تن اسرت، بنرابراین هنگرام تر مرة آن       نسی، رابطة  نسی بسيار نزدیک و عریان
كردن پيرنگ داستان،   ة رمان و دنبالهنگام مطالع  نيست. خواننده به ها اي  ز اذف آن  اره

هایی معمو ً برراي بر سرته    شود؛  راكه  نين اذف هاي داستان می متو ه برخی از اذف
ی مرتن، معيراري بر سرته در تعيرين عنالرر      كلّر یابرد و سرياق    می شک ساختن پيامی خا   

ق مرتن و  هاي داستان بر سيا است. در  نين شرایطی، نقش متر م در انطباق بخش محذوف 
 شود. هاي محذوف دو ندان می درك قسمت
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 (Understatement) گفت کم. 5ـ2ـ1

تنهرا  »واسرطة آن،    آیرد و بره   كرار مری   یکی دیگر از شگردهایی كه در تر مة تابوهرا بره  
« گفرت  كرم »(، شرگرد  Allan & Burridge, 1991: 33« )شرود  قسمتی از واقعيرت بيران مری   

ترر و   از مفاهيمی كه بار معنرایی منفری دارنرد، ضرعيف     است. با استفاده از این شگرد، برخی
بره  « بخش داروي آرام»شود. در زبان فارسی، استفاده از تركيب  تر از ادّ خود بيان می مالیم
، از ایرن  الهروي آید. در تر مة تابوهاي رمان  شمار می گفت به  نوعی كم« مواد مخدر» اي 
است. به  ند نمونره مثرال    بير( استفاده شدهتع  از مجموع شگردهاي اُسن 68بار )% 63شيوه 

 دقت كنيد:

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف
 36 ست.ايا بیدخترش  .قَحبَةٌابنتله  6

 تحافظَ علی عذریّتها.دوماً أن  حذَةً 0
عفّتش هميشه مراقب بود كه 

 دار نشود. لکه
31 

 .العُذَیّةَالر  ل الشرقیُ یقدسُّ  8
را دوست زن عفّت  مرد شرقی

 دارد.
37 

0 
الّتی یقبضونها علی ك ّ  الهائلة الرشاوي

 خربشة منن توقيعهم.
هنگفتی كه با هر  هاي هدیه

 گيرند. امضاي خود می
606 

)رشروه(، از   يالرشراو )باكرگی( و  یّةعذَ)روسپی(،  قَحبةدر تر مة پيشنهادي، واژگان 
باشد، بلکره بره بخشری از آن     فی تابو نمیاست كه بيانگر تمام مفهوم من تعابيري استفاده شده

گيرد. ایرن شرگرد از    گویی لورت می ها، كم كند؛ به تعبيري دیگر، در تر مة آن اكتفا می
كند و از سوي دیگر،  سو از نفوذ رفتارهاي زشت و ناپسند در فرهنگ ما  لوگيري می  یک

 .كند تعبيري خود، در زیباسازي تر مه نيز كمک می  با قابليت اُسن

 (Reduplicationی )ساز مضاعف. 6ـ2ـ1

اسرت   سرازي رخ داده  هایی از یک واژه تکرار شود، فرایند مضاعف هرگاه تمام یا بخش
(Inkelas, 2006: 417براي بيان برخی از واژه .)  زبان آوردن  ها كه فرهنگ غالب مانع از به
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است كره اگرر بافرت كرالم      توان از این فرایند استفاده كرد. این در االی شود، می می ها آن
توانرد   سازي مری  شود، استفاده از شگرد مضاعف اي باشد كه تابو محسوب می پيرامون مسئله
عنوان مثال، اسرتفاده    اي ضمنی به معناي خرو ی كالم رهنمون سازد؛ به گونه  مخاطب را به
 راي   و یا بره    اي فلحش و دشنام به« درشده گورشده؛ دربه شده؛ گوربه فالن فالن»از عبارتن 

توانرد اراوي    تواند از بار تابویی عبارت بکاهد و نيز مری  هاي تناسلی می نام اختصالی اندام
پيامی باشد كه مدّ نظر گوینده است. متر م نيز در تر مة متنی كره اراوي  نرين عبراراتی     

برار   7، الهروي تواند از این شگرد استفاده كند. در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمان  است، می
 شود: ها اشاره می است. در زیر به برخی از آن از این شگرد استفاده شده

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

 إخرسی.فقال لی أادُهم:  6
ها به من گفت:  یکی از آن

 سکوت! سکوت!
06 

 80 شده گور گوربه الکلب. ابن 0

 (Referenced phrasesی )ا اشاره. عبارات 7ـ2ـ1

« توانرد  انشرين گرروه اسرمی شرود      شود كه مری  به عباراتی اطالق می»اي  شارهعبارات ا
شود كه معنراي خرود را از    هایی انجام می (. این شگرد از سوي عبارت67م.: 6666ی، خطاب)

هرا   و تركيبرات آن «آن»و « ایرن »آورد. در زبان فارسری، ضرمایر    دست می درون بافت متن به
رود. استفاده از این عبارات تا اد زیادي بر این  كار می هبراي اشاره به گروه اسمی خالی ب

اسرت.   دانسرته  كند كه شنونده پيش از این می اساس است كه  ه  يزي را گوینده فرض می
اي  بردن از تابوها، از عبارات اشاره   اي نام  تواند به متر م هنگام تر مة برخی از تابوها می

هرایی   منفی تابوها كاسته شود. از آنجا كه در  نرين تر مره  استفاده كند تا با این كار، از بار 
شرود و از   اي اكتفرا مری   تنها بره عبرارات اشراره   »اي مشخص است، پس  هویت عبارات اشاره

(. در تر مة 68م.: 0887يفی، عف« )شود ذكر مر ع در پيش یا پس از عبارات خودداري می
اسرت كره    اي اشاره به تابوها استفاده شدهاي بر بار از عبارات اشاره 9، الهويپيشنهادي رمان 

 شود: ها اشاره می به  ند نمونه از آن
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 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

6 
تتوهّجان  ر ولَته وفحولَتهكما لو أن 

 اين یضا ع.
آغوشی،  انگار لحظة هم

 كشد. زبانه می آنجایشان
36 

 881 را نشان دهد. آنجایشتا  عورتَهليکشفَ  8

 (Loanword) واژه وام. 8ـ2ـ1

اي پویاست كه با گسترش روابط ميان كشورهاي  هان و پيشررفت وسرای     زبان، پدیده
شرود   این امرر سربب مری   »دهد و  هاي زیادي رخ می ارتباط  معی، در ساات آن دگرگونی

ها  ژهوا (. وام11م.: 0883يلی، ال « )هایی را وام بگيرد هاي دیگر واژه ها، از زبان برخی از زبان
در هرر  »آیرد و   شرمار مری   اي پذیرفتنی در زبان، از مسرائ  محروري زبران بره      عنوان پدیده  به

كه در ابر ارتباط با  وامع دیگر االر     هاي داخلی و تاریخی  امعه، به موازات دگرگونی
(. یکری از  668م.: 6630ين، شراه « )گرردد  شود، واژگان زبان آن نيز دستخوش ت يير مری  می

هراي مختلرف    ها در اروزه  واژه تعبيري آن است. وام  ها، كاركرد اُسن واژه وام كاركردهاي
رود. علرت ایرن    كرار مری   هاي تناسلی و ترشحات بردن بره   ویژه روابط  نسی، اندام تابوها، به

 :Hammad, 2007« )ها آشنایی ندارنرد  بيشتر افراد  امعه با این واژه»كاركرد آن است كه 

، «برول »، «معاشرقه »، «لرواط »، «Making Loveميکينرگ  و:  »یی  ون ها (. استفاده از واژه9
، «ادرار»، «لمرس بردن  »، «شراهدبازي »، «روابط نزدیرک  نسری  »به  اي « كورتاژ»و « غائط»
باشد. از آنجا كره   ها می واژه تعبيري وام  از  مله كاركردهاي اُسن« سقط  نين»و « مدفوع»

هرا در مقایسره برا مردهرا از      زن»شناسان زبان،   امعه، زن است و از نظر الهوينویسندب رمان 
(، پس نویسندب رمان تالش 606: 6831)شکيبا، « كنند لورت لحيح زبان بيشتر استفاده می

همرين دلير  اسرت كره شرگرد        كند تا اد امکان از نام لریح تابوها خودداري كنرد. بره   می
بار( را به خود اختصرا    8بسامد )ین كمترواژه در تر مة پيشنهادي تابوهاي این رمان،  وام
 شود: ها اشاره می است. در زیر به برخی از آن داده
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 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

 البورنو.لارت تقرفُ منن ولعه بأفالم  6
منز ر  6هاي پورن يلمفاز تو ه به 

 شد. می
30 

 .شاَدونیة نبيذ  زجاجةَطلبَ من النادلِ  0
 0شارودنیاز گارسون نوشيدنی 
 خواست.

633 

هاي ناخوشایند، با ت يير رمز زبرانی   هاي پيشنهادي با ، متر م هنگام بيان واژه در تر مه
دهرد ترا برراي شرناخت بيشرتر       واژه، به شنونده این امکان را مری  واژه و استفاده از شگرد وام
ر زیباسازي تر مرة  ها را درك نماید. این امر عالوه بر اینکه ب واژه تالش كند و مصادیق وام

كنرد، از نفروذ مسرائ  غيراخالقری در فرهنرگ مقصرد نيرز         كمرک شرایانی مری    الهويرمان 
 نماید.  لوگيري می

 گیری نتیجه

شد، نتایج زیر بره   گفته  الهويتعبير در تر مة رمان   از مجموع آنچه دربارب شگرد اُسن
 آید: دست می

ی تابوشکن است كره در آن برخری از   به دلي  تصویرگري دنياي زنانه، رمان الهويرمان 
شود. در لرورت تر مرة ایرن رمران بره       نوشی به تصویر كشيده می هاي  نسی و باده لحنه

زبان فارسی و براي تعبير تابوهاي آن، باید از ساختارهاي ضمنی و غيرمستقيم زبان اسرتفاده  
 ، راهکاري مناسب براي این امر است.«تعبير  اُسن»كرد كه شگرد 

( در تر مرة تابوهراي   08تعبيرر )%   عنوان پربسامدترین راهکار اُسرن   به« م معناییاستلزا»
مجموعه مصرادیق برافتی تابوهرا،  رایگزین مجموعره مصرادیق       شود كه  این رمان، سبب می

 دركترا مخاطرب برا     شرود  كاسرته ها گردد و از بار معنایی ناخوشایند ترابو   اللّفظی آن تحت
 .كندستلزام، معناي تلویحی تابو را استنباط خود و با استفاده از فرایند ا

اسرت.   الهروي ( در تر مة تابوهاي رمان 08%، دومين شگرد پربسامد )«گسترش معنایی»
متر م با استفاده از این شگرد و بر اساس بافت متن و انطباق آن بر فرهنگ مقصد )ایرران(،  

گرذارد و   هم می كناريرد، گ می شک ي یک تابو مركزدربارب معناي  كههایی را  معناي واژه
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تعبيرر  امعيرت     سرازد. در ایرن االرت، اُسرن     یافتة ترابو را مری   بر اساس آن، معانی گسترش
گيرد و تعابير ناخوشایند مبردأ   بندي قرار می كند و در سطح با تري از مقوله یمبيشتري پيدا 

 شود. را نيز شام  می

آید. این  كار می  مة این رمان به( است كه در تر63%، سومين شگرد پربسامدي )«مجاز»
شردن تابوهرا  لروگيري      دلي  داشتن تأوی  و بيان اقایق پنهان، در ظاهر از مطرح  شگرد به

كنرد.   یمر دلي  تطابق با روح و اقيقت معنایی، محتواي تابو را در خود افظ  كند، اما به  یم
بره    كلر ابوهاي  نسی، مجاز ویژه ت ترین نوع مجاز براي تر مة تابوهاي این رمان، به مناسب

كنرد و واژب  رز ، مثر  انردام       ز  است؛ زیرا متر م واژب كل ، مثالً بدن انسان را ذكرر مری  
مقصرود   كره كنرد   یمر  درككند. مخاطب نيز بنا بر بافت و سياق عبارت  تناسلی را اراده می

 متر م، آن  ز  خا  است.

د دارد كه براي تر مة این عبارات به و و  عبارات بسيار منفی ها و ، واژهالهويدر رمان 
ورزي متر م گاهی از رهگرذر   ها نيست؛  راكه بالغت زبان فارسی، گریزي  ز اذف آن

سرازي   هرایی معمرو ً برراي بر سرته     از سوي دیگر،  نين اذف«. گفتن»است و نه « نگفتن»
ذوف ی مرتن، معيراري بر سرته در تعيرين عنالرر محر      كلّیابد و سياق  می شک پيامی خا  

 است.  

(، 68« )%گفرررت كرررم»، شرررام  الهرررويكررراربردتر در تر مرررة رمررران  شرررگردهاي كرررم
( هستند. متر م برا كمرک   0« )%واژه وام»( و 0« )%اي عبارات اشاره»(، 9« )%سازي مضاعف»

گفت( و برا تکررار    كند )كم تر از ادّ خود بيان می تر و مالیم این شگردها، تابوها را ضعيف
 اي نرام ترابو، سرعی برر كمرنرگ       فالن و  يزميز، به همچون فالن هاي اسمی خالی، گروه

براي « آن»و « این»سازي(. همچنين، با استفاده از ضمایر  شدن بار معنایی تابو دارد )مضاعف
اي( و یا استفاده از نام عربی یا  تين برخی از تابوها و  اشاره به تابوي مدّ نظر )عبارات اشاره

(، از نفوذ تعابير زشت و ناپسند در فرهنگ مقصد )ایرران(  لروگيري   واژه ت يير رمز آن )وام
توان گفت علت كاركرد اندك این  هرار شرگرد در تر مرة رمران مرورد نظرر        كند. می می

هراي تناسرلی    ها بيشتر  ایگزینی براي نام لریح و اختصالی انردام  بدین سبب است كه آن
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ها در مقایسره برا مردهرا از لرورت ادبری       نویسندب رمان، زن است و زنهستند و از آنجا كه 
 است. ندرت از  نين واژگانی استفاده شده كنند، پس در این رمان، به زبان بيشتر استفاده می

 منابع و مآخذ

 .یمکرقرآن 

. دشـت به ترجمه تابوهای کالمـی در ناطور رویكرد هنجارمحور (. 6868آذردشتی، مریم. )
 .طباطبائیمه دانشگاه عالنامة كارشناسی ارشد  پایان

التعبیر عن المحظور اللغوی والمحسن اللفظی فـی  م.(. 0886وز ل، محمد إبراهيم. )أب

 .القاهرة جامعة الدكتوراه أطروحة. القرآن الكریم
. الجزائررر: 6. ط اإلســتلزام الحــواری فــی التــداول اللســانی م.(. 0866أدراوي، العياشرری. )

 داراألمان.
ی زبان مخفی در برين  شناخت  امعهتحلي  (. »6837علمدار. ) سادات اعتضادي، شيدا و فاطمه

 .61ر19. لص 06. ش 66. د مطالعات راهبردی زنان«. دختران
رئريس  هراي كرارتونی:    سازي در تر مة فارسری فريلم   ترفندهاي بومی(. »6869امام، عباس )
. لرص  0. ش06. دمطالعات زبان و ترجمـه  «.پانداي كونگفوكارو  شن  قرمزي، مزرعه
 .96ر89

 : الشباب.القاهرة. 6. تر مة كمال بشر. طاللغة فی الکلمة دورم.(. 6631أولمان، استيفن. )

«. : نماذج منن القرآن الکرریم اللغة العربیةتوسّع المعنی فی  ظاهرة»م.(. 0881بلعرج، بلقاسم. )

 .66ر6. لص 6. ع 6. س بسکرة.  امعة محمد خيضر اإلنسانیة العلوم مجلة
بررسی سانسور در ترجمۀ رمان به زبـان فارسـی بـا نگـاهی بـه آثـار       (. 6868. )بنایی، مریم

 دانشگاه بير ند. .نامة كارشناسی ارشد . پایانگابریل گارسیا و پائولو کوئیلو
 .نامة كارشناسی ارشد . پایانفارسی در تعبیر  حُسن زبانی ساختار بررسی(. 6836بياتی، ليال. )

 دانشگاه آزاد اسالمی.
 برا  مررتبط  راتير تعب اسرن  یشرناخت  یمعن یبررس(. »6860غالمرضا و منيره محرابی. ) پيروز،

 .688ر36. لص 88. ش6. دپژوهی ادب«. اافظ اتيغزل در مرگ
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 . قم: دار الفکر.6. طمختصر المعانی م.(.6666التفتازانی، سعدالدّین. )
الساعودیة   . 6. طالعربیةة  األسـالیب  فـی  التلطـف  ظاهرةم.(. 0868الثبيتی، محمدبن سعيد. )

 أم القري. جامعة

. 6. تعليرق أبوفهرد محمرود محمرد شراكر. ط     البالغة أسرار م.(.6660الجر انی، عبدالقاهر. )

 المدنی. مطبعة: القاهرة

للمستهجن والمحسن  داللیة دراسة: اللغویّةالمحظورات م.(. 6639الدین، كریم زكی. ) اسام

 .المصریة األنجلو مکتبة: القاهرة. 6ط مِن األلفاظ.

. لرص  0. ع8. سمجلـۀ ألـف  «. اللسرانيات  فری  الترأدب  نظریة»م.(. 0869امراوي، محمد. )
686-606. 

 زبانی نفوذ از  لوگيري در تر مه استراتژي نقش(. »6868ري، فاطمه؛ عليزاده، علی. )ايد
. 07. دمطالعات زبان و ترجمه «.فرودسرت  مقصد زبان در فرادست مبدا  زبان فرهنگی و
 .660ر67 . لص8ش
 تر مرره رونررد بررر هنجارهررا ريتررأب(. »6869زاده. ) قاضرریخليرر   و فریررد، عليرضررا خزاعرری

. لص 8. ش03. دمطالعات زبان و ترجمه«. ديمج قرآن معالر يها تر مه: یموردپژوه
 .686ر38

. بيرروت:  6. ط لسانیات الـن:: مـدخل یلـی انسـجام الخطـاب     م.(. 6666خطابی، محمرد. ) 
 بی.المركز الثقافی العر
. تحقيق محمد أبوالفض  ابرراهيم.  البرهان فی علوم القرآنم.(. 6633الزركشی، بدرالدّین. )

 . بيروت: دارالمي .0ط 
 کلیةة  مجلةة «. ةیتداول ةیججتماع دَاسة: یالکالم بیالتهذ»م.(. 0860السامر، سوسن فيص . )

 .87-6. لص 60. ع0. ساللغات
 .مؤسسة الرسالة. بيروت: 0. طالعام ةاللغفی علم  م.(.6630شاهين، عبدالصبور. )

بررسی نمود زبانی ترابو در تر مره بره فارسری و     (. »6833شریفی، شهال و الهام دار ينيان. )
 .606ر607. لص 6. ش 6. د های خراسان یشگوزبانشناسی و  «.پيامدهاي آن
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 مرردان  و نزنرا  گفترار  در ها دشواژه كاربرد بر ا تماعی بافت تأبير(. »6831شکيبا، نوشين. )
 .690ر606. لص 1. ش 8. د شناسی زبان و زبان«. تهرانی

نامرة   . پایران هـای پلیسـی   راهبردهای ترجمۀ تابو در دوبلۀ فـیلم (. »6860نيا، ااسان. ) طالب
 ی.. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائكارشناسی ارشد

ـ  در تابوهـا  بـا  برخـورد  یبـرا  مترجم یها یاستراتژ(. 6831. )كوروش، عبدي  یهـا  لمیف

 .طباطبائینامة كارشناسی ارشد عالمه  پایان. یفارس به یسیانگل از شده دوبله
 العلـوم  مجلةة «. والتوالر   اللغاة إضرطرابات  »م.(. 0861و إكررام هاشرمی. )   ساامیة عرعار، 

 .60ر6. لص 00. ع االنسانیة واالجتماعیة

 .ة القاهرةالقاهرة  جامع. 6. ط فی نحو الن: اإلحالةم.(. 0887عفيفی، أامد. )

  برر  سرعيد . التحقيق الكریم القرآن لغة فی التلطفم.(. 0866. )فليح محمد أامدالعمّوش، 

 آل البيت. جامعة. األردن: 6. طخضر أبو

 َسالة. الدخیلة وإشکالیة الترجمة اللغویة والحضاریة األلفاظم.(. 0883ال يلی، عبدالمجيد. )

 .القاهرة  جامعة األزهرما ستير. 
. تر مرة أمرين موسری قنردی .     اإلنسان واألخالق والمجتمع م.(.6611ون كرارل. ) فلو  ،  

 . القاهرب: دار الفکر العربی.0ط
بررسی راهبردهاي متر مان در تر مة تابوهاي (. »6866زاده، خلي  و وايد مردانی. ) قاضی

. لرص  3. ش8. دزبـان و ترجمـه  «. هراي انگليسری بره زبران فارسری      غربی در دوبلة فيلم
 .66ر39

اإلستلزام الحرواري فری الردرس اللسرانی الحردیث: طره عبردالرامن        »م.(. 0860، ليلی )کادة
 .660ر616. لص 06. ع اللغویةالممارسات «. أنموذ اً

العربیاة  : معهرد الدراسرات   القاهرة. 6. طوتطورها العربیةاأللفاظ  داللةم.(. 6618كام ، مراد. )

 .العالیة

های زبانشـناختی   پژوهش«. اُسن تعابير ناپسند(. »6866) موسوي، سجاد و ابراهيم بدخشان.

 .637ر676. لص 0. ش0. دهای خارجی در زبان
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«. یفارسر  زبران  در ییگرو  بره  یشرناخت  زبران  یبررسر (. »6868. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .01-6. لص 6. ش9. دجستارهای زبانی

بررسرری اسررن تعبيررر در زبرران فارسرری: رویکررردي (. »6869) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .17ر99. لص 60. ش1. دشناسی تطبیقی های زبان پژوهش«. گفتمانی

هراي   سازي تابوهاي فرهنگی در برگرردان  شگرد ساده(. »6860ميرزایی، فرامرز و دیگران. )
 زبان در ترجمه یها پژوهش«. نجيب محفوظ كو ة مدقو  راههاي  پور از رمان مرعشی

 .00ر6. لص 68. ش9. دیعرب اتیادب و
 و هرا  وهيشر  ی:عرب اتيادب و زبان در ريتعب اسن(. »6836) .زاده عباس نوروزي، علی و اميد

 670ر606. لص 8. ش0. دزبان و ادبیات عربی«. ها زهيانگ
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