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Abstract
In all the languages of the world, some words and expressions indicate an unpleasant
and impolite concept, which are called "linguistic taboos" or "rhetoric" and are generally
avoided from their obvious and direct use. Examination of the "Mokhtarnameh" TV
series indicates the use of a significant number of these taboos; In light of this, what is
important for the authors of this article is to identify and extract the desired
interpretations in the series in the first step, and in the next step, the authors identify
techniques used in the translation of this series by a qualitative approach and descriptiveanalytical method, evaluate the strengths and weaknesses of the translation by criticizing
and examining the inputs of Persian taboos in the Arabic dubbing of the TV series, and
present the result to the audience. The result indicates that the translation of the taboos
used in the TV series under study can be defined, formatted, and recognized by the most
important linguistic strategies in constructing euphemism, including semantic
implication, semantic expansion, permissible, omission, reduction, duplication,
contradiction, and literal or semantic translations. Another conclusion is that using the
method of reduction and contradiction, respectively, has been the most frequent and
least frequent strategies in translating the studied TV series.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

بررسی استراتژیهای بهکار گرفته شده در دوبلة عربی تابوهای
سریال مختارنامه
محدثه حدادی

محسن سیفي

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کاشان ،اصفهان ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کاشان ،اصفهان ،ایران

چکيده

قابد تعریف ،قالببندي و بازشناسایی هستند .همچنين بهرهگيري از شيود كمگفت و تضاد به ترتيب،
پربسامدترین و كمبسامدترین استراتژي در ترجمة سریال مورد ميالعه بوده است.

کليدواژهها :دوبله ،تابو ،سریال مختارنامه ،حسن تعبیر.

ISSN: 2251-9017

یادشده بپردازند و در گام بعدي با روی رد كيفی و روش توصيفی -تحليلی از شگردهاي بهكارگرفته شده
در ترجمه این دست تعابير به زبان عربی پرده بردارد و با نقد و بررسی برابر تابوهاي فارسی در دوبلة عربی
سریال به ارزیابی نقاط قوت و ضعف ترجمه بپردازد .نتایج پژوهش بيانگر آن است كه ترجمة تابوهاي بهكار
رفته در سریال مورد ميالعه با مهمترین استراتژيهاي زبانی در ساخت حسن تعبير از جمله استلزام معنایی،
گسترش معنایی ،مجاز ،حذف ،كمگفت ،مضاعفسازي ،تضاد یا تناقض و ترجمة تحتاللفظی یا معنایی،

تاریخ پذیرش1400/06/14 :

در همة زبانهاي دنيا ،واژگان و تعابير دال بر مفهوم ناخوشایند و غيرمؤدبانه وجود دارد كه در اصيالح به آن
ها «تابوهاي زبانی» یا «دشواژهها» گفته میشود كه عموماً از كاربست آش ار و مستقيم آن خودداري میشود.
بررسی سریال مختارنامه ،نشانگر كاربرد تعداد قابد توجهی از این تابوها است .در پرتو این مسأله آنچه براي
نویسندگان این مقاله مهم بوده ،آن است كه در گام نخست به شناسایی و استخراج تعابير موردنظر در سریال

تاریخ دریافت1400/04/03 :
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مقدمه
در بسياري از جوامع ،برخی از رفتارهاي كالمی و غيركالمی ،ممنوع و قدغن شمرده شده كه
اصيالحاً به آنها «تابو» 1یا «دشواژه» میگویند؛ بنابراین ،كاربران زبان براي ایجاد روابط
كالمی هنجار در جامعه -به جاي بهرهگيري از واژههاي ناخوشایند -از واژهاي جایگزین،
شگردها و استراتژيهایی بهره میگيرند كه ضمن انتقال مفهوم موردنظر از كاربست صریح آن
دشواژه پرهيز شود .بر این مجموعه از شگردهاي مورد استفاده میتوان «حسن تعبير» نام نهاد.
به باور پژوهشگران« ،حسن تعبير از جمله ابزارهاي زبانی قدرتمندي هستند كه به طور
گسترده در زبانهاي مختلف وجود دارد» (موسوي )1391 ،و كاربرد آن براي انگيزههایی
همچون اخالقی ،روانی ،فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و زیباییشناختی است (نوروزي.)1389 ،
ترجمة تابوها از زبان مبدأ به زمان مقصد ،ی ی از االشهاي پيشروي مترجمان است
و در فيلمهاي تاریخی بيشتر رخ مینماید كه ی ی از دالید آن میتواند منسوخ شدن برخی
از اصيالحات و كلمات باشد .وظيفة مترجم در این شرایط ضمن حفظ و انتقال ميزان توهين
در محتواي زبان مبدأ به زبان مقصد ،حفظ امانتداري در فرآیند ترجمه است .بنابراین ،نقش
مترجم در اینجا به عنوان ناقد فرهنگ زبان مبدأ به زبان مقصد ،اهميت بسزایی دارد .بر این
اساس ،واكاوي و تحليد نحود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در ترجمة یک متن یا دوبلة
فيلم از زبان مبدأ به زبان مقصد و توجه یا عدم توجه به آن موضوع از اهميت بسيار باالیی
برخوردار است و این ام ان را فراهم میكند تا ضمن شناخت بهتر نسبت به اثر ارائه شده از
احتمال ت رار اشتباههاي پيشين جلوگيري كند و موجب شود تا مترجم با آگاهی بيشتر به
سراغ برگردان یک متن یا فيلم برود.

 .1بيان مسأله
تابوهاي زبانی از جمله مسائلی است كه در برگردان اثر ،مترجم را به االش میكشاند .یک
مترجم در ترجمة آثار تابوش ن باید تمام تالش خود را بهكار گيرد تا با خواست و سليقة
عموم همسو شود .در انين حالتی ،بهترین ابزاري كه میتواند به كمک وي بياید ،استفاده از
شگرد «حسن تعبير »2است.
1- Taboo
2- Euphemism
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«حسن تعبير» بيانی است مجازي كه از جهاتی به كنایه شباهت دارد و در مورد كلمات یا
اصيالحاتی بهكار میرود كه از نظر اجتماعی قابد پذیرش نيستند و همة زبانها اینگونه
اصيالحات را به جاي كلمات یا عبارات خاصی جایگزین میكنند خصوصاً در مقولههاي
جنسی ،مرگ ،ماوراء اليبيعه و( ...ر.ك :كبيري .)1379 ،كاربرد واژهاي خوشایند به جاي
واژهاي كه داراي معناي ضمنی ناخوشایند است را حسن تعبير یا بهِهگویی میگویند .به بيان
سادهتر ،واژهاي با معناي خوشایند كه به جاي واژهاي با معناي ناخوشایند بهكار برود را
«بهواژه» میگویند .استفاده از اصيالحاتی نظير «سرویس بهداشتی» به جاي «توالت» یا «فالن
فالن شده» به جاي «دشنام» یا «روشندل» به جاي «نابينا» نمونههایی از این فرآیند زبانی هستند
(جمشيدينژاد.)1398 ،
حسن تعبير به معناي خوب سخن گفهتن اسهت و در اصهيالح بدیع ،استفاده از واژگان
و عبارت خوشآهنگ ،خوشایند و مؤدبانه ،مالیم و غيرمحهاورهاي به جاي كلمات و
اصيالحات ثقيد ،ناخوشایند ،بیپرده ،سخيف و كریهه ،خشهن ،گسهتاخانه و محاورهاي است
(نوروزي« .)1389 ،بهگویی» نوعی فرآیند زبانی است كه در آن عبارات و واژههاي
ناخوشایند ،توهينآميز یا دشوار ،جاي خود را به جمالت و كلماتی میدهند كه بار معنایی
منفی كمتري دارند .برخی حسن تعبيرها به منظور سرگرمی و برخی دیگر براي مثبت جلوه
دادن یک رویداد منفی استفاده میشود.
بهگویی ،ابزار گفتمانی قدرتمندي است كه براي تقویت و افزایش نزاكت اجتماعی و
حفظ خودانگارد اجتماعی طرفين گفتوگو بهكار میرود و سازگاري روابط بينفردي را
آسان میكند .بيشتر واژههاي بهگویانه در زبان فارسی در حوزد مسائد مربوط به مرگ،
مسائد جنسی ،مواد زاید بدن ،تبليغات ،ناتواناییهاي جسمی ،اعضاي بدن ،بيماريهاي
روانی ،مواد مخدر ،ناسزاها و تجارت بهكار میروند.
ابزارهاي زبانی بهكار رفته در ساخت بهگوییها در زبان فارسی عبارتاند از:
ت رارشوندگی ،حذف ،وامگيري واژگانی ،استلزام معنایی ،استعاره ،مجاز ،تضاد معنایی،
كمگفت ،مبالغه ،اطناب ،رَدّ خُلف ،واژههاي مبهم ،گسترش معنایی و عبارات اشارهاي است
(موسوي .)1391 ،این شگرد به عنوان یک راهبرد كالمی در ميالعات مربوط به ممنوعيتهاي
زبانی مورد استفاده قرار میگيرد.
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بررسیها نشان می دهد سریال مختارنامه دوبله شده به عربی از جهت استفاده از
راه ارهاي حسن تعبير در ترجمة تابوهاي این سریال ،شاخص و اشمگير است .این سریال
كه هم از جنبة تاریخی و هم از جهت دینی پر اهميت است با وجود این ه عمدتاً فضاي عربی
دارد و قهرمانان آن هم شخصيتهاي عربی هستند به نوعی با فرهنگ و مذهب ما ایرانيان
سخت گره خورده است و جایگاه ویژهاي بين ما دارد .این مجموعه تلویزیونی كه در قياس
با سایر سریالهاي مشابه تاریخی -دینی از استقبال گستردهاي در دو جامعة عربی و ایرانی
برخوردار شده است با نام «مسلسل المختار الثقفی» به عربی برگردان شده و توسط شب ة
«آيفيلم» پخش شده است كه بنا به گواهی این شب ه با استقبال بسيار گستردهاي در تمامی
كشورهاي عربی و اسالمی روبهرو بوده است.
با توجه به اهميت مسأله ،نگارندگان این مقاله میكوشند تا به شناسایی و استخراج
تابوهاي موجود در متن فارسی مختارنامه -كه بيشتر در بُعد الفاظ و واژههاي ركيک و
ناشایست است -به نحود ترجمه و ارزیابی آن بپردازد تا ببيند كه آیا مترجم یا گروه مترجمان
در فرآیند برگردان براي عبارت متن فارسی ،معادل مناسب عربی آوردهاند یا این ه به هر
دليد ،صرفاً ترجمهاش كردند .آیا از لحاظ بافت و سياق ،معادلهاي عربی با بافت و فضاي
كلی متن اصلی همسو هستند یا خير و. ...

 .2روش پژوهش

این پژوهش با اتخاذ روی رد كيفی و روش تحليلی– توصيفی ،پس از استخراج تابوها از
سریال فارسی مختارنامه ،جهت روشنسازي مراد گوینده از كاربرد تعبير یا اصيالح خاد
موردنظر با استفاده از لغتنامههاي معتبر به تشریح معناي لغوي و كنایی آن میپردازد .در
مرحلة بعدي ،ترجمه ارائه شده را با اصد فارسی آن تيبيق داده و به همسنجی ،آسيبشناسی

و بيان نقاط قوت و ضعف برابر نهادهها اقدام میكند.
براي بررسی دادهها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تحليد محتوا استفاده شد؛ بنابراین،
تمام واژگان ،جملهها و گفتارها ،تحليد و بررسی شد و براساس انواع تابوها و راه ارهاي
مناسب براي حسن تعبيرسازي تابوها ،دادهها در جدولهاي مخصود دستهبندي شدهاند تا
بستري مناسب براي بررسی موضوع و محتواي آنها فراهم شود .براي عينیتر شدن تحليد و
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ام ان بررسی سنجيدهتر ،بسامد دادههاي برگرفته از این سریال اندازهگيري و به كمک فنون
آمارگيري توصيفی و استنباطی ،نتایج پژوهش تفسير شد.

 .3پرسشها و فرضيههاي پژوهش
دو پرسش اصلی كه در این جستار در پی پاسخ به آنها هستيم از قرار زیر است:
 كدامیک از استراتژيها بيشترین و كمترین كاربرد را در برگردان تابوها داشته است؟ از زاویة ترجمه تابوها ،مهمترین نقيه قوت و ضعف دوبلة عربی سریال مورد ميالعهايست؟
پژوهش حاضر بر پایة این فرضيات ش د گرفته است:
 به نظر میآید استراتژي تحتاللفظی و حذف به ترتيب عهدهدار بيشترین و كمترینكاركرد در فرآیند برگردان بودهاند.
 انين گمان میرود كه شناخت مفاهيم تابوهاي زبان مبدأ مهمترین نقيه قوت مترجم واستفاده از استراتژي حذف ،مهمترین ضعف مترجم در فرآیند برگردان باشد.

 .4پيشينۀ پژوهش

تاكنون پژوهشهاي زیادي در رابيه با ترجمه تابو صورت پذیرفته است كه در ادامه به مهم-
ترین آنها اشاره میشود.
عبدي ( )1386در پایاننامة خود با عنوان «استراتژيهاي مترجم براي برخورد با تابوها در
فيلمهاي دوبله شده از انگليسی به فارسی» كوشيده ضمن شناسایی مش د خألهاي واژگانی
در ترجمة آثار ادبی ،مش الت پيش روي مترجمان را در برخورد با تابوها بررسی كند و
راه ارهاي مناسب براي آنها ارائه دهد.
شریفی و داراينيان ( )1388در مقالهاي با عنوان «بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به
فارسی و پيامدهاي آن» به بررسی نمونههایی از ترجمههاي زبانهاي دیگر به زبان فارسی و
مش التی كه مترجم فارسیزبان با آن مواجه است ،پرداختهاند و این نتيجه حاصد شده كه
راه ارهاي حذف ،وامواژه و ابداع بيشترین راه ار در بين مترجمان بوده است.
نوروزي و عباسزاده ( )1389در پژوهشی با عنوان «حسن تعبير در زبان و ادبيات عربی،
شيوهها و انگيزهها» به جایگاه مقولة حسن تعبير در زبانشناسی و انگيزهها و شيوههاي ساخت
آن پرداخته و به این نتيجه رسيدهاند كه پژوهشگران عربزبان كوشيدهاند با طرح و پيگيري
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موضوع حسن تعبير ،نگرشهاي نادرست به آن موضوع را اصالح كنند .دیگر این ه
اصيالحاتی اون التلطف ،تحسین القبیح و الکنایۀ ،برابر نهادههاي حسن تعبير در نزد عرب
هاست.
قاضیزاده و مردانی ( )1391در مقالة «بررسی راهبردهاي مترجمان در ترجمة تابوهاي
غربی در دوبلة فيلمهاي انگليسی زبان به فارسی» با بررسی توصيفی فيلمهاي انگليسی دوبله
شده به زبان فارسی راهبردهاي مترجمان را در برخورد با تابوهاي فرهنگی ،مورد واكاوي
قرار داده و انين نتيجهگيري كردهاند كه راهبرد جایگزینی ،جبران ،دست اري و تعدید از
جمله راهبردهاي مترجمان بوده است.
طالبنيا ( )1392در پایاننامة خود با عنوان «راهبردهاي ترجمة تابو در دوبلة فيلمهاي
پليسی»  10فيلم سينمایی با ژانر پليسی را از زاویة استراتژي ترجمة تابو مورد ميالعه قرار داده
و به این نتيجه رسيده است كه راه ار افزایش ،حذف ،تخفيف و جایگزینی بيشترین كاركرد
را در مجال ترجمة تابو داشته است.
ميرزایی و دیگران ( )1394در مقالة «شگرد سادهسازي در تابوهاي فرهنگی در برگردان-
هاي مرعشیپور از رمانهاي راه و كواة مدق نجيب محفوظ» به شيوههاي سادهسازي
مرعشیپور در برخورد با تابوهاي رمان نجيب محفوظ پرداخته و از مهمترین راه ارهاي آن
را حذف ،جایگزینی و كاهش برشمرده است.
یوسفآبادي و افضلی ( )1399در مقالة «بررسی تيبيقی طنز كالمی در دوبلة عربی و
فارسی انيميشن زوتوپيا 1براساس مدل مگدالنا پانِک »2كوشيدهاند طنزهاي كالمی انيميشن
یادشده را براساس مدل پاتک مورد بررسی قرار دهند و در پایان به این نتيجه رسيدهاند كه
راه ار تحتاللفظی در دوبلة عربی و راه ار دگرگونسازي در دوبلة فارسی پربسامدترین
راه ار در ترجمة طنز مورد ميالعه بودهاند.
با توجه به پيشينة یاد شده عالوه بر این ه دوبلة عربی سریالهاي فارسی زبان مورد توجه
قرار نگرفته است ،اثري نيز یافت نشد كه به شگردهاي حسن تعبير در برگردانهاي زبان
فارسی به عربی بپردازد .بنابراین ،میتوان ادعا كرد كه این پژوهش براي اولين بار به بررسی
شگردهاي حسن تعبير در سریال فاخر و دینی مختارنامه دوبله شده به زبان عربی میپردازد
1- Zootopia
2- Magdalena Panek’s
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كه نقش اشمگيري در ترویج فرهنگ فارسی دارد و گاه با فرهنگ عرب آميخته شده است
كه خود اهميت این پژوهش را دواندان میكند.

 .5کاربست شگرد حسن تعبير در دوبلۀ تابوهاي مختارنامه
ی ی از االشهاي مهم مترجمان در تمامی جوامع در برخورد با تابو یا پرهيزه ش د میگيرد،
اراكه برخی از مسائد فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی ،ادبی ،مذهبی ،عوامد درونی (حياء،
ترس ،سوء ظن و ،)...عامد زبانی و لهجهها ،اصيالحات یا واژههایی وجود دارد كه براي آن
جامعه ناخوشایند ،غيرمؤدبانه یا ناميلوب تلقی میشود (أبو زالل .)2001 ،در انين موقعيتی،
مترجم باید تمام تالش خود را بهكار گيرد تا در برخورد و برگردان كردن آن پرهيزهها،
بهترین عمل رد را داشته باشد و ضمن رعایت امانتداري ،متن خود را با سليقة مخاطب خود
همسو گرداند .در انين حالتی استفاده از راه ارهاي حسن تعبير میتواند بهترین گزینه باشد
تا با زیباسازي كالم ،مفهوم نيز به درستی انتقال یابد .در پرتو اهميت مسأله این پژوهش با
ت يه بر مهمترین استراتژيهاي زبانی در ساخت حسن تعبير از جمله استلزام معنایی ،گسترش
معنایی ،مجاز ،حذف ،كمگفت ،مضاعفسازي ،تضاد یا تناقض و ترجمة تحتاللفظی یا
معنایی ،عهدهدار بررسی  144نمونه از جمالت  40قسمت سریال مختارنامه است كه داراي
دشواژهها و ناسزاواژهها هستند كه البته راه ارهاي مورد استفاده در برخورد با آنها را به
صورت جدولهاي جداگانه مورد بررسی قرار داده و شرح داده است.

 .1-5استلزام معنایي

1

«استلزام» در لغت یعنی به ايزي مشروط بودن ،ايز دیگري را الزم داشتن و به ايز دیگر
وابسته بودن است .به بيان سادهتر ،مفهوم یک جمله ،مستلزم مفهوم جملة دیگري است؛ یعنی
اگر جملة الف به وقوع پيوسته باشد ،جملة ب نيز وقوع یافته است .به باور اصحاب نظر ،این
فرآیند ی ی از برجستهترین پدیدههایی است كه زبان طبيعی را مشخص میكند؛ زیرا در
اكثر مواقع طی فرآیند ارتباط ،شاهد آن هستيم كه انانچه ارتباط جمالت با سياق در نظر
گرفته شود ،آن وقت به معناي ظاهري و اوليه آنها بسنده نمیشود و معناي جدیدي از آنها

1- Implication
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برداشت میشود و این همان انتقال از معناي صریح به معناي غيرصریح و استلزامی است
(أدراوي.)2011 ،
استلزام معنایی از جمله شگردهایی است كه به مترجم این ام ان را میدهد در عين حال
كه از بار معنایی منفی تابوها میكاهد ،پيام را به مخاطب برساند .این استراتژي در  22مورد
از دشواژههاي مختارنامه بهكار گرفته شده است .به عنوان نمونه كاربست استراتژي موردنظر
را در جمالت ارائه شده در جدول ( )1میبينيم.
جدول  .1کاربست استراتژي استلزام در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ترجمه

من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه

لو دخلتُ الکوفۀَ فی أیۀِ هیئۀ غیرِ هیئۀِ الحسینِ

میآمدم تکه بزرگم گوشم بود.

لََقطَّعنی أهلُها.

به جای الشه این گراز ،الشۀ سگ بود باز
هم هوس میکردی فیلهاش را کوفت
کنی؟
سر قصۀ حسین هم ،خر شدم.
باید مغز خر خورده باشی تا چنین خیال
خامی به سرت بزند.

لو کانت میتۀ کلب بدال من هذا الخنزیر هل کنت
ترغب فیها؟

ارجاع
قسمت ششم

قسمت اول

تصرفتُ فی قضیۀ الحسین کاألحمق

قسمت دهم

اللهم إال إذا کنتَ قد جَُننتَ!

قسمت سوم

عجب حرام لقمهایست ابن زبیر و عجب

یاله من مخادع إبن زبیر هذا ویاله من أحمق هذا

قسمت

خری است مختار.

المختار

سیزدهم

در عبارت ارائه شده در جدول ( ،)1عبارتهاي ركي ی همچون «كوفت كردن»« ،خر
شدن»« ،مغز خر خوردن» و «حرام لقمه بودن» از جملة دشواژههایی هستند كه تندي و شدت
بيشتري نسبت به عبارت «ت ه بزرگ و گوش بودن» دارند و به اصيالح از نزاهت در گفتار
و تهذیب كالمی دورترند .از منظر استراتژي استلزام معنایی ،عمل رد مترجم نسبتاً قابد قبول
بوده است ،اراكه كوشيده است با در نظر گرفتن سياق كلی متن و القاي هوشمندانه معنا از
بار منفی و ناخوشایند متن نخستين ب اهد.
توضيح بيشتر این ه مترجم در نمونة اول؛ یعنی «ت ه بزرگم گوشم بود» هم حالت شرطی
جمله را حفظ كرده است و هم با جایگزینی «لََقطَّعنی أهلُها» رسميت بيشتري به متن بخشيده
و آن را از حالت عامهپسند بودن خارج ساخته است .ضمن این ه با عبارت جایگزین مورد
اشاره ،بار دیگر به فاعد آن (اهد كوفه) توجه كرده است .در عبارت دوم؛ یعنی «هوس
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كردن» و بهویژه «كوفت كردن» تا حد زیادي زننده و ركيک است كه البته مترجم بیآن ه
مفهوم متن را خدشهدار كند با عبارت «هل کنت ترغب فیها؟» نزاهت را به متن برگردانده
است.
در نمونة سوم ،اقدام مترجم از دو منظر قابد ستایش است :نخست این ه به جاي واژه نسبتاً
زشت و بیادبانه «خر شدن» از تعبير نسبتاً معمولِ «احمق» استفاده كرده كه نازیباییِ كمتري
با خود دارد و دوم این ه با این جایگزینی ،پاسداشت و احترام بيشتري براي نام «حسين» قائد
شده است و آن را از همنشينی با منفیواژه دور ساخته است.
در نمونة اهارم ،عبارت عاميانه و كواه بازاريِ «مغز خر خوردن» كه در شمار تابوست
با عبارت «مگر این ه دیوانه شده باشی= إال إذا کنتَ قد جَُننتَ!» جایگزین شده كه هم القاگر
«سبکَّ مغزي» است و هم با «خيال خام داشتن» همخوانی دارد؛ بنابراین ،مفهوم متن با رعایت
ادب به صورت كامد به مخاطب عرب زبان القا میشود.
در نمونة پنجم« ،حرام لقمه بودن» و «خر بودن» جزو تابو هستند كه البته ركيک بودن
عبارت نخست بيش از عبارت دوم است  .مترجم با در نظر گرفتن فضاي كلی متن سریال
كوشيده مفهوم را به مخاطب انتقال دهد؛ هر اند كه باید گفت «نيرنگباز بودن= مخادع» با
«حرام لقمه بودن» تا حد زیادي از لحاظ معنایی فاصله دارد و بهتر بود از تعابير دیگري
همچون «بغیض» استفاده شود.

 .2-5گسترش معنایي

1

گسترش معنایی در زبانشناسی شناختی ی ی از روی ردهاي جدید زبانشناسی محسوب
میشود؛ شناخت گرایان معتقدند ساختار زبانی انع اس مستقيم شناخت است كه هر عبارت
زبانی با شيوهاي خاد از مفهومسازي با یک موقعيت خاد مرتبط است .همچنين از نظر
آنها ميان تف ر ،معنا و ساختار زبانی پيوندي تنگاتنگ وجود دارد (نقیزاده.)1390 ،
در زبانشناسی شناختی پنج عامد «استعاره ،مجاز ،تعميم ،تخصيص و طرحوارد تصویري»
بهعنوان مهمترین عوامد گسترش معنایی واحدهاي زبانی شناخته میشوند (بهرامی.)1398 ،
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گسترش معنایی از رایجترین استراتژيهایی است كه در برخورد با دشواژهها كاربرد
دارد؛ بدین ش د كه با استفاده از آن در حالی كه معنی یک واژه حفظ شده ،معنی یا معانی
دیگري نيز به آن افزوده میشود.
مجاز و استعاره دو فرآیند مهم در گسترش معنایی محسوب میشوند این دو راه ار
معناي هسته را به معناي گسترش یافته بدل میكنند و روابط اند معنا ش د میگيرد (همان).
بررسیها نشان میدهد مترجم در فرآیند ترجمه 19 ،مرتبه از این استراتژي كمک گرفته
است كه تعدادي از آنها در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  .2کاربست استراتژي گسترش معنایي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
ترجمه

جملۀ فارسی

ارجاع

عجب پدر سوختهایست عمر.

کم هو ملعون عمر هذا.

قسمت اول

خدا طالعم را بسوزاند.

أال لعنۀ اهلل علیّ.

قسمت سوم

ناریه جان! دستم به دامنت ،تو میتوانی مختار

ناریۀ عزیزتی ،أتوسّل إلیک ،أنتِ تقدرین

را رام کنی.

علی إیقافه!

مردکِ دمدمی مزاجِ عیاش ،گَندَش را درآورده.

هذا الماجن متلون المزاج قد أفسد کل شئ.

تو همیشه فَکَت اِنقدر میجنبد نرهِ خر؟! چرا

أال تری أنک تثرثر کثیراً ،أیها الغبی ،ما کل

شِر و وِر میبافی؟

هذا التهریج؟

قسمت دوم
قسمت دهم
قسمت هشتم

در نمونة نخست ،تعبير «پدرسوخته» در زبان فارسی هم دشنام محسوب میشود و هم به
شخص زیرك و موذي اطالق میشود (نجفی )1378 ،كه در اینجا با توجه به بافت كالم،
معنی دوم مدنظر است؛ یعنی مجازاً بر شخص بدجنس اطالق شده است .جایگزینی واژه
«ملعون» در پرتو شناخت معناي مجازي «پدرسوخته» بوده و توانسته است از تندي تعبير
فارسی ب اهد و در همان حال مفهوم را با توسع معنایی به مخاطب القا كند.
در نمونة دوم ،تعبير «سوزاندن طالع» به نوعی نفرین بر خویشتن است كه مترجم آن را به
نوعی لعنت بر خویش فرض كرده و از عبارت رایج «لعنۀ» بهره برده است كه البته نسبت به
سوزاندن طالع مالیمتر و معمولتر است.
در نمونة سوم ،تعبير «رام كردن» كه در لغت به نوعی از سركشی درآوردن و اهلی كردن
است با عبارت «از حركت واداشتن= اإلیقا » معادلیابی شده است كه البته در این معادل،
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دیگر مفهوم منفی مورد اشاره به مخاطب القا نمیشود و میتوان گفت مترجم در اینجا حسن
تعبير یا بههگویی داشته است.

در نمونة اهارم ،معادلهاي ارائه شده براي دشواژههاي «عياش» و «دمدمی مزاج» درجة
نازیبایی خود را در زبان مقصد حفظ كرده است؛ با این حال ،عبارت «گندش را درآورده»
كه به معناي كار اشتباهی كردن و رسوایی به بار آوردن و باعث آبروریزي شدن است -باعبارت مالیمترِ «قد أفسد کل شئ» جایگزین شده كه عموماً در زبان عربی به معناي كار را
خراب كردن است.
در نمونة پنجم ،تعبير «شر و ور بافتن» كه در زبان فارسی به معناي سخنان بيهوده و بیمعنی
و حرف مفت بر زبان جاري كردن است؛ از جمله تعابيري است كه در عرف عام ،منفیواژه
تلقی میشود و بهكارگيري آن در متن با جانب ادب و نزاهت كالمی همخوانی ندارد .مترجم
به منظور رعایت ادب و پرهيز از ت رار مفهوم ناشایست در زبان مقصد با بهكارگيري
استراتژي گسترش معنایی یا همان توسع معنایی ،معادل «مسخرگی درآوردن و خوشمزگی
كردن= التهریج» را براي آن قرار داده است و از رهگذر آن توانسته مفهوم منفی را با مالیمت
به مخاطب عربزبان انتقال دهد.

 .3-5مجاز

1

اگر یک واژه یا كالم در معناي غيرحقيقی خود بهكار گرفته شود ،مجاز است (الجرجانی،
 )1991و این معناي ثانویه را زمانی مخاطب درمییابد كه «با ی ی از عالیق مشخص از
حاضري به غایبی برسد» (شميسا .)1389 ،این شگرد میتواند در برخورد با دشواژهها
پركاربرد باشد؛ اراكه درخصود واژگان و جمالتی استفاده میشود كه در معناي اصلی
بهكار نرفتهاند و القاگر معناي دیگري هستند كه البته باید با وجود قرینهاي داللت ثانوي
دریافته شود .همچنين باید بين معناي حقيقی (اوليه) و معناي مجازي (ثانویه) رابيهاي برقرار
شود كه به اصيالح به آن «غیر ما وضع له» میگویند .در دوبلة سریال مختارنامه ،شاهد
بهرهگيري  18مرتبهاي این استراتژي توسط مترجم هستيم .در جدول ( ،)3نمونههایی از
كاربست این استراتژي در دوبلة عربی سریال مختارنامه ارائه شده است.
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جدول  .3کاربست استراتژي مجاز در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ترجمه

ارجاع

کارد به شکم خورده هوس کباب گراز کرده

هذا الشَّرِهُ المهووس یشتهی شواء لحم الخنزیر.

قسمت اول

چشمتان روز بد نبیند ،مرا از پاچه آویزانم کردند.

عندما علقونی من ریش لی.

قسمت دوم

خوردی کچل؟ این بود عدالتی که خودت را

ذقتها یا أبله؟! أهذه هی العدالۀ التی ترید أن

برایش تکه پاره میکردی!؟

تقتل نفسک من أجلها؟

همان معروفۀ عرب است.

آکلۀِ األکبادِ یا مختار .

قسمت ششم

پوستم کلفت بوده که نمردم.

لو لم یکن قلبی حجراً لمُت

قسمت نهم

قسمت سوم

در نمونة نخست ،عبارت «كارد به ش م خوردن» تعبيري نسبتاً ناخوشایند و توهينآميز
است و مترجم با توجه به مفهوم مجازي آن با تکواژد «الشرِه» معادلی دقيق براي آن
جایگزین كرده است كه البته نمیتوان گفت بار منفی واژه جایگزین شده كمتر از عبارت
بهكار گرفته شده در زبان مبدأ است ،اراكه معادل عربی نيز معناي ش مبارگی ،ش مپرستی،
حرد و ولع داشتن براي خوردن را تداعی میكند.
در نمونة دوم ،عبارت «از پااه آویزان شدن» اصيالحی محاورهاي و غيرمؤدبانه است
كه معناي كنایی آن« ،حساب كسی را رسيدن« و به نوعی تنبيه كردن است .مترجم با توجه
به مفهوم كنایی و مجازي تعبير مورد بحث از عبارت «علّق» استفاده كرده كه تداعیگر
آویزان شدن است.
در نمونة سوم ،مترجم واژد توهينآميز «كچد» را كه با حس بينایی قابد درك است با
صفت «أبله» جایگزین كرده كه از دو منظر قابد نقد است؛ نخست این ه آن نقص را از حوزد
عينی به حوزد عقلی انتقال داده و از شدت ناخوشایندي تعبير و بیپردگی آن كاسته است و
از رهگذر آن به حسن تعبير و بهگویی رسيده است .دوم این ه كچد بودن لزوماً به معناي ابله
بودن نيست و این دو صفت نسبت به ی دیگر رابية الزم و ملزومی ندارند؛ بنابراین ،انين
برمیآید كه مترجم با در نظر گرفتن بافت و سياق كالم ،معناي مجازي آن را در نظر گرفته
است.
در نمونة اهارم ،مراد از «معروفه» زن خودفروش و زناكار است كه ميزان ناخوشایندي
و بیپردگی و ناپسندي در آن بسيار باالست كه البته در فرهنگ عربی ،این اصالح با مضمون
یادشده كاربرد ندارد .مترجم كوشيده بيان مؤدبانهاي در فرآیند برگردان داشته باشد و به
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همين دليد معادل «جگرخوار= آکلۀ األکباد» را جایگزین آن كرده است .البته باید گفت
آلوده دامن بودن با جگرخوار بودن كه نماد سنگدلی و قساوت قلب است از لحاظ معنایی با
هم متفاوت هستند.
در نمونة پنجم« ،پوست كلفت بودن» از لحاظ لغوي به معناي پوست ستبر داشتن است،
اما مجازاً به معناي گرانجان و سختجان بودن است و براي كسی بهكار میرود كه تحملش
در سختیها زیاد باشد .مترجم با شناخت مفهوم مجازي این دشواژه ،عبارت «سنگدلی= لو
لم یکن قلبی حجراً» را جایگزین كرده است كه در قلب و جان با هم اشتراك دارند ،اما
معادلی اندان دقيق براي عبارت فارسی نيست .به هر روي ،مترجم كوشيده در فرآیند
برگردان به كالم خود تهذیب بخشد و از بار منفی و ناشایست عبارت ب اهد.

 .4-5حذف

1

ی ی از روشهایی كه مم ن است مترجم در برابر دشواژهها بهكار برد ،روش حذف است
كه معموالً این روش به منظور گزیدهگویی ،جلوگيري از ت رار ،رعایت ادب و گاه نداشتن
معادل در زبان مقصد است .مم ن است مترجم براي ایجاد ارتباط فرهنگی ميان دو زبان،
دست به حذف بزند كه گاه به این دليد كه با شيوههاي دیگر مفهوم را انتقال میدهد و گاه
مم ن است از روي حس تشخيص خود از این روش استفاده كند .به هر روي ،این روش
مخاطب را از درك پيام دور میكند (ایویر.)1370،
معموالً روش حذف زمانی مورد قبول است كه مترجم آن را براي مخاطب خود ماللآور
یا واضح بداند (زركوب .)1392 ،بررسیها نشان میدهد مترجم در فرآیند برگردان12 ،
مرتبه از این استراتژي بهره برده است كه اند نمونه آن در جدول ( )4ارائه شده است.
در نمونةهاي ذكر شده تعابير «گور به گور شده ،بیبخار ،خاله خرسه ،خي ی ،خيره سر»
همگی بار توهين دارند و در شمار واژگان ناشایست و زننده به حساب میآیند كه مترجم
در برگردان متن با بهرهگيري از استراتژي حذف از ذكر معادل عربی براي آنها سرباز زده
است تا از رهگذر كاربست آن ترفند ،مراعات ادب و نزاكت كند و به حسن تعبير برسد.

1- Elision
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جدول  .4کاربست استراتژي حذف در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
ارجاع

جملۀ فارسی

ترجمۀ

آخ تف به قبر میتت ناریه ،کاش پدر گور به

آخ ،تباً لکِ یا ناریۀ لهذا األب ،إنّ غضب

گور شده من مغضوب پیامبر نبود.

النبی علیه یتابعنا!

یک موی این ایلیاتیها میارزد به کرور کرور

فشعر ٌ من هؤالءِ أبناءِ الصحراءِ تُعادِلُ

جماعت بیبخار کوفی.

اآلال َ من هؤالء الکوفیین

باید مراقب دوستی خرس خالهها باشیم.

یجب اتخاد الحیطۀ من األصدقاء.

عجب خری است این خلیفۀ خیکی حجازی!

یالجهل هذا الخلیفۀ الحجازی!.

بیچاره دخترم عمره ،چطور با این خیرهِ سرِ

المسکینۀ ابنتی عمر ،کیف یمکنها أن

دیوانه سر کرده.

تتحمل العیش مع هذا الرجل؟

قسمت دوم
قسمت ششم
قسمت سوم
قسمت سیزدهم
قسمت چهارم

ن ته قابد توجه در اینجا آن است كه در فرآیند برگردان متن ،جانب ادب رعایت شد،
اما استفاده از استراتژي مورد بحث موجب نقص در معنا شده است؛ به عنوان مثال ،در معادل
نمونة دوم ،مشخص نيست كه ارا كوفيان در نظر مت لم بیارزشند ،حال آن ه در عبارت
فارسی این موضوع به خاطر بیبخاري آنها بوده است .یا در معادل عربی نمونة سوم،
مشخص نيست كه ارا باید از «األصدقاء» پرهيز كرد؛ حال آن ه در زبان مبدأ مشخص است
كه آنان دوستی خاله خرسه دارند.

در دو نمونة آخر نيز همين نقص به اشم میآید؛ در زبان مبدأ ،خي ی بودن خليفه
مدنظر مت لم بوده كه البته اثري از آن در در زبان مقصد نيست و این ویژگی براي
مخاطب عربزبان تداعی نمیشود و مسأله آنجا اهميت پيدا میكند كه مخاطب هم-
زمان با گفتار ،تصویر وي را نيز به اشم میبيند .در معادل نمونه آخر ،مشخص نيست
كه ارا زندگی با آن مرد براي «عمره» سخت است؛ در حالی كه در زبان مبدأ این
علت بيان شده است.
 .5-5کمگفت

1

ی ی دیگر از روشهاي حسن تعبير در برابر تابوها ،بهرهگيري از ت نيک كمگفت در فرآیند
ترجمه است؛ یعنی «ميلبی از حد خود ضعيفتر و مالیمتر بيان شود» (شميسا .)1389 ،به
1- Understatement
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بيان سادهتر ،میتوان در فرآیند برگردانِ برخی از كلمات یا جمالت و حتی عباراتی كه بار
منفی دارند ،مالیمتر عمد كرد تا از تندي و تيزي تعبير كاسته شود و درنهایت با سليقة
مخاطب همسویی داشته باشد .در جدول ( )5نمونههایی از كاربست این استراتژي در دوبلة
عربی سریال مختارنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .5کاربست استراتژي کمگفت در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی
من مردم فروشم یا شما که یک روده راست
در شکمتان نیست؟!
و الالضالین و درد پدرم! و الالضالین و حُنّاق!
نماز به کمرت بزند ،حق مردم را پایمال نکن.
چه رویی ،دِ برو تا اون روی سگم باال نیامده.
من به گور پدرم میخندم با کعبه دربیفتم.

ترجمه

ارجاع

هل أنا خائن أم انتم الذین تخفون الحقائق.

قسمت دوم

و أنت من الضالین یا عمر ،یا لک من رجل
مخادع.
صالتک هذه لن تقبل یا آکل حقوق الناس.
یا لک من وقح ،إذهب من هنا قبل أن أغیّر
رأیی.
وهل أنا مجنون ألعلن الحرب علی
الکعبۀ؟!.

قسمت چهارم
قسمت هفتم
قسمت دهم
قسمت دوازدهم

در نمونة نخست ،مراد از «یک روده راست در ش م نداشتن» این است كه فرد كامالً
دروغگوست؛ این تعبير تا حد زیادي محاورهاي و در شمار واژگان ناخوشایند و توهينآميز
است كه البته مترجم با بهرهگيري از ت نيک كمگفت برایش معادل «پوشاندن حقائق= اخفاء
الحقائق» را بهكار بسته و با كاستن از تندي و تيزي سخن ،آن را غيرمحاورهاي ارائه داده است.
در نمونة دوم ،مترجم توجهی به بافت و ساختار نفرینی كالم نداشته است؛ زیرا روي
سخن مت لم با كسی است كه مشغول نماز خواندن بوده و در پایان سورد حمد ،عبارت
«والظالین» بر زبان آورد؛ بنابراین ،براساس همان برداشت آورده است« :أنت من الظالین.»...
صرفنظر از بیتوجهی مترجم به ساختار كالم ،دو عبارت «درد پدرم» و «حناق» توهين
آميز و ناخوشایند هستند كه مت لم از خدا میخواهد آن دو را نصيب عمر گرداند .مترجم با
استفاده از شگرد كمگفت ،عمر را از گمراهان دانست و از فریب اري وي اظهار شگفتی
كرد.
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در نمونة سوم ،عبارت «نماز كمرت را بزند» از جمله عبارتهاي غيرمؤدبانه و محاورهاي
است كه مترجم با تغيير ساختار و شيود بيانی ،آن را به جملة خبریه تبدید كرده است و عبارت
موردنظر را با دخالتدهی شگرد كمگفت به «نمازت هرگز قبول نيست» برگردان كرده و از
رهگذر آن ،نزاهت گفتاري متن را تقویت كرده است.
در نمونة اهارم ،عبارت «آن روي سگم را باال نيار» نيز عبارت محاورهاي و نسبتاً تند و
بیادبانه است كه به وقت عصبانيت شدید بر زبان جاري میشود و به این معناست كه
عصبانیام ن ن! مترجم با استفاده از همان شگرد و با تغيير لحن كالم براي آن عبارت ،معادل
«قبد از این ه نظرم را تغيير دهم» جایگزین كرده است.
در عبارت پایانی نيز مترجم با استفاده از شگرد كمگفت از تعبير ناخوشایندِ «به گور پدر
خندیدن» گذشته است و معادل «مگر من دیوانهام كه »...را جایگزین كرده است.
شيوه كمگفت در  29مورد از ترجمة تابوهاي سریال بهكار گرفته شده است و به نوعی
پركاربردترین شيود مورد استفادد مترجم بوده است كه به وسيلة آن عالوه بر كاهش بار منفی
عبارات به روانی كالم و زیباسازي آن كمک كرده است؛ با این حال در مواردي موجب
شده تا مخاطب از معناي اصلی كالم بدور افتد و در بسياري از موارد مقتضاي حال رعایت
نشده است.
ن تة دیگر این ه استفاده از این راه ار موجب شده است كه گاه جنبة دیداري اثر با جنبه
شنيداري ميابقت نداشته باشد ،اراكه این دشواژهها عموماً در مواقع خشم و عصبانيت بيان
شد ه كه حركات و اشارات دیداري با الفاظ بيان شده در زبان مقصد همخوانی ندارد و به
نوعی ناهمسویی بين حركات دست و صورت و گفتار پيش میآید.

 .6-5مضاعفسازي

1

مضاعفسازي ،بسط یا اطناب به دو صورتِ اطناب ابهام یا اطناب واضح میآید .اطناب
ابهام؛ یعنی كلمهاي مبهم را بيان میكنند و بعد به توضيح آن میپردازند و اطناب ایضاح
ع س آن است (تفتازانی .) 1370 ،این بسط در صورتی مورد پذیرش است كه مخاطب از
آن موضوع خالیالذهن باشد و مترجم به نااار به تفصيد آن میپردازد تا در ذهن شنونده
جاگير شود ،اما اگر بيش از حد صورت گيرد ،ماللآور خواهد بود و از عيوب ترجمه بهشمار
1- Reduplication
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میرود (شميسا .)1389 ،این درحالی است كه اگر سياق سخن داراي عبارات ناپسند و زننده
باشد ،مترجم براساس تشخيص خود براي این ه آن كلمه یا عبارات را دلپذیر و خوشایند
كند با بهكارگيري كلمات اضافه در متن خود و گاه ت رار آن به این مهم دست مییازد.
بررسیها نشان میدهد كه مترجم در فرآیند ترجمه 13 ،مرتبه از شيوه مضاعفسازي بهره
برده است كه در جدول ( )6به برخی از آنها اشاره شده است.
جدول  .6کاربست استراتژي مضاعفسازي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ترجمه

یک بار دیگر ببینمتان مادرتان را به عزایتان

ولکن إن رأیتکم ثانیهً لن أرحمکم و سأثکل

مینشانم.

أمهاتکم
من هو صاحب العین المالحۀ و النفس

میدانم از ترس کدام شوم نفسِ سگ چشم

أعر

به فکر من و دُل دُل افتادهای.

اللئیمۀ ،فتخافین علینا من عمر بن سعد هو
نحس و شئوم بعینهما.

مالمتم نکن که مثل سگ پشیمانم ،شیطان در

و أنا نادم ،ندمت ندامۀ لو أن نفسی /تطاوعنی

جلدم فرو رفت.

إذاً لقطعت خمسی ولعل شیطان قد استغل
ضعفی.

او از آن ابنالوقتهایی است که سر بزنگاه

هو شخص طمّاع لئیم ،شرور إنتهازی ،جبان

بالنسبت پیشابشان میگیرد...

روّاغ ،خوّان أیضاً.

دق دلی کدام مرضت را میخواهی سر ما

أیها العاجز ،أخبرنی هل جئت تشفی ما توغل

خالی کنی؟ شیخ ابومرض!.

فی صدرکَ من أمراض ماضیۀ وقاتلۀ.

ارجاع
قسمت دوم
قسمت
چهارم
قسمت
هجدهم
قسمت سی
و دوم
قسمت دوم

مترجم در نمونة نخست براي آن ه لحن خشم وعصبانيت را بيشتر القاء كند با بهرهگيري
از استراتژي مضاعفسازي عبارت «لن أرحمکم» را به متن افزوده است .در نمونة دوم ،عالوه
بر كاهش بار منفی متن براي واضح شدن مراد سخن به بسط و تفصيد كالم پرداخته است.
در نمونة سوم ،براي آن ه مترجم بتواند لحن كالم «مثد سگ پشيمانم» را به تصویر ب شد از
شعري مشهور دربارد شخصی به نام ندامۀ الکسعی -كه پشيمانی او براي كسانی كه به دست
خود كار نادرستی را مرت ب میشوند ضربالمثد شد( -الزركلی )2002 ،استفاده كرده
است؛ بهرهگيري از این بينامتنی ضمن این ه سبب شد از كاربست عبارت زننده و ناپسند
پرهيز شود ،موجب زیبایی كالم و تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب عرب زبان شده است.
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در نمونة اهارم مترجم بهجاي تعبير ناخوشایند «سر بزنگاه پيشابش میگيرد» با قرار دادن
صفاتی پی در پی سعی در انتقال مفهوم داشته است ،گراه میتوانست با استفاده از تعابير و
اصيالحات منيبق از زبان مقصد ترجمهاي متناسبتر با گفتار فارسی بيان كند.
در نمونة پنجم ،تعبير «دق دل خالی كردن» به معناي خشم و كينه است كه مترجم سعی
كرده با اطناب ،مفهوم موردنظر زبان مبدأ را به مخاطب عرب زبان انتقال دهد .البته ام ان
سادهت ر مفهوم متن با رعایت جانب ادب نيز وجود داشته است .به عنوان مثال ،میتوانست
گفته شود« :یا أبا المرض! ترید أن تصبّ علینا نقمۀ أی مرضک».

 .7-5تضاد یا تناقض

1

كاربست روش تضاد یا تناقض از جمله راه ارهاي مترجمان در برخورد با دشواژههایی
است كه بار معنایی منفی و ناميلوب دارند .توضيح این ه كلمات مخالف نوعی متضاد هستند.
تمامی زبانها كلمات مخالف دارند كه در برخی از زبانها براي مفاهيم مثبت ،لغت دارند،
اما منفی آن را با اضافه كردن كلمة نفی میسازند؛ مثالً در زبان انگيسی با اضافه كردن not
به  freeمقصود خود را میرسانند (كبيري .)1379 ،تضاد به این معنی است كه «واژهاي
درست در معناي ضد آن بهكار برند و مثالً به جاي كلمة افتضاح بگویند :عالی!» (شميسا،
)1389؛ اینگونه گذشتگان تضاد را استعارد ته ميه یا همان استعارد ریشخند ناميدهاند؛ زیرا
براي استهزا و سخریه بهكار میرود (همان).
بررسیها نشان میدهد كه استراتژي تضاد یا تناقض 4 ،مرتبه براي ترجمة تابوها بهكار
گرفته شده كه به نوعی كمترین بسامد را به خود اختصاد داده است .در نگاه كلی ،مترجم
كوشيده با بهرهگيري از این شگرد ،معادلِ دشواژهها را مالیمتر و پذیرفتنیتر انتقال دهد.
در جدول ( )7نمونههایی از كاربست استراتژي تضاد یا تناقض ارائه شده است.
در نمونة نخست ،تضاد ش د گرفته در زبان مقصد ،نسبت به جملة فارسی عالوه بر
كاهش بار معنایی ناخوشایند سخن با صنعت تضاد توانسته حالت استهزا به متن بيفزاید؛
اراكه تعبير محاورهاي «به قيمت خون پدر»؛ یعنی بسيار با قيمت باال و گران در حالی كه در
معادل ارائه شده آمده است «به مبل ناايز= بثمن رخیص».

1- Contradiction
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جدول  .7کاربست استراتژي مضاعفسازي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ارجاع

ترجمه

مَنی چند؟ به قیمت خون پدرشان.

ما ثمن المن الواحد؟ بثمن رخیصٍ جداً!

قسمت هفتم

جایی میروم مثل این کن فیکون شده نباشد.

سو أذهب إلی أی مکان خیرٌ من هذه المدینۀ.

قسمت هشتم

گندهتر از دهانت حرف میزنی.

ال تتفوهی بکلمات اکبر من قدرکِ

قسمت دوم

جننت یا مختار؟ فعالج الموضوع بالعقل والترویۀ

قسمت دوم

خر نشو مختار ،ما میتوانیم موضوع را
مرد و مردانه حل کنیم.

در نمونة دوم ،مترجم مفهوم خرابآباد و ویرانشهر نهفته در تعبير «كن في ون شده» را
از وضعيت منفی و بدبينانه به وضعيت مثبت و خوشبينانه «خیرٌ من هذه المدینۀ» تبدید كرده
و از رهگذر كاربست استراتژي تضادسازي ،هم بار منفی كالم را كاهش داده و هم
درخصود انتقال معنا اقدام كرده است .با این حال باید پذیرفت كه كاهش معنایی اعمال
شده در زبان مقصد ،موجب كاهش القاي كراهت مورد نظر متن مبدأ شده است.
در نمونة سوم ،كد جمله بار توهين دارد كه مترجم ساختار مثبت كالم را تبدید به ساختار
منفی كرده است؛ با این حال نمیتوان گفت بار توهين معادل ارائه شده كمتر از بار منفی

موجود در زبان مبدأ است .به نظر میآید اگر مترجم به جاي معادل ارائه شده از تعبير «تجاوز
عن حدِّک فی کالمک» استفاده میكرد ،هم ساختار اولية جمله حفظ میشد و هم بار
منفی موجود در متن كاهش مییافت .در نمونة اهارم نيز انشاء نهیمحور با رعایت

جانب ادب به انشاء استفهام محور تبدید شه است.
 .8-5ترجمه تحتاللفظي

1

ترجمة تحتاللفظی؛ یعنی ترجمة واژه یا عبارت زبان مبدأ به واژه یا عبارت زبان مقصد (یعنی
ترجمة جزءبهجزء یک تركيب یا تعبير فرهنگی) با رعایت قواعد نحوي زبان مقصد (ایویر،
 . )1370این شيوه از لحاظ متماید بودن به زبان مبدأ ،پرام امانتداري را برافراشته است.
ترجمة تحتاللفظی «ترجمهاي است كه معناي دقيق متن مبدأ را با نزدیکترین ساختهاي
دستوري و معنایی زبان مقصد منتقد میكند» (ناظميان.)1397 ،

1- Literal Translation
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روش ترجمة تحت اللفظی در  27مورد از دشواژههاي سریال مورد ميالعه بهكارگرفته
شده كه جایگاه دوم را در ميان استراتژيهاي مورد ميالعه دارد و از پربسامدترین راه ارها
بوده است .در جدول ( ،)8نمونههایی از كاربست استراتژي ترجمة تحتاللفظی بررسی شده
است.
جدول  .8کاربست استراتژي ترجمۀ تحتاللفظي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
ترجمه

جملۀ فارسی
تارک صالت خودتی و هفت پشتت نامسلمانِ

یا قاطع الطریق ،أنت وأجدادک تارک الصال

دزدِ گردن کلفت.

یا کافر یا زندیق.

بن حریث! این پیر سگ را زنده میخواهم.

یا بن حریث أرید هذا الکلب العجوز حیّا.

همۀ این دودها از گور تو برمیخیزد .نمک به

کل هذا الدخانیات یسطع من قبرک یا نکیر

حرام!

المعرو .

بخدا قسم سگش ،میارزد به صدتا یزید و
امثال آن.

واهلل کلبه أشر من یزید ومن أمثاله.

غلط میکنند! چشمان تک تکشان را از کاسه

فلتخسأ بنات العرب ،سأقتلع عیونهن من

درمیآوردم.

أحداقها.

ارجاع
قسمت هفتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت
دوازدهم
قسمت دوم

همانيور كه در نمونههاي جدول ( )8شاهد هستيم براي عبارات دشنامگونه یا به دور از
ادب با نزدیکترین واژه یا عبارتی از زبان مقصد معادلیابی شده است كه برخی را میتوان
پذیرفت و برخی را از جنبة راهبردهاي ترجمهاي قابد پذیرش نيست .به عنوان مثال ،در نمونة
نخست مترجم كوشيده براي هر واژه معادلی ذكر كند با این همه جابهجایی بیمورد داشته و
براي ی ی از صفتهاي بيان شده معادلیابی ن رده است .مترجم میتوانست با همان روی رد
تحتاللفظی و بدون جابهجایی و حذف اینگونه معادلیابی كند« :أنت تارک الصال
وأجدادک السالفین أیها الکافر السارق المُتعنّت».

بحث و نتيجهگيري
از بررسی به عمد آمده درخصود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در برگردان تابوهاي
بهكار رفته در سریال مختارنامه میتوان به این نتيجه رسيد كه  -1آنان به تابوهاي موجود در
زبان فارسی شناخت كامد داشتهاند -2 .كوشيدهاند با كاربست شگردهاي متعدد -كه ذكر
آن در این پژوهش گذشت -از كاربست دشواژهها و واژگان ناخوشایند و زننده در متن
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مقصد بپرهيزند و به نوعی با حسن تعبير در فرآیند برگردان ،مؤدبانه ،مالیم ،غيرمحاورهاي و
با نزاهت ،مفاهيم موردنظر را به مخاطب عرب زبان ارائه دهند .بنابراین ،باید پذیرفت حسن
تعبير به عنوان ی ی از مهمترین و كاربرديترین ابزار گفتمانی براي تقویت و دواندان كردن
نزاكت و ادب اجتماعی ،مورد توجه مترجم بوده است.
نتيجه تحقيق القاگر این ن ته مهم است كه روی رد كلی مترجم (یا گروه مترجمان)
رعایت جانب ادب و عدم ترویج واژگان و تعابير ناشایست و ركيک بوده است؛ با این حال
نمیتوان ادعا كرد كه دوبلة عربی سریال مختارنامه خالی از پرهيزه یا دشواژه است؛ زیرا
همچنان ردپاي تابوها در زبان مقصد دیده میشود .در عين پذیرش مسأله قبلی باید پذیرفت
كه واژه یا تعبيري در زبان مقصد دیده نشده است كه از لحاظ بار مفهومی ،تندتر و زنندهتر
از معادل فارسی آن باشد.
با وجود ارزش فراوان دوبلة ارائه شده ،این اثر از منظر نحود تعامد با تابوها داراي اند
عيب است؛ توجه مترجم به مسأله ادب و نزاكت در بعضی از موارد موجب ليمه دیدن متن
شده است و انتقال مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد به درستی صورت نپذیرفته است؛ بهویژه
آنچه در بخش استراتژي حذف اتفاق افتاده است .آنچه عيب یادشده را اشمگيرتر میكند
شاید در این مسأله باشد كه عموماً تابوها با حالت عصبانيت و خشمگينی بر زبان جاري
میشوند و این ه مترجم دست به حذف آنها میزند ،نوعی ناهماهنگی و ناهمسویی بين
حركات دست و صورت و كالم گفتاري پيش میآید .عيب دیگر در موقعيتهایی رخ داده
است كه مفهوم تابو در زبان فارسی با معادل ارائه شده آن در زبان عربی همخوانی ندارند؛
معادلهاي ارائه شده درخصود «معروفه» و «حرام لقمه بودن» از این نمونه هستند.
در پایان ضمن ارائة نمودار تعداد مرتبه هشت استراتژي مورد بحث (نمودار ( ))1باید
گفت كه شگرد كمگفت با  29مرتبه و شگرد تضاد با  4مرتبه كاربرد به ترتيب بيشترین و
كمترین كاركرد را در فرآیند برگردان تابوها از زبان مبدآ به زبان مقصد داشتهاند.
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