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بررسی سازوکارهای حُسن تعبیر در ترجمۀ تابوهای رمان الهوی
از هیفا بیطار


1ـ عبدالباسط عرب یوسفآبادی2،ـ فرشته افضلی
6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه ملی زاب  ،زاب  ،ایران
0ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه ملی دام ان ،سمنان ،ایران
(تاریا دریافت6867/88/60 :؛ تاریا پذیرش)6867/66/07 :

چکیده
با گسترش روابط زبانی ميان ملت ها ،تأبير و تأبر فرهنگی امري طبيعی لوه میكند و این امر سبب
ایجاد رابطه اي دوسویه ميان زبان و فرهنگ میگردد .در این االت ،زبانی كه بيش از همره تحرت ترأبير
قرار میگيرد ،میتواند بيشتر در معرض ورود واژگان و تعابير زبان فرادست قرار گيرد .بنرابراین ،نقرش
متر م به عنوان عام انتقال فرهنگ مبدأ به زبان مقصد اائز اهميت است .در برخی از آبار زبان عربی،
واژه ها و ساختارهایی و ود دارد كه در امعة ما ،تابو محسوب مریشرود و مترر م بایرد مناسرب تررین
راهکار را به كار گيرد تا از یک سو ،از بار معنرایی منفری ترابو بکاهرد و از سروي دیگرر ،در تر مره اش
امانت داري كرده باشد .به نظر میرسد اُسرن تعبيرر ،راهکراري مناسرب برراي تر مرة تابوهرا باشرد .در
پژوهش پيش رو ،تالش بر آن است با تکيه بر روش توليفیر تحليلی تابوهراي رمران الهروي (0887م).
از هيفا بيطار بررسی شود و با استناد به ابزارهاي زبانی اُسن تعبير ،مناسب ترین تر مه براي آن هرا ارائره
گردد .نتایج نشران از آن دارد كره شرگرد اُسرن تعبيرر در تر مرة تابوهراي رمران ،در افرظ و تقویرت
خودانگارب ا تماعی مخاطب فارسیزبان بسيار مؤبر اسرت .همچنرين ،اسرتلزام معنرایی ( ،)%08گسرترش
معنایی ( )%08و مجاز ( )%63پربسامدترین سازوكار اُسن تعبير در تر مة پيشرنهادي تابوهراي رمران بره
شمار میآید.

واژگان کلیدی :تابو ،حُسن تعبیر ،استلزام معنایی ،گسترش معنایی ،رماان الهاوی ،هیفاا
بیطار.
(نویسندب مسئول)E- mail: arabighalam@uoz.ac.ir
E- mail: f.afzali@du.ac.ir
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مقدمه
كاركرد اللی زبان« ،ایجاد ارتباط ميان افراد یک یا ند امعه با یکردیگر» (عرعرار و
هاشمی0861 ،م )6 :.است .این ارتباط بره عنروان عنصرري ايراتی در هویرت افرراد وامرع
نقشآفرینی میكند .به دلي دادوستدهاي زبانی فراوان ميان وامع ،زبانی كه بيشتر از همره
تحت تأبير قرار میگيرد ،میتواند بيشتر در معررض دگرگرونیهراي سراختاري و واژگرانی
قرار گيرد .این امر سبب میشود از یک سو آن زبان از لورت اولية خود خارج شرود و از
سوي دیگر ،زمينهاي براي ورود مستقيم و بدون غربالِ فرهنگ بيگانره در ميران گویشروران
آن زبان گردد .بنابراین ،نقش متر م به عنوان عامر انتقرال فرهنرگ مبردأ بره زبران مقصرد
اهميت دارد.

بیان مسئله
تابوهاي زبانی از مله مسائلی است كه نقش متر م را در گرتهبرداري درست از زبران
مقصد پررنگ میسازد .این پدیدب زبانی كه از آن به «ممنوعيت در رفترار زبرانی» (أولمران،
6631م )668 :.تعبير شدهاست و تقریباً در همة زبرانهراي دنيرا و رود دارد« ،برا ارزشهرا و
باورهاي ا تماعی و فرهنگی زبان مبدأ پيوندي عميق دارد» (فلو ر 6611 ،م ،.ج .)617 :0
متون داستانی ،بهویژه رمان ،به دلي اینکه خاستگاه تجربيات فردي و كلنشهاي ناخودآگراه
و واقعيات ا تماعی است ،بازتاب تابوهایی همچون روابط نسی ،بادهسرایی و دشرواژههرا
به شمار میآید و نقش درخور مالاظهاي در ترویج فرهنگ و ارزشهاي زبان مبدأ به زبان
مقصد دارد.
در برخی از رمانهاي زبان عربی ،واژهها و ساختارهایی و ود دارد كه برا همران شرک
خا خود ،قابليت تر مه و اپ به زبان فارسری را نردارد ،برهویرژه اگرر ابرري كره برراي
تر مه انتخاب می شود ،رویکردي تابوشکن داشته باشد و خرالق آن ابرر كمترر بره رعایرت
تابوهاي پذیرفتة امعهاش اعتقاد داشته باشد.
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از مله راهکارهاي مناسب در تر مة تابوهراي زبرانی از عربری بره فارسری ،اسرتفاده از
شگرد «اُسن تعبير» است .این شگرد كه به عنوان یک راهبرد كالمری ()Verbal strategy
در مطالعات مربوط به ممنوعيتهاي زبانی مورد استفادب زبانشناسان قرار مریگيررد ،نرين
تعریرف شرردهاسررت« :شررگردي اسررت بررراي ررایگزین كررردن واژب خوشررایند برره رراي واژب
ناخوشایند كه به دلي ترس مذهبی ،و دان اخالقری و یرا ادب اسرتفاده مریشرود» ( Casas
 .)Gomez, 2009: 727در ساخت اُسن تعبير از ابزارهاي زبانی مختلفی اسرتفاده مریشرود
كه مهمترین آنها عبارتند از :تکرارشوندگی ،ارذف ،وامواژه ،اسرتلزام معنرایی ،اسرتعاره،
مجاز ،تضاد معنایی ،كمگلفت ،ردّ خللف ،گسترش معنایی و عبارات اشارهاي.
با تو ه به این توضيحات ،در پژوهش پيش رو ،تالش كردهایم تا رمان معالر عربری را
مطالعه نمایيم و راهکارهاي سراخت اُسرن تعبيرر را در تر مرة تابوهراي زبرانی آن بررسری
كنيم .به همين سبب ،رمان الهوي (هوس) نوشتة هيفا بيطار (6618م ،).رماننرویس مشرهور
سوري انتخاب شد .این رمان كه در سال  0887ميالدي به اپ رسيد ،هنوز به زبان فارسی
تر مه نشدهاست .بيطار در این رمان از رمز و راز دنياي زنانه پرده برمیدارد و برخی مسائ
خا زنان را بیپرده بازگو میكند .در این رمان ،او با تصویر رنجهاي زنی كه با سركوب
امعة مردسا ر موا ره اسرت ،تابوشرکنی مریكنرد و در ایرن ميران ،برخری از لرحنههراي
عشقبازي ،بادهنوشی و تابوهاي اخالقی را به تصویر میكشد.

روش ،پرسشها و فرضیههای پژوهش
در ستار ااضر ،تالش شده تا ميزان تأبيرگذاري سازوكارهاي اُسن تعبيرر در تر مرة
تابوهاي زبان عربی ،بر ذهن و زبان خوانندب فارسیزبران را كشرف نمایرد .برراي ایرن كرار،
رمان الهوي انتخاب گردید و در گام نخست ،تمام واژگان و ملرههراي آن بررسری شرد و
تابوهرراي آن كرره در راسررتاي موضرروع ،اهررداف و پرسررشهرراي پررژوهش قرررار مرریگيرررد،
گردآوري شد .ایرن تابوهرا شرام روابرط نسری ،نرام برردن انردامهراي تناسرلی ،تولريف
بادهسرایی ،واژههاي قبيح و بیادبانه ،و بيان عادات و رفتارهاي زشرت ا تمراعی مریباشرد.
براي بررسی دادهها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تحلي محتوا استفاده شرد .بنرابراین،
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تمام واژگان و بندها ،تحلي و بررسی شد و بر اساس انواع تابوها و نيز راهکارهاي مناسرب
براي اُسن تعبيرسازي تابوها ،دادهها در دولهاي مخصرو دسرتهبنردي شرد ترا بسرتري
مناسب براي بررسی موضوع و محتواي آنها فراهم شود .براي عينیترشدن تحلي و امکان
بررسی سنجيدهتر ،بسامد دادههاي برگرفته از رمان انردازهگيرري ،و بره كمرک فنرون آمرار
توليفی و استنباطی ،نتایج پژوهش تفسير شد.
پرسشهایی كه در این ُستار در پی پاسا آنها هستيم ،عبارتند از:
 .6كدام یک از سازوكارهاي اُسن تعبير در تر مة تابوهاي رمان الهوي براي سازش با
هنجارهاي فرهنگی كشور ایران پركاربردتر است؟
 . 0تا ه انردازه شرگرد اُسرن تعبيرر ،در تقویرت و افرزایش نزاكرت ا تمراعی و افرظ
خودانگارب ا تماعی در مخاطب فارسیزبان كمک میكند؟
 .8سازوكارهاي اُسن تعبير در تر مة تابوهراي رمران برا مفهروم الرلی داسرتان قردر
فالله دارد؟
بنابراین ،پژوهش بر پایة این فرضيهها شک گرفتهاست:

الررف) راهکررار اسررتلزام معنررایی و گسررترش معنررایی در تر مررة تابوهرراي رمرران الهرروي
پركاربردتر است.
ب) با تو ه به اختالف فرهنگی كشور ایران با كشورهاي عربی ،شگرد اُسن تعبيرر در
افظ خودانگارب ا تماعی متون تر مهشده به فارسی بسيار مؤبر است.
ج) به ز راهکار اذف ،بقية راهکارهاي اُسن تعبير مقصود تابوها را در بافت معنرایی
داستان ت يير نمیدهند.

پیشینة پژوهش
تاكنون تحقيقات زیادي دربارب هنجارها و تابوها و نيز راهکارهراي تر مرة آن لرورت
پذیرفتهاست؛ از ملة آنها ،عبدي ( )6831در پایاننامة «استراتژيهاي متر م براي برخورد
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با تابوها در فيلمهاي دوبلهشده از انگليسری بره فارسری» ،در پری شناسرایی مشرک خألهراي
واژگانی در تر مة آبار ادبی اسرت ترا مشرکالت ااتمرالی كره متر مران برا آن هرا موا ره
میشوند ،بررسی شود و راهکارهاي مناسب برراي تر مرة واژههراي فرهنگری خرا ارائره
گردد .شریفی و دار ينيان ( )6833در مقالة «بررسی نمود زبانی تابو در تر مه به فارسری و
پيامدهاي آن» ،با بررسی برخری از مترون تر مرهشرده بره زبران فارسری ،تابوهراي فرهنرگ
فرادست را دستهبندي نمودهاند و بحث خودسانسوري ،دیگرسانسوري و شيوههاي رایج آن
را مطرح كردهاند و نين نتيجه گرفتهانرد كره مهرمتررین راهبردهراي متر مران در تر مرة
تابوهررا ،شررام اررذف ،واژههرراي كلرری ،وامواژه و ابررداع واژه مرریباشررد .بنررایی ( )6868در
پایاننامة «بررسی سانسور در تر مة رمان به زبان فارسی با نگاهی به آبار گابری گارسريا و
پائولو كوئيلو» به بررسی سانسورهاي نهادي و فردي در تر مة آبار فوق پرداختهاست و بره
این نتيجه رسيده كره مترر م از طيرف گسرتردهاي از راهکارهراي ارذف و رایگزینی در
تر مة تابوهراي ایرن آبرار بهرره مریبررد .قاضریزاده و مردانری ( )6866در مقالرة «بررسری
راهبردهاي متر مان در تر مة تابوهاي غربی در دوبلة فيلمهاي انگليسی به زبان فارسی» با
بررسی توليفی دوبلة فيلمهاي انگليسیزبان بره فارسری ،شرگردهایی همچرون دسرتکاري،
ت يير و تعدی را واكاوي كردهاند كه متر مان براي تر مة تابوهاي زبانی و فرهنگی بهكار
میگيرند .آذردشتی ( )6860در پایاننامة «رویکرد هنجارمحور به تر مرة تابوهراي كالمری
در ناطوردشت» ،برا نظرر بره اهميرت تابوهراي كالمری بره عنروان دشرواريهراي پريش روي
متر مان در موا هه با آن ،رویکرد سه متر م فارسی رمران ناطوردشرت را در برخرورد برا
تابوهاي كالمی این رمان بررسی نمودهاست .وي بره ایرن نتيجره رسريده كره در انتقرال ایرن
تابوها به ترتيب بيشترین اسرتراتژي ،شرام تلطيرفسرازي ،انتقرال مسرتقيم ،و بررانسرازي
میباشد .طالبنيا ( )6860در پایاننامة «راهبردهاي تر مة تابو در دوبلة فريلمهراي پليسری»،
دَه فيلم سينمایی پليسی به همراه دوبلة آن را بررسی نمرودهاسرت و قسرمتهرایی را كره در
دوبلة فارسی ت يير یا دستکاري شده بود ،استخراج و با ال آن مقایسه كردهاسرت .وي بره
این نتيجه رسيده كره در ایرن دوبلرههرا ،از راهبررد افرزایش ،ارذف ،تخفيرف و رایگزینی
استفاده شدهاست .ميرزایی و دیگران ( )6860در مقالة «شگرد سادهسازي تابوهاي فرهنگری
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در برگردانهاي مرعشیپور از رمانهاي راه و كو ة مدق نجيب محفوظ» به شيوههایی كه
مرعشیپور براي سادهسازي زبان تر مه در تر مة رمانهاي نجيب محفوظ استفاده كررده،
اشاره كردهاند و مهمترین آنها را شام اذف ،ایگزینی و كاهش برشمردهاند .ايردري
و عليزاده ( )6860در مقالة «نقش استراتژي تر مه در لوگيري از نفروذ زبرانی و فرهنگری
زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرودست» به این نکته اذعان میكنند كره مترر م اولرين
كسی است كه در معرض واژگان و فرهنگ بيگانه قرار میگيرد .بنرابراین ،برا برهكرارگيري
استراتژي هاي مناسب تر مه ،میتواند از نفوذ عنالر بيگانة زبان فرادست لوگيري نمایرد
و در نتيجة معادل یابی لحيح واژگانی و فرهنگی ،از امر سلطة فرهنگی در زبران فرودسرت
ممانعت به عم میآورد .امام ( )6869در مقالة «ترفندهاي برومیسرازي در تر مرة فارسری
فيلم هاي كارتونی :رئيس مزرعه ،شن قرمزي و پانداي كونگفوكار» می كوشد تا با بررسری
فيلمنامه و تر مة فارسی سره فريلم فروق ،شرگردهاي برهكرارگيري ترفنردهاي برومیسرازي
متر مان و نيرز دوبلورهراي ایرانری را در ایرن فريلم هرا بررسری نمایرد و نروعی دسرته بنردي
هشتگانه براي ایگزینسازي عرضه نماید .خزاعی فریرد و قاضریزاده ( )6869در مقالرة
«تأبير هنجارها بر روند تر مه؛ موردپژوهی تر مه هاي معالرر قررآن مجيرد» معتقدنرد كره
تر مههاي قرآن تحتتأبير محدودیتهاي زبانی ،ا تماعی و فرهنگی لورت گرفتهاست.
بنابراین ،نين تر مههایی در تفسير معناي قرآن است كه با یکدیگر متفاوت هستند .اميري
( )6869در پایاننامة «بررسی راهکارهاي تر مهاي بهكار گرفته شده در تر مة دشرواژههرا
در دوبله و زیرنویس فيلمها از انگليسی به فارسی» ،پنج فيلم هراليوودي را بره همرراه نسرخة
دوبله و زیرنویس آن بر اساس دَه راهکار تر مهاي ارائهشده از سوي گاتليب سنجيدهاست
و به این نتيجه رسيده كره رایرجتررین راهکرار در دوبلره ،راهکرار ارذف ،و در زیرنرویس،
راهکار انتقال میباشد.
همچنين ،پژوهشهاي متعددي در ارتباط با شگرد اُسن تعبير و تأبير آن برر زیباسرازي

كالم انجام شدهاست؛ از آن مله :اسرامالردّین (6639م ).در كتراب المحظرورات اللغویّاة:
دَاسة داللیة للمستهجن والمحسن منن األلفاظ كه به مسئلة تابوهاي زبران عربری پرداخرت و
شگرد اُسن تعبير را به عنوان یکی از راهکارهاي مناسب براي نهادینه نشدن ایرن تابوهرا در
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ميان گویشوران عربی برشمرد .أبوز ل (0886م ).در پایاننامة «التعبير عن المحظور الل روي
والمحسن اللفظی فی القرآن الکرریم» ،قررآن را بره عنروان متنری كرامالً ادبمحرور معرفری
میكند و با ذكر نمونههاي فراوان اببات میكند كه در قرآن با استفاده از شگرد اُسن تعبير
سعی بر آن است كه نزاكت ا تماعی مخاطب در تمام دورانها و فرهنرگهرا افرظ شرود.
العمّوش (0866م ).در پایاننامة «التلطّف فی لغة القرآن» ،ضمن استخراج شگرد اُسن تعبيرر
از آیاتی با محوریت تقوا ،مرگ و تررس نرين نتيجره مریگيررد كره در تمرام ایرن آیرات،
گفتمانی ادبی از انب پيامرسان (خداوند) به پيامگير (انسان) اراكم اسرت .بيراتی ()6836
در پایاننامة «بررسی ساختار زبانی اُسن تعبير در فارسی» به مهمتررین سراختارهاي سرازندب
تعابير زیبا در زبان فارسی پرداختهاست و نين نتيجه گرفتره كره در مترون فارسری ،ترا ارد
امکان نزاكت ا تماعی و خودانگارب ا تماعی افظ میشود ،به همين سربب نویسرندگان و
شاعران فارسیزبان از شگرد اُسن تعبير اسرتفادب فروانری مریكننرد .نروروزي و عبراسزاده
( )6836در مقالة «اُسن تعبير در زبان عربی» به ساختارهایی در زبان عربی اشاره نمرودهانرد
كه در بيان مقو ت و مفاهيمی بهكار میرود كه بهواسطة ارمت عرفی یا ا تماعی و دینری
از ذكر آن پرهيز میشود .ایشان این ساختارها را شام كنایره ،تضراد ،تررادف ،هماننردي و
ت يير آوایی برشمردهاند .السرامر (0860م ).در مقالرة «التهرذیب الکلمری :دَاساة ججتماعیاة
تداولیة» ،ضمن پيوند دادن شگرد اُسن تعبير به امعهشناسی ،به تحلي

ند الگوي متداول

محاورهاي پرداختهاست و ميزان ادبيّرت آنهرا را بررسری كرردهاسرت .موسروي و بدخشران
( )6866در مقالة «اُسن تعابير ناپسند» به تحلي كاربردشناختی شگرد اُسن تعبيرر و تطبيرق
آن بر شواهد مختلفی از دشواژههراي زبران فارسری و انگليسری پرداخترهانرد و نرين نتيجره
گرفته اند كره ایرن شرگرد برراي افرظ نزاكرت ا تمراعی و لروگيري از خدشرهدار شردن
ااساسات افراد بسيار مؤبر است .همين پژوهشگران ( )6868در مقالة «بررسی زبانشرناختی
بهگویی در زبان فارسی» به ابزارهاي گفتمانی قدرتمندي در زبران فارسری پرداخترهانرد كره
براي تقویت و افزایش نزاكت ا تماعی و افظ خودانگارب ا تماعی طرفين گفتگو برهكرار
می رود .ایشان این ابزارها را شرام تکرارشروندگی ،ارذف ،وامگيرري واژگرانی ،اسرتلزام
معنایی ،اسرتعاره و مجراز برشرمردهانرد .الثبيتری (0868م ).در مقالرة « الظااهرة التلطّرف فری
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األساليب العربیّة» ،ضمن كاربردي شمردن شگرد اُسن تعبير در افظ خودانگارب ا تمراعی
مخاطب ،مهم ترین شگردهاي زیباسازي مالت عربری را شرام مجراز ،اسرتعاره ،تشربيه و
ت ييرر آوایری برشرمردهاسرت .نهراد (0860م ).در مقالرة «المحظرورات والمحسّرنات اللغویّاة
الترکیبیة فی نهجالبالغة» ،متن نهجالبالغه را به عنوان الگویی مناسرب برراي رعایرت نزاكرت
ا تماعی و افظ ایگاه ا تماعی مخاطب میداند و نمونرههراي فراوانری برراي زیباسرازي
كالم از این ابر اسرتخراج نمروده كره دال برر ادبمحروري آن مریباشرد .پيرروز و محرابری
( )6860در مقالة «بررسی معنیشناختی اُسن تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات اافظ» ،به
بررسی شريوه هراي سرخنگویی از مررگ در غزليرات ارافظ برر اسراس مقولرة اُسرن تعبيرر
پرداختند و مهمترین این شيوهها را وامواژه ،واژگان كلری ،عبرارات اشرارهاي ،ردّ خللرف و
تلویح معرفی نمودهاند .امراوي (0869م ).در مقالة «نظریة التأدب فی اللسرانيات» ،بره ارائرة
الگوهاي مؤدبانة زبران پرداختره كره ليکراف (6678م ،).لريچ (6638م ).و برراون و لوینسرن
(6637م ).مطرح نمودهاند و همة این الگوها را قاب انطباق بر تمام متون عربی دانسرتهاسرت.
موسرروي و بدخشرران ( )6869در مقالررة «بررسرری اُسررن تعبيررر در زبرران فارسرری :رویکررردي
گفتمانی» ،به بررسی سازوكارهاي ساخت معناي اُسن تعبيري در زبان فارسی با اسرتناد برر
رویکرد گفتمانی كرسيو فرناندر پرداختهاند و مهمترین راهبردهاي آن را كاهنردب عبرارات
شبهامري ،افعال و هی تعدی گر ،قيدهاي كاهنده و تضمن مکالمهاي برشمردهاند.
با تو ه به پيشينة یادشده ،عالوه بر اینکه تاكنون هيچ پژوهشی به بررسی تابوهراي زبران
عربی نپرداختهاست ،ابري نيز یافرت نشرد كره بره ارائرة شرگردهاي اُسرن تعبيرر در تر مرة
رمانهاي عربی بپردازد .بنابراین ،میتوان بهدرستی ادعا كرد كه این نخستين ابري است كه
بدین موضوع و امعة آماري مدّ نظر میپردازد .این در االی است كره در كشرور مرا ،هرر
ساله ندین ابر ادبی از عربی به فارسی تر مه میشود و بدون شرک ایرن تر مرههرا نقرش
شمگيري در ترویج فرهنگ عربی دارد كه گاه با فرهنگ غرب نيرز عجرين شردهاسرت و
این امر بر ضرورت انجام نين پژوهشی میافزاید.
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 .1بحث و بررسی
1ـ .1تابوهای زبانی
«تابو» در مفهوم عام به «كلية رفتارهاي ا تمراعی ممنروع» (كامر 6618 ،م )07 :.اطرالق
میشود و در زبانشناسی به «ممنوعيت در رفتارهراي زبرانی» (أولمران6631 ،م)668 :.تعبيرر
میشود .به دلي اهميت این پدیدب زبانی ،مطالعات بسرياري از امعرهشناسران زبران بره ایرن
اوزه اختصا یافتهاست .امعهشناسان زبان دو نوع تابو براي زبران قائر هسرتند« :ترابوي
افراطی» كه در آن ك ّ یک زبان تابو میشود و بسامد وقوع آن در زبرانهرا كمترر اسرت ،و
«تابوي غيرافراطی» كه در آن ،بخشی از یک زبان ترابو مریشرود و تقریبراً در همرة زبرانهرا
و ود دارد (ر.ك؛ اعتضادي و علمدار16 :6837 ،ر .)78یکی از شراخههراي كاربردشناسری
زبان كه به بحث دربارب تأبير بافت بر معنا میپردازد« ،سازوكارهاي رعایرت ادب در زبران»
( )Thomas, 1995: 6است .این سازوكارها در زبانها متعدد هستند و «ميزان كاربرد آنها با
عواملی همچون رسميتن بافرت ( ،)Contextفالرلة ا تمراعی ( ،)Social distanceقردرت
( ،)Powerلررررميميت ( )Intimacyو همبسررررتگی ( )Solidarityارتبرررراط مسررررتقيم دارد»
( .)Modarresi Tehrani, 2009: 321-323اسرتفاده از تابوهراي زبرانی دقيقرا نقطرة مقابر
سازوكارهاي ادبمندي ( )Politenessزبان قرار میگيرد؛ زیرا با برهكرارگيري آن «روابرط
ا تماعیِ ارتباط ميان پيامرسان و پيرامگيرر مالاظره نمریشرود» ( )Spencer, 1996: 1و بره
نوعی «اعتبارِ ا تماعی ( )Social prestigeپيامرسان و پيامگير تهدید میشرود» (امرراوي،
0869م.)681 :.
در یک تقسيمبندي كلی ،تابوها به هفت دسته تقسيم میشود كه عبارتنرد از .6 :روابرط
نسی؛ همچون بوسيدن ،همبستري و همآغوشی .0 .نام بردن اندامهاي تناسلی .8 .نامبرردن
مشروبات الکلی و مواد مخدر .0 .واژههاي قبيح و بیادبانه .9 .بيران بردرفتاريهرا و عرادات
زشت ا تماعی .1 .محرمات دینی و اعتقادي .7 .محدودیتهاي سياسری (ر.ك؛ شرریفی و
دار ينيان .)603 :6833 ،در توضيح میافزایيم كه به دلي اینکه امعة آماري مرورد بحرث،
رمانی است با درونمایة عاشقانه (رمان الهوي) ،پس از ستجو در تمام واژگران و مرالت
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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.
جدول :9بسامد و درلد انواع تابوها در رمان الهوي
روابط
جنسی

مشروب

عادات
زشت

اندام
تناسلی

واژههای
قبیح

جمع
کل

بسامد

07

06

61

3

0

61

درصد

%06

%00

%67

%3

%0

%688

1ـ .2شگردهای حُسن تعبیر در ترجمة تابوهای رمان الهوی
باتو ه به اینکه غالباً انسانها تمایلی به نام بردن و یا شنيدن پدیدههاي مطلوب و زیانبرار
ندارند و تالش مریكننرد در نرين وضرعيتی از واژگران كنایرهآميرز و سراختارهاي ضرمنی
استفاده كنند ،یک متر م نيز در تر مة آبار تابوشکن باید تمام تالش خود را بهكار گيررد
تا با خواست و سليقة عموم همسو گردد .در نين االتی ،بهترین ابرزاري كره مریتوانرد بره
كمک وي بياید ،استفاده از شگرد اُسن تعبير است .با زیباسازي سراختار تابوهراي زبرانی و
تکرار ارمت الفاظ ،آن واژب تابو كمكم مترروك و بره بوترة فراموشری سرپرده مریشرود و
واژگانی زیبا با بار معنایی متفاوت در اذهان عموم نهادینره مریگرردد .ردول زیرر گویراي
راهکارهاي اُسن تعبير مورد استفاده در تر مة تابوهاي رمان الهوي میباشد:
استلزام
معنایی

گسترش
معنایی

مجاز

حذف

کمگفت

مضاعفسازی

عبارات
اشارهای

وامواژه

جمع
کل

بسامد

86

07

00

06

63

7

9

8

681

درصد

%08

%08

%63

%69

%68

%9

%0

%0

%688

در ادامه ،بهتفصي به هر یک از این راهکارها میپردازیم ترا برا بررسری آمراري ،ميرزان
ادبيّت شگرد اُسن تعبير را در تر مة رمان الهوي كشف نمایيم.
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1ـ2ـ .1استلزام معنایی ()Implication
استلزام معنایی« ،رابطهاي است سببی كه در آن مفهوم یک مله در گرو مفهروم ملرة
دیگر است» (أدراوي0866 ،م .)60 :.در این زمينه« ،مصرادیق تحرتاللّفظری یرک واژه ترابع
مصادیق بافتی آن است» ( .)Warren, 1992: 131از ایرن شريوه برراي سراخت اُسرن تعبيرر
بدینلورت استفاده میشود كه «پيامرسان با مجموعه مصادیق تحرتاللّفظری پيرام ،مفهروم
ناخوشایند دیگري ر مجموعهمصادیق بافتیر را برهلرورت تلرویحی اراده مریكنرد» (کاادة،
0860م .)676 :.با این شگرد ،از بار معنایی منفی پيام كاسته مریشرود و پيرامگير برا درك و
استنباط خود ،معناي ناخوشایند پيام را درمییابد .استلزام معنایی از مله شرگردهایی اسرت
كه به متر م این امکان را میدهد كه همزمان كه از بار معنایی منفی تابوها مریكاهرد ،پيرام
تابو را به مخاطب نيز ارسال نماید .این شيوه با فراوانی  08%( 86از مجموع شگردهاي اُسن
تعبير) ،پركاربردترین شيوب اُسن تعبير در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمان الهوي مریباشرد.
به ند نمونه از تر مة رمان دقت نمایيد:
ردیف

شاهد مثال

ترجمۀ پیشنهادی

6

یحتاج أن یمتص ايویتی
وشبابی

نياز دارد عصارب طراوت و وانیام
را از من بگيرد.

أنها تضا ع ر الً خارج حظیرة

با مردي بيرون از اصار مقدس

الزواج المقدسة

ازدواج رابطه برقرار میكرد.

8

قادها الحرمان العاطفی المدید
إلی أاضان ر

فقر عاطفی طو نی سبب شد ،فرد

0

تسلَّمَ سدَها ببساطة أليِّ ر

0

ٍ

دیگري وارد زندگیاش شود.
بهرااتی به هر مردي پاسا میدهد.

ارجاع

067
76
38
69

در مثالهاي با  ،عباراتی كره دال برر ارتبراط نزدیرک (یمرتصّ؛ تضرا ع) و درآغروش
گرفتن (أاضان الر ) و تنفروشی (تسلَّمَ سدها) اسرت ،در فرهنرگ مرا ترابو محسروب
میشود و براي تر مة این عبارات نمیتروان معرادل لرریح و واضرح آن را ذكرر كررد .در
تر مة پيشنهادي ،از عباراتی استفاده شدهاست (گرفتن ،ارتباط برقرار كردن ،وارد زنردگی
كسی شدن و پاسا دادن) كه معناي تلویحی مورد نظر كه بار معنرایی منفری دارد ،بره طرور
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مستقيم بيان نمیشود ،بلکه مخاطب با استفاده از فرایند استلزام ،از بافت زبانی كه ملره در
آن بيان شدهاست ،معناي تلویحی عبارت را استنباط میكند .متر م با این راهکار ،با اینکره
به مفهوم و محتواي كالم خدشهاي وارد نمیكند ،فرایند استخراج معناي ناخوشرایند را نيرز
بر عهدب مخاطب میگذارد.

1ـ2ـ .2گسترش معنایی ()Extension of meaning
یک پيام در بافتهاي مختلف میتواند معانی گوناگونی داشته باشرد كره بره آن شربکة
شعاعی ( )Redial networkمعنا میگویند ( .)Evans & Green, 2006: 331برر طبرق ایرن
نظریه ،معنا یک االت مركزي یا پيشنمونهاي ( )Prototypeدارد كه «دیگر معانی اقيقری
یا مجازي كه شعاعهاي معناي اللی برهشرمار مریآیرد ،از آن گسرترش مرییابرد» (بلعررج،
0881م .)0 :.نمودار زیر گویاي گونگی گسترش معانی مختلف در یک پيام است:

گسترش معنایی در تر مة یک متن به زبان دیگر قابر انطبراق اسرت؛ بردین گونره كره
متر م بر اساس بافت متن و انطباق آن بر فرهنگ مقصرد ،معنراي واژههرایی را كره دربرارب
یک معناي مركزي شک میگيرد ،كنار هم میگذارد و بر اسراس معنراي مركرزي ،معرانی
دیگر را میسازد .در اقيقت ،متر م با گسترش این معانی ،یک شبکة شعاعی میسازد كه
به او این امکان را میدهد كه هر یک از معانی نوظهور را با فرهنرگ مقصرد تطبيرق دهرد و
مناسبتررین آن را انتخراب نما یرد .ایرن شرگرد در تر مرة تابوهرا از زبران مبردأ بره مقصرد
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پركاربرد است .در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمران الهروي ،از ایرن شرگرد  07برار ( 08%از
مجموع شگردهاي اُسن تعبير) استفاده شدهاست .مثالهراي زیرر نشرانگر كراركرد مناسرب
شگرد گسترش معنایی در امعة آماري مدّ نظر است:
ردیف

شاهد مثال

ترجمۀ پیشنهادی

ارجاع

المرأة التی یعرف الجميع أن لدیها

زنی كه همه از روابط عاطفیاش
آگاهی دارند.

76

هنگامی كه عشق سبب ولال
آنها شد.

30

یعتبر أن سد المرأة مکسباً

به زن همچون یک كا
مینگریست.

38

كنتُ أذعن لرغبته أاياناً أن
یداعب سدي.

گاهی به او ا ازه میدادم كه به
من نزدیکتر شود.

038

6

عشيقاً.

0

وهی تهبُ سدَها بحبٍّ لحبيبها.

8
0

وغنیمة.

در مثالهاي با  ،برخری از عبرارتهرایی كره تر مرة آن سربب مطررح شردن مسرئلهاي
غيراخالقی و مخالف با فرهنگ و امعة ایران میگردد ،بهگونهاي تر مه شدهاست كره از
بار تابوي آن كاسته شود و بره سراختارهاي اُسرن تعبيرر نزدیرکترر شرود .در ایرن فراینرد،
زیرمقولة عينی كه دال بر ارتباط داشتن زن و مررد (لردیها عشريقاً) و نزدیکری سرمی زن و
مرد است (تهبُ سدَها ،یُداعب سدي) و نگاه مادي به زن ( سد المرأة مکسرباً وغنیماة)
به سطح انتزاعیتر منتق میشود .بنابراین ،با واژگانی تعبير میشود كه در سطح برا تري از
مقولهبندي ( )Categorizationقرار دارد .در این االت ،اُسن تعبير امعيرت بيشرتري پيردا
میكند و شام آن تعابير ناخوشایند نيز میشود .شگرد گسرترش معنرایی ایرن امکران را بره
متر م میدهد كه «مفاهيم تابو را غيرملموس و انتزاعی كند و از طریق این انتزاعریسرازي،
تأبيرات معناي منفی واژه را كاهش دهرد» ( .)Williams, 1975: 200برا دقرت در تابوهراي
رمان الهوي و تر مة آنها با استفاده از شگرد گسترش معنایی ،این اقيقت آشکار میشود
كه این شگرد براي زیباسازي تعابير ناپسند ،بهویژه تابوهاي نسی ،بسيار مناسب است.
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1ـ2ـ .3مجاز ()Trope
مجاز به معناي «كاربرد واژه و عبارتی در معنایی غير از معناي اقيقری آن» (الجر رانی،
6660م )869 :.تعریف شدهاست .مخاطب در لورتی معناي مجازي را درك مریكنرد كره
«ميان معناي اقيقی و معناي غيراقيقی مناسربتی و رود داشرته باشرد» (التفترازانی6666 ،م:.
 .)063مجاز یکی از مناسبترین شگردهایی است كه متر م میتوانرد از آن برراي تر مرة
یک متن و عبارت استفاده كند ،بهویژه زمانیكه واژه و تعبيري كه قصد تر مة آن را دارد،
از بار تابویی برخوردار باشد و در فرهنگ مقصد پذیرفتنی نباشد .علت كاركرد این شرگرد
در تر مة تابوها این است كه مجاز به دلي داشتن تأوی و بيان اقرایق پنهران ،در ظراهر از
مطرح شدن برخی موضوعات ممانعت میكند ،اما به دلي تطابق با روح و اقيقت معنرایی،
محتواي آن موضوع را در خود افظ میكند .در علم بالغرت ،انرواع مختلفری برراي مجراز
تعریف شدهاست ،اما مناسبتترین نوع مجاز براي تر مة تابوها ،برهویرژه تابوهراي نسری،
مجاز كل به ز ( )Synecdocheاست؛ زیرا در تابوهاي نسری ،برهوضروح از انردامهراي
تناسلی و یا نوع ارتباطی كه با اعضاي بدن لورت میپذیرد ،نام برده میشود و براي اینکه
از بار معنایی منفی آنها كاسته شود ،واژه یا عبارتی كللیتر ذكر میشرود و خواننرده بنرا برر
بافت و سياق عبارت درك میكند كه مقصود متر م ،آن ز خا میباشد .در تر مرة
پيشنهادي تابوهاي رمان الهروي ،از ایرن شرگرد  00برار ( 63%از مجمروع شرگردهاي اُسرن
تعبير) استفاده شدهاست .به ند نمونه بنگرید:
ردیف

شاهد مثال

ترجمۀ پیشنهادی

ارجاع

6

یرید أن یخزنَ مَلمَسی فقط.

میخواست تنها بدنم را لمس كند.

089

0

القماش الحریري متحسر عن
فخذي.

پار ة اریر پاهایم را نشان میداد.

086

8

یتذوّقل نبيذَه األبيضَ.

نوشيدنی سفيد را می شد.

016

0

اين طلبتْ كأساً بانياً من النبيذن...
ابتلعتْ النبيذَ.

هنگامیكه فنجان دومی از آن
نوشيدنی خواست ...آن را سر كشيد.
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در مثالهاي با از واژگانی استفاده شدهاست (الملمَس ،الفخذ ،النبيذ) كره بره لرورت
مستق و یا در بافت كالم ،تابو بهاساب میآید .بنابراین ،در تر مرة پيشرنهادي ،از شرگرد
مجاز كل به ز براي ایجاد معناي اُسن تعبير استفاده میشود ،بدینگونه كره برا واژگرانی
همچون «بدن ،پاها و نوشيدنی» (واژگران كلّری) در مقابر واژگرانی رون «نرمری ،باسرن و
شراب» (واژگان زئی) ،آن تعبير ناخوشایند به ااشيه رانده میشود .در ایرن االرت اسرت
كه تو ه مخاطب از موضروعات و مقرو ت الرلی كره برار معنرایی منفری دارد ،بره سرمت
موضوعات و مقو تی هدایت میشود كه بار معنایی خنثی یا خوشایند دارد.

1ـ2ـ .4حذف ()Elision
اذف به عنوان یک شگرد بالغی ،به «پرهيز از ذكر بخشی از كرالم بره سربب كراركرد
بالغی خالی همچون تعظيم ،گزیردهگرویی ،ابهرام و مراعرات ادب» (الزركشری6633 ،م:.
 )669اطالق میشود .در برخی از متون ،واژهها و عباراتی و ود دارد كه بار معنرایی بسريار
منفی دارد .متر م به هنگام تر مة این عبارات به زبان فارسری ،گریرزي رز ارذف آنهرا
ندارد؛ راكه بالغتورزي متر م گاهی اوقات از رهگذر «نگفتن» است و نره «گفرتن» .در
تر مة تابوهاي رمان الهوي كه بيشتر تابوهاي نسی هستند ،از این شرگرد  06برار ( 69%از
مجموع شگردهاي اُسن تعبير) استفاده شدهاست كه بهدلير برار معنرایی بسريار منفری ایرن
تعابير ،از ذكر آنها امتناع ورزیده میشود .این نين تعرابيري عمومراً دال برر تحریرک قروب
نسی ،رابطة نسی بسيار نزدیک و عریان كردن تن اسرت ،بنرابراین هنگرام تر مرة آنهرا
ارهاي ز اذف آنها نيست .خواننده بههنگام مطالعة رمان و دنبالكردن پيرنگ داستان،
متو ه برخی از اذفهاي داستان میشود؛ راكه نين اذفهایی معمو ً برراي بر سرته
ساختن پيامی خا شک مییابرد و سرياق كلّری مرتن ،معيراري بر سرته در تعيرين عنالرر
محذوف است .در نين شرایطی ،نقش متر م در انطباق بخشهاي داستان بر سياق مرتن و
درك قسمتهاي محذوف دو ندان میشود.
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1ـ2ـ .5کمگفت ()Understatement
یکی دیگر از شگردهایی كه در تر مة تابوهرا برهكرار مریآیرد و بره واسرطة آن« ،تنهرا
قسمتی از واقعيرت بيران مریشرود» ( ،)Allan & Burridge, 1991: 33شرگرد «كرمگفرت»
است .با استفاده از این شگرد ،برخی از مفاهيمی كه بار معنرایی منفری دارنرد ،ضرعيفترر و
مالیمتر از ادّ خود بيان میشود .در زبان فارسی ،استفاده از تركيب «داروي آرامبخش» بره
اي «مواد مخدر» نوعی كمگفت به شمار میآید .در تر مة تابوهاي رمان الهروي ،از ایرن
شيوه  63بار ( 68%از مجموع شگردهاي اُسن تعبير) استفاده شدهاست .به ند نمونره مثرال
دقت كنيد:
ردیف

شاهد مثال

ترجمۀ پیشنهادی

ارجاع

6

ابنتله قَحبَةٌ.

دخترش بیاياست.

36

0

حذَةً دوماً أن تحافظَ علی عذریّتها.

8
0

الر

ل الشرقیُ یقدسُّ العُذَیّةَ.

هميشه مراقب بود كه عفّتش
لکهدار نشود.
مرد شرقی عفّت زن را دوست
دارد.

الرشاوي الهائلة الّتی یقبضونها علی ك ّ

هدیههاي هنگفتی كه با هر

خربشة منن توقيعهم.

امضاي خود میگيرند.

31
37
606

در تر مة پيشنهادي ،واژگان قَحبة (روسپی) ،عذَیّة (باكرگی) و الرشراوي (رشروه) ،از
تعابيري استفاده شدهاست كه بيانگر تمام مفهوم منفی تابو نمیباشد ،بلکره بره بخشری از آن
اكتفا میكند؛ به تعبيري دیگر ،در تر مة آنها ،كمگویی لورت میگيرد .ایرن شرگرد از
یک سو از نفوذ رفتارهاي زشت و ناپسند در فرهنگ ما لوگيري میكند و از سوي دیگر،
با قابليت اُسن تعبيري خود ،در زیباسازي تر مه نيز كمک میكند.

1ـ2ـ .6مضاعفسازی ()Reduplication
هرگاه تمام یا بخشهایی از یک واژه تکرار شود ،فرایند مضاعفسرازي رخ دادهاسرت
( .)Inkelas, 2006: 417براي بيان برخی از واژهها كه فرهنگ غالب مانع از به زبان آوردن
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آنها میشود ،میتوان از این فرایند استفاده كرد .این در االی است كره اگرر بافرت كرالم
پيرامون مسئلهاي باشد كه تابو محسوب میشود ،استفاده از شگرد مضاعفسازي مریتوانرد
مخاطب را به گونهاي ضمنی به معناي خرو ی كالم رهنمون سازد؛ به عنوان مثال ،اسرتفاده
از عبارتن «فالنفالنشده؛ گوربهگورشده؛ دربهدرشده» به اي فلحش و دشنام و یا بره راي
نام اختصالی اندامهاي تناسلی میتواند از بار تابویی عبارت بکاهد و نيز مریتوانرد اراوي
پيامی باشد كه مدّ نظر گوینده است .متر م نيز در تر مة متنی كره اراوي نرين عبراراتی
است ،میتواند از این شگرد استفاده كند .در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمان الهروي 7 ،برار
از این شگرد استفاده شدهاست .در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
ردیف

شاهد مثال

ترجمۀ پیشنهادی

ارجاع

6

فقال لی أادُهم :إخرسی.

یکی از آنها به من گفت:
سکوت! سکوت!

06

0

ابنالکلب.

گوربهگورشده

80

1ـ2ـ .7عبارات اشارهای ()Referenced phrases
عبارات اشارهاي «به عباراتی اطالق میشود كه مریتوانرد انشرين گرروه اسرمی شرود»
(خطابی6666 ،م .)67 :.این شگرد از سوي عبارتهایی انجام میشود كه معنراي خرود را از
درون بافت متن بهدست میآورد .در زبان فارسری ،ضرمایر «ایرن» و «آن»و تركيبرات آنهرا
براي اشاره به گروه اسمی خالی بهكار میرود .استفاده از این عبارات تا اد زیادي بر این
اساس است كه ه يزي را گوینده فرض میكند كه شنونده پيش از این میدانسرتهاسرت.
متر م هنگام تر مة برخی از تابوها میتواند به اي نام بردن از تابوها ،از عبارات اشارهاي
استفاده كند تا با این كار ،از بار منفی تابوها كاسته شود .از آنجا كه در نرين تر مرههرایی
هویت عبارات اشارهاي مشخص است ،پس «تنها بره عبرارات اشرارهاي اكتفرا مریشرود و از
ذكر مر ع در پيش یا پس از عبارات خودداري میشود» (عفيفی0887 ،م .)68 :.در تر مة
پيشنهادي رمان الهوي 9 ،بار از عبارات اشارهاي براي اشاره به تابوها استفاده شدهاسرت كره
به ند نمونه از آنها اشاره میشود:
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ردیف

6
8

شاهد مثال

ترجمۀ پیشنهادی

كما لو أن ر ولَته وفحولَته تتوهّجان

انگار لحظة همآغوشی،

اين یضا ع.

آنجایشان زبانه میكشد.

ليکشفَ عورتَه

تا آنجایش را نشان دهد.

ارجاع

36
881

1ـ2ـ .8وامواژه ()Loanword
زبان ،پدیدهاي پویاست كه با گسترش روابط ميان كشورهاي هان و پيشررفت وسرای
ارتباط معی ،در ساات آن دگرگونیهاي زیادي رخ میدهد و «این امرر سربب مریشرود
برخی از زبانها ،از زبانهاي دیگر واژههایی را وام بگيرد» (ال يلی0883 ،م .)11 :.وامواژهها
به عنوان پدیدهاي پذیرفتنی در زبان ،از مسرائ محروري زبران بره شرمار مریآیرد و «در هرر
امعه ،به موازات دگرگونیهاي داخلی و تاریخی كه در ابر ارتباط با وامع دیگر االر
میشود ،واژگان زبان آن نيز دستخوش ت يير مریگرردد» (شراهين6630 ،م .)668 :.یکری از
كاركردهاي وامواژهها ،كاركرد اُسن تعبيري آن است .وامواژهها در اروزههراي مختلرف
تابوها ،بهویژه روابط نسی ،اندامهاي تناسلی و ترشحات بردن برهكرار مریرود .علرت ایرن
كاركرد آن است كه «بيشتر افراد امعه با این واژهها آشنایی ندارنرد» ( Hammad, 2007:
 .)9استفاده از واژههایی ون «ميکينرگ و« ،»Making Love :لرواط»« ،معاشرقه»« ،برول»،
«غائط» و «كورتاژ» به اي «روابط نزدیرک نسری»« ،شراهدبازي»« ،لمرس بردن»« ،ادرار»،
«مدفوع» و «سقط نين» از مله كاركردهاي اُسن تعبيري وامواژهها میباشد .از آنجا كره
نویسندب رمان الهوي ،زن است و از نظر امعهشناسان زبان« ،زنهرا در مقایسره برا مردهرا از
لورت لحيح زبان بيشتر استفاده میكنند» (شکيبا ،)606 :6831 ،پس نویسندب رمان تالش
میكند تا اد امکان از نام لریح تابوها خودداري كنرد .بره همرين دلير اسرت كره شرگرد
وامواژه در تر مة پيشنهادي تابوهاي این رمان ،كمترین بسامد ( 8بار) را به خود اختصرا
دادهاست .در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
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شاهد مثال

6

لارت تقرفُ منن ولعه بأفالم البورنو.

0

طلبَ من النادلِ زجاجةَ نبيذ شاَدونیة.

ترجمۀ پیشنهادی

ارجاع

6

از تو ه به فيلمهاي پورن منز ر
میشد.

30

0

از گارسون نوشيدنی شارودنی
خواست.

633

در تر مههاي پيشنهادي با  ،متر م هنگام بيان واژههاي ناخوشایند ،با ت يير رمز زبرانی
واژه و استفاده از شگرد وامواژه ،به شنونده این امکان را مریدهرد ترا برراي شرناخت بيشرتر
تالش كند و مصادیق وامواژهها را درك نماید .این امر عالوه بر اینکه بر زیباسازي تر مرة
رمان الهوي كمرک شرایانی مری كنرد ،از نفروذ مسرائ غيراخالقری در فرهنرگ مقصرد نيرز
لوگيري مینماید.

نتیجهگیری
از مجموع آنچه دربارب شگرد اُسن تعبير در تر مة رمان الهوي گفته شد ،نتایج زیر بره
دست میآید:
رمان الهوي به دلي تصویرگري دنياي زنانه ،رمانی تابوشکن است كره در آن برخری از
لحنههاي نسی و بادهنوشی به تصویر كشيده میشود .در لرورت تر مرة ایرن رمران بره
زبان فارسی و براي تعبير تابوهاي آن ،باید از ساختارهاي ضمنی و غيرمستقيم زبان اسرتفاده
كرد كه شگرد «اُسن تعبير» ،راهکاري مناسب براي این امر است.
«استلزام معنایی» به عنوان پربسامدترین راهکار اُسرن تعبيرر ( )08%در تر مرة تابوهراي
این رمان ،سبب میشود كه مجموعه مصرادیق برافتی تابوهرا ،رایگزین مجموعره مصرادیق
تحتاللّفظی آنها گردد و از بار معنایی ناخوشایند ترابو كاسرته شرود ترا مخاطرب برا درك
خود و با استفاده از فرایند استلزام ،معناي تلویحی تابو را استنباط كند.
«گسترش معنایی» ،دومين شگرد پربسامد ( )08%در تر مة تابوهاي رمان الهروي اسرت.
متر م با استفاده از این شگرد و بر اساس بافت متن و انطباق آن بر فرهنگ مقصد (ایرران)،
معناي واژههایی را كه دربارب معناي مركزي یک تابو شک میگيرد ،كنار هم میگرذارد و
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بر اساس آن ،معانی گسترشیافتة ترابو را مریسرازد .در ایرن االرت ،اُسرن تعبيرر امعيرت
بيشتري پيدا میكند و در سطح با تري از مقولهبندي قرار میگيرد و تعابير ناخوشایند مبردأ
را نيز شام میشود.
«مجاز» ،سومين شگرد پربسامدي ( )63%است كه در تر مة این رمان بهكار میآید .این
شگرد به دلي داشتن تأوی و بيان اقایق پنهان ،در ظاهر از مطرح شردن تابوهرا لروگيري
میكند ،اما به دلي تطابق با روح و اقيقت معنایی ،محتواي تابو را در خود افظ مریكنرد.
مناسبترین نوع مجاز براي تر مة تابوهاي این رمان ،بهویژه تابوهاي نسی ،مجاز كلر بره
ز است؛ زیرا متر م واژب كل  ،مثالً بدن انسان را ذكرر مریكنرد و واژب رز  ،مثر انردام
تناسلی را اراده میكند .مخاطب نيز بنا بر بافت و سياق عبارت درك مریكنرد كره مقصرود
متر م ،آن ز خا است.
در رمان الهوي ،واژهها و عبارات بسيار منفی و ود دارد كه براي تر مة این عبارات به
زبان فارسی ،گریزي ز اذف آنها نيست؛ راكه بالغتورزي متر م گاهی از رهگرذر
«نگفتن» است و نه «گفتن» .از سوي دیگر ،نين اذفهرایی معمرو ً برراي بر سرتهسرازي
پيامی خا شک مییابد و سياق كلّی مرتن ،معيراري بر سرته در تعيرين عنالرر محرذوف
است.
شرررگردهاي كرررمكررراربردتر در تر مرررة رمررران الهررروي ،شرررام «كرررمگفرررت» (،)68%
«مضاعفسازي» (« ،)9%عبارات اشارهاي» ( )0%و «وامواژه» ( )0%هستند .متر م برا كمرک
این شگردها ،تابوها را ضعيفتر و مالیمتر از ادّ خود بيان میكند (كمگفت) و برا تکررار
گروههاي اسمی خالی ،همچون فالنفالن و يزميز ،به اي نرام ترابو ،سرعی برر كمرنرگ
شدن بار معنایی تابو دارد (مضاعفسازي) .همچنين ،با استفاده از ضمایر «این» و «آن» براي
اشاره به تابوي مدّ نظر (عبارات اشارهاي) و یا استفاده از نام عربی یا تين برخی از تابوها و
ت يير رمز آن (وامواژه) ،از نفوذ تعابير زشت و ناپسند در فرهنگ مقصد (ایرران) لروگيري
میكند .میتوان گفت علت كاركرد اندك این هرار شرگرد در تر مرة رمران مرورد نظرر
بدین سبب است كه آنها بيشتر ایگزینی براي نام لریح و اختصالی انردامهراي تناسرلی
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هستند و از آنجا كه نویسندب رمان ،زن است و زنها در مقایسره برا مردهرا از لرورت ادبری
زبان بيشتر استفاده میكنند ،پس در این رمان ،بهندرت از نين واژگانی استفاده شدهاست.
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