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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 descriptive-

analytical 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. 

Keywords: Taboo, Euphemism, "Mokhtarnameh" TV Series, Arabic 

Dubbing. 
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 ابوهایت عربی دوبلة در شده گرفته کاربه هایژیاسترات بررسی
 مختارنامه سریال

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی   حدادی محدثه
  

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار، * ایوکي نجفي علي
  

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و انزب گروه استادیار،  سیفي محسن
  

 چکيده 
هاي دنيا، واژگان و تعابير دال بر مفهوم ناخوشایند و غيرمؤدبانه وجود دارد كه در اصيالح به در همة زبان

شود كه عموماً از كاربست آش ار و مستقيم آن خودداري گفته می« هاواژهدش»یا « تابوهاي زبانی»ها آن
شود. بررسی سریال متتارنامه، نشانگر كاربرد تعداد قابر توجهی از این تابوها است. در پرتو این مسأله می

آنچه براي نویسندگان این مقاله مهم بوده، آن است كه در گام نتست به شناسایی و استتراج تعابير موردنظر 
هاي تحليلی از شگرد -وصيفیدر سریال یادشده بپردازند و در گام بعدي با روی رد كيفی و روش ت

 فارسی تابوهاي ابربر بررسی و نقد و با كارگرفته شده در ترجمه این دست تعابير به زبان عربی پرده برداردبه
رجمة بپردازد. نتایج پژوهش بيانگر آن است كه ت ترجمه ضعب و قوت نقاط ارزیابی سریال به عربی دوبلة در

 جمله از رتعبي حسن ساخت در زبانی هاياستراتژي ترینمهم د ميالعه باكار رفته در سریال مورتابوهاي به
 ةترجم و تناقض یا تضاد سازي،مضاعب گفت،كم حف ، مجاز، معنایی، گسترش معنایی، استلزام
گفت و يود كمگيري از شبهرهبندي و بازشناسایی هستند. همچنين معنایی، قابر تعریب، قالب یا اللفظیتحت

 .بسامدترین استراتژي در ترجمة سریال مورد ميالعه بوده استرتيب، پربسامدترین و كمتضاد به ت

  .تعبیر حسن مختارنامه، سریال تابو، دوبله،ها: کليدواژه
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 مقدمه
در بسياري از جوامع، برخی از رفتارهاي كالمی و غيركالمی، ممنوع و قدغن شمرده شده كه 

 روابط ایجاد براي زبان گویند؛ بنابراین، كاربرانمی« ژهوادش»یا  6«تابو»ها اصيالحاً به آن
، هاي جایگزینواژاز  -ناخوشایند هايواژه گيري ازبهره جاي به-جامعه  در هنجار كالمی

گيرند كه ضمن انتقال مفهوم موردنظر از كاربست صریح آن هایی بهره میشگردها و استراتژي
 نهاد.  امن« تعبير حسن»توان گردهاي مورد استفاده میواژه پرهيز شود. بر این مجموعه از شدش

 طور به كه هستند قدرتمندي زبانی بزارهاياتعبير از جمله  حسن»به باور پژوهشگران، 
هایی ( و كاربرد آن براي انگيزه6866)موسوي، « دارد متتلب وجود هايزبان در گسترده

 (.6836شناختی است )نوروزي، زیباییهمچون اخالقی، روانی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی و 
 روي مترجمان استهاي پيشی ی از نالشاز زبان مبدأ به زمان مقصد،  تابوها ترجمة 
ن برخی منسوخ شد تواندنماید كه ی ی از دالیر آن میمیهاي تاریتی بيشتر رخ در فيلم و
وهين نتقال ميزان تحفظ و اضمن  شرایط در اینمترجم وظيفة  باشد.اصيالحات و كلمات از 

ن، نقش ت. بنابرایترجمه اس فرآیندداري در حفظ امانت، به زبان مقصددر محتواي زبان مبدأ 
عنوان ناقر فرهنگ زبان مبدأ به زبان مقصد، اهميت بسزایی دارد. بر این مترجم در اینجا به

ا دوبلة ن یاساس، واكاوي و تحلير نحود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در ترجمة یک مت
فيلم از زبان مبدأ به زبان مقصد و توجه یا عدم توجه به آن موضوع از اهميت بسيار باالیی 

كند تا ضمن شناخت بهتر نسبت به ا ر ارائه شده از برخوردار است و این ام ان را فراهم می
ه بهاي پيشين جلوگيري كند و موجب شود تا مترجم با آگاهی بيشتر احتمال ت رار اشتباه

 سراغ برگردان یک متن یا فيلم برود.  

 بيان مسأله. 1
 اند. یکكشتابوهاي زبانی از جمله مسائلی است كه در برگردان ا ر، مترجم را به نالش می

 سليقة و خواست با گيرد تا كاربه را خود تالش تمام باید تابوش ن آ ار در ترجمة مترجم
 از ستفادها بياید، وي تواند به كمکمی كه زارياب بهترین در ننين حالتی، شود. همسو عموم
 است. «1تعبير حسن» شگرد

                                                            
1- Taboo 

2- Euphemism 
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 یا لماتك مورد و در دارد شباهت كنایه به جهاتی از كه مجازي است بيانی« تعبير حسن»
 گونهنای هازبان همة و نيستند پفیرش قابر اجتماعی نظر از كه رودمی كاربه اصيالحاتی
 ايهمقوله در خصوصاً كنندمی جایگزین خاصی عبارات ای كلمات جاي به را اصيالحات

اي خوشایند به جاي كاربرد واژه .(6876ك: كبيري، .ر) ...و اليبيعه ماوراء مرگ، جنسی،
به بيان د. گوینگویی میاي كه داراي معناي ضمنی ناخوشایند است را حسن تعبير یا بهِهواژه
ا كار برود راي با معناي ناخوشایند بهجاي واژه اي با معناي خوشایند كه بهواژهتر، ساده
فالن »یا « تتوال»به جاي « سرویس بهداشتی»گویند. استفاده از اصيالحاتی نظير می «واژهبه»

 ی هستندیند زبانآهایی از این فرنمونه« نابينا»به جاي « دلروشن»یا « دشنام»به جاي « فالن شده
  (.6863نژاد، )جمشيدي

به معناي خوب ستن گفهتن اسهت و در اصهيالح بدیع، استفاده از واژگان حسن تعبير 
اي به جاي كلمات و آهنگ، خوشایند و مؤدبانه، مالیم و غيرمحهاورهو عبارت خوش

 اي استكریهه، خشهن، گسهتاخانه و محاوره پرده، ستيب واصيالحات  قير، ناخوشایند، بی
هاي د زبانی است كه در آن عبارات و واژهینآنوعی فر «گوییهب»(. 6836)نوروزي، 

 دهند كه بار معناییجاي خود را به جمالت و كلماتی می ر،آميز یا دشواناخوشایند، توهين
منفی كمتري دارند. برخی حسن تعبيرها به منظور سرگرمی و برخی دیگر براي مثبت جلوه 

 . شودمیدادن یک رویداد منفی استفاده 
انی قدرتمندي است كه براي تقویت و افزایش نزاكت اجتماعی و ابزار گفتم ،گوییبه

فردي را رود و سازگاري روابط بينكار میگو بهواجتماعی طرفين گفت ردحفظ خودانگا
 مسائر مربوط به مرگ، زدگویانه در زبان فارسی در حوهاي بهبيشتر واژه. كندآسان می

هاي هاي جسمی، اعضاي بدن، بيمارياییمسائر جنسی، مواد زاید بدن، تبليغات، ناتوان
 .روندكار میروانی، مواد متدر، ناسزاها و تجارت به

 :اند ازها در زبان فارسی عبارتگوییكار رفته در ساخت بهبزارهاي زبانی بها
گيري واژگانی، استلزام معنایی، استعاره، مجاز، تضاد معنایی، ت رارشوندگی، حف ، وام

ست ا ايهاي مبهم، گسترش معنایی و عبارات اشارهاطناب، رَدّ خُلب، واژهگفت، مبالغه، كم
 هايممنوعيت به مربوط ميالعات در كالمی راهبرد یک عنوان به شگرداین  (.6866)موسوي، 

 گيرد.می استفاده قرار مورد زبانی
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دهد سریال متتارنامه دوبله شده به عربی از جهت استفاده از ها نشان میبررسی
اه ارهاي حسن تعبير در ترجمة تابوهاي این سریال، شاخص و نشمگير است. این سریال ر

هم از جنبة تاریتی و هم از جهت دینی پر اهميت است با وجود این ه عمدتاً فضاي عربی كه 
هاي عربی هستند به نوعی با فرهنگ و مفهب ما ایرانيان دارد و قهرمانان آن هم شتصيت

اي بين ما دارد. این مجموعه تلویزیونی كه در قياس جایگاه ویژه ستت گره خورده است و
رانی اي در دو جامعة عربی و ایدینی از استقبال گسترده -هاي مشابه تاریتیبا سایر سریال

ة به عربی برگردان شده و توسط شب « مسلسل المختار الثقفی»برخوردار شده است با نام 
ي در تمامی ابا استقبال بسيار گستردهگواهی این شب ه بنا به  پتش شده است كه« فيلمآي»

 رو بوده است.روبهكشورهاي عربی و اسالمی 
كوشند تا به شناسایی و استتراج با توجه به اهميت مسأله، نگارندگان این مقاله می

و  هاي ركيکكه بيشتر در بُعد الفاظ و واژه-تابوهاي موجود در متن فارسی متتارنامه 
به نحود ترجمه و ارزیابی آن بپردازد تا ببيند كه آیا مترجم یا گروه مترجمان  -ستناشایست ا

ه هر اند یا این ه بدر فرآیند برگردان براي عبارت متن فارسی، معادل مناسب عربی آورده
ضاي ی با بافت و فعرب هايمعادلاش كردند. آیا از لحاظ بافت و سياق، دلير، صرفاً ترجمه
 مسو هستند یا خير و... .كلی متن اصلی ه

  روش پژوهش. 4
 از تابوها استتراج از توصيفی، پس –با اتتاذ روی رد كيفی و روش تحليلی پژوهش این

سازي مراد گوینده از كاربرد تعبير یا اصيالح خاد جهت روشنمتتارنامه،  فارسی سریال
پردازد. در كنایی آن می هاي معتبر به تشریح معناي لغوي ونامهموردنظر با استفاده از لغت

شناسی سنجی، آسيبمرحلة بعدي، ترجمه ارائه شده را با اصر فارسی آن تيبيق داده و به هم
 كند. ها اقدام میو بيان نقاط قوت و ضعب برابر نهاده

 ؛ بنابراین،شد هاستفاد محتوا تحلير روش از مناسب نتيجة به دستيابی و هاداده بررسی براي
 رهايراه ا و تابوها انواع براساس و شد بررسی و تحلير ها و گفتارها،جمله واژگان، تمام

 تا اندبندي شدهمتصود دسته هايجدول در هاداده تابوها، تعبيرسازي حسن براي مناسب
 و حليرت تر شدنعينی براي شود. فراهم هاآن محتواي و موضوع بررسی براي مناسب بستري
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 فنون كمک هب گيري واندازه این سریال از برگرفته هايداده امدبس تر،سنجيده بررسی ام ان
 شد. تفسير پژوهش نتایج استنباطی، و توصيفیگيري آمار

 پژوهش هايفرضيه و ها. پرسش7
 ها هستيم از قرار زیر است:دو پرسش اصلی كه در این جستار در پی پاسخ به آن

 ؟ربرد را در برگردان تابوها داشته استها بيشترین و كمترین كااستراتژي از یکكدام -
ترین نقيه قوت و ضعب دوبلة عربی سریال مورد ميالعه از زاویة ترجمه تابوها، مهم -

 نيست؟
 پژوهش حاضر بر پایة این فرضيات ش ر گرفته است:  
رین دار بيشترین و كمتاللفظی و حف  به ترتيب عهدهآید استراتژي تحتبه نظر می -

 اند.رآیند برگردان بودهكاركرد در ف
ترین نقيه قوت مترجم و رود كه شناخت مفاهيم تابوهاي زبان مبدأ مهمننين گمان می -

 ترین ضعب مترجم در فرآیند برگردان باشد.استفاده از استراتژي حف ، مهم

 . پيشينۀ پژوهش2
-امه به مهمادهاي زیادي در رابيه با ترجمه تابو صورت پفیرفته است كه در تاكنون پژوهش

 شود.ها اشاره میترین آن
هاي مترجم براي برخورد با تابوها در استراتژي»نامة خود با عنوان ( در پایان6831عبدي )
ی كوشيده ضمن شناسایی مش ر خألهاي واژگان« هاي دوبله شده از انگليسی به فارسیفيلم

 با تابوها بررسی كند و در ترجمة آ ار ادبی، مش الت پيش روي مترجمان را در برخورد
 ها ارائه دهد. راه ارهاي مناسب براي آن
بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به »اي با عنوان ( در مقاله6833شریفی و دارنينيان )
 هاي دیگر به زبان فارسی وهاي زبانهایی از ترجمهبه بررسی نمونه« فارسی و پيامدهاي آن

كه  اند و این نتيجه حاصر شدها آن مواجه است، پرداختهزبان بمش التی كه مترجم فارسی
 واژه و ابداع بيشترین راه ار در بين مترجمان بوده است. راه ارهاي حف ، وام
حسن تعبير در زبان و ادبيات عربی، »( در پژوهشی با عنوان 6836زاده )نوروزي و عباس

هاي ساخت هها و شيوشناسی و انگيزهانبه جایگاه مقولة حسن تعبير در زب« هاها و انگيزهشيوه
و پيگيري  اند با طرحزبان كوشيدهاند كه پژوهشگران عربآن پرداخته و به این نتيجه رسيده
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هاي نادرست به آن موضوع را اصالح كنند. دیگر این ه موضوع حسن تعبير، نگرش
نزد  سن تعبير درهاي ح، برابر نهادهالتلطف، تحسین القبیح و الکنایۀاصيالحاتی نون 

 هاست.عرب
بررسی راهبردهاي مترجمان در ترجمة تابوهاي »( در مقالة 6866زاده و مردانی )قاضی

اي انگليسی دوبله هبا بررسی توصيفی فيلم« هاي انگليسی زبان به فارسیغربی در دوبلة فيلم
ي مورد واكاوشده به زبان فارسی راهبردهاي مترجمان را در برخورد با تابوهاي فرهنگی، 

اند كه راهبرد جایگزینی، جبران، دست اري و تعدیر از گيري كردهقرار داده و ننين نتيجه
 جمله راهبردهاي مترجمان بوده است. 

 هايراهبردهاي ترجمة تابو در دوبلة فيلم»نامة خود با عنوان ( در پایان6861نيا )طالب
اده اویة استراتژي ترجمة تابو مورد ميالعه قرار دفيلم سينمایی با ژانر پليسی را از ز 68« پليسی

و به این نتيجه رسيده است كه راه ار افزایش، حف ، تتفيب و جایگزینی بيشترین كاركرد 
 است.  را در مجال ترجمة تابو داشته

-سازي در تابوهاي فرهنگی در برگردانشگرد ساده»( در مقالة 6865ميرزایی و دیگران )

سازي هاي سادهبه شيوه« هاي راه و كونة مدق نجيب محفوظرمان پور ازهاي مرعشی
ن ترین راه ارهاي آپور در برخورد با تابوهاي رمان نجيب محفوظ پرداخته و از مهممرعشی

 را حف ، جایگزینی و كاهش برشمرده است.
بررسی تيبيقی طنز كالمی در دوبلة عربی و »( در مقالة 6866آبادي و افضلی )یوسب

اند طنزهاي كالمی انيميشن كوشيده« 1براساس مدل مگدالنا پانِک 6سی انيميشن زوتوپيافار
ند كه ایادشده را براساس مدل پاتک مورد بررسی قرار دهند و در پایان به این نتيجه رسيده

ین سازي در دوبلة فارسی پربسامدتراللفظی در دوبلة عربی و راه ار دگرگونراه ار تحت
 اند. مة طنز مورد ميالعه بودهراه ار در ترج

مورد توجه  هاي فارسی زبانبا توجه به پيشينة یاد شده عالوه بر این ه دوبلة عربی سریال
اي زبان هقرار نگرفته است، ا ري نيز یافت نشد كه به شگردهاي حسن تعبير در برگردان

ار به بررسی راي اولين بتوان ادعا كرد كه این پژوهش بفارسی به عربی بپردازد. بنابراین، می
پردازد شگردهاي حسن تعبير در سریال فاخر و دینی متتارنامه دوبله شده به زبان عربی می

                                                            
1- Zootopia 

2- Magdalena Panek’s 
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كه نقش نشمگيري در ترویج فرهنگ فارسی دارد و گاه با فرهنگ عرب آميتته شده است 
 كند.كه خود اهميت این پژوهش را دونندان می

 تابوهاي مختارنامه. کاربست شگرد حسن تعبير در دوبلۀ 5
يرد، گهاي مهم مترجمان در تمامی جوامع در برخورد با تابو یا پرهيزه ش ر میی ی از نالش

نراكه برخی از مسائر فرهنگی، اجتماعی، سياسی، ادبی، مفهبی، عوامر درونی )حياء، 
اي آن هایی وجود دارد كه برها، اصيالحات یا واژهترس، سوء ظن و...(، عامر زبانی و لهجه

(. در ننين موقعيتی، 1886شود )أبو زالل، جامعه ناخوشایند، غيرمؤدبانه یا ناميلوب تلقی می
ا، هكار گيرد تا در برخورد و برگردان كردن آن پرهيزهمترجم باید تمام تالش خود را به

داري، متن خود را با سليقة متاطب خود بهترین عمل رد را داشته باشد و ضمن رعایت امانت
زینه باشد تواند بهترین گهمسو گرداند. در ننين حالتی استفاده از راه ارهاي حسن تعبير می

تا با زیباسازي كالم، مفهوم نيز به درستی انتقال یابد. در پرتو اهميت مسأله این پژوهش با 
 هاي زبانی در ساخت حسن تعبير از جمله استلزام معنایی، گسترشترین استراتژيت يه بر مهم

ی یا اللفظسازي، تضاد یا تناقض و ترجمة تحتگفت، مضاعبعنایی، مجاز، حف ، كمم
قسمت سریال متتارنامه است كه داراي  58نمونه از جمالت  655دار بررسی معنایی، عهده

ها را ها هستند كه البته راه ارهاي مورد استفاده در برخورد با آنها و ناسزاواژهواژهدش
 جداگانه مورد بررسی قرار داده و شرح داده است.هاي صورت جدولبه
 
 1استلزام معنایي. 0-1
گر داشتن و به نيز دی بودن، نيز دیگري را الزم به نيزي مشروطدر لغت یعنی « استلزام»

 تر، مفهوم یک جمله، مستلزم مفهوم جملة دیگري است؛ یعنیبه بيان ساده. بودن است وابسته
وسته باشد، جملة ب نيز وقوع یافته است. به باور اصحاب نظر، این اگر جملة الب به وقوع پي
ند؛ زیرا در كهایی است كه زبان طبيعی را مشتص میترین پدیدهفرآیند ی ی از برجسته

اكثر مواقع طی فرآیند ارتباط، شاهد آن هستيم كه ننانچه ارتباط جمالت با سياق در نظر 
ها شود و معناي جدیدي از آنها بسنده نمیاوليه آنگرفته شود، آن وقت به معناي ظاهري و 

                                                            
1- Implication 
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شود و این همان انتقال از معناي صریح به معناي غيرصریح و استلزامی است برداشت می
 (. 1866)أدراوي، 

ال دهد در عين حاستلزام معنایی از جمله شگردهایی است كه به مترجم این ام ان را می
مورد  11اهد، پيام را به متاطب برساند. این استراتژي در ككه از بار معنایی منفی تابوها می

كار گرفته شده است. به عنوان نمونه كاربست استراتژي موردنظر هاي متتارنامه بهواژهاز دش
 بينيم.( می6را در جمالت ارائه شده در جدول )

 . کاربست استراتژي استلزام در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي1جدول 
 ارجاع ترجمه سیجملۀ فار

من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه 
 .تکه بزرگم گوشم بودآمدم می

لو دخلتُ الکوفۀَ فی أیۀِ هیتۀ غیرِ هیتۀِ الحسینِ  
 لرَقطَّعنی أهلُها.

 قسمت ششم

به جای الشه این گراز، الشۀ سگ بود باز 
کوفت اش را کردی فیلههم هوس می

 ؟کنی

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

 قسمت اول

 قسمت دهم حمقکاألفی قضیۀ الحسین  تصرفتُ . خر شدمسر قصۀ حسین هم، 

 تا چنین خیال مغز خر خورده باشیباید  
 .خامی به سرت بزند

 قسمت سوم !قد جرُننتَ کنتَ االلهم إال إذ 

ابن زبیر و عجب  ایستحرام لقمهعجب 
 .مختار خری است

ه من مخادع إبن زبیر هذا ویاله من أحمق هذا یال
 المختار

قسمت 
 سیزدهم

 
خر »، «كوفت كردن»هاي ركي ی همچون (، عبارت6در عبارت ارائه شده در جدول )

هایی هستند كه تندي و شدت واژهاز جملة دش« حرام لقمه بودن»و « مغز خر خوردن»، «شدن
فتار دارند و به اصيالح از نزاهت در گ« نت ه بزرگ و گوش بود»بيشتري نسبت به عبارت 

و تهفیب كالمی دورترند. از منظر استراتژي استلزام معنایی، عمل رد مترجم نسبتاً قابر قبول 
بوده است، نراكه كوشيده است با در نظر گرفتن سياق كلی متن و القاي هوشمندانه معنا از 

 بار منفی و ناخوشایند متن نتستين ب اهد. 
م حالت شرطی ه« ت ه بزرگم گوشم بود»در نمونة اول؛ یعنی  تر این ه مترجمتوضيح بيش

شيده رسميت بيشتري به متن بت« لرَقطَّعنی أهلُها»جمله را حفظ كرده است و هم با جایگزینی 
پسند بودن خارج ساخته است. ضمن این ه با عبارت جایگزین مورد و آن را از حالت عامه

 هوس»آن )اهر كوفه( توجه كرده است. در عبارت دوم؛ یعنی اشاره، بار دیگر به فاعر 
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ن ه آتا حد زیادي زننده و ركيک است كه البته مترجم بی« كوفت كردن»ویژه و به« كردن
نزاهت را به متن برگردانده « فیها؟ ترغب کنت هل»دار كند با عبارت مفهوم متن را خدشه

 است.
قابر ستایش است: نتست این ه به جاي واژه نسبتاً در نمونة سوم، اقدام مترجم از دو منظر 

متري استفاده كرده كه نازیباییِ ك« احمق»از تعبير نسبتاً معمولِ « خر شدن»ادبانه زشت و بی
قائر « حسين»با خود دارد و دوم این ه با این جایگزینی، پاسداشت و احترام بيشتري براي نام 

 اژه دور ساخته است. ونشينی با منفیشده است و آن را از هم
كه در شمار تابوست « مغز خر خوردن»در نمونة نهارم، عبارت عاميانه و كونه بازاريِ 

لقاگر جایگزین شده كه هم ا« !جرُننتَ قد کنتَ إذا إالمگر این ه دیوانه شده باشی= »با عبارت 
ایت وم متن با رعهمتوانی دارد؛ بنابراین، مفه« خيال خام داشتن»است و هم با « َّ مغزيسبک»

 شود. ادب به صورت كامر به متاطب عرب زبان القا می
جزو تابو هستند كه البته ركيک بودن « خر بودن»و « حرام لقمه بودن»در نمونة پنجم، 

عبارت نتست بيش از عبارت دوم است. مترجم با در نظر گرفتن فضاي كلی متن سریال 
با « خادعمباز بودن= نيرنگ»نند كه باید گفت  كوشيده مفهوم را به متاطب انتقال دهد؛ هر

تا حد زیادي از لحاظ معنایی فاصله دارد و بهتر بود از تعابير دیگري « حرام لقمه بودن»
 استفاده شود. « بغیض»همچون 

 1معنایي . گسترش5-4
سوب شناسی محشناسی شناختی ی ی از روی ردهاي جدید زبانگسترش معنایی در زبان

گرایان معتقدند ساختار زبانی انع اس مستقيم شناخت است كه هر عبارت اختشود؛ شنمی
سازي با یک موقعيت خاد مرتبط است. همچنين از نظر اي خاد از مفهومزبانی با شيوه

 (. 6868زاده، ها ميان تف ر، معنا و ساختار زبانی پيوندي تنگاتنگ وجود دارد )نقیآن
« صویريوارد تاستعاره، مجاز، تعميم، تتصيص و طرح»شناسی شناختی پنج عامر در زبان

 (. 6863شوند )بهرامی، ترین عوامر گسترش معنایی واحدهاي زبانی شناخته میعنوان مهمبه

                                                            
1- Extension of Meaning 
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اربرد ها كواژههایی است كه در برخورد با دشترین استراتژياز رایج معنایی گسترش
عنی یک واژه حفظ شده، معنی یا معانی دارد؛ بدین ش ر كه با استفاده از آن در حالی كه م

 . شوددیگري نيز به آن افزوده می
شوند این دو راه ار مجاز و استعاره دو فرآیند مهم در گسترش معنایی محسوب می

گيرد )همان(. كنند و روابط نند معنا ش ر میمعناي هسته را به معناي گسترش یافته بدل می
مرتبه از این استراتژي كمک گرفته  66آیند ترجمه، دهد مترجم در فرها نشان میبررسی

 ( ارائه شده است. 1ها در جدول )است كه تعدادي از آن

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در گسترش معنایي استراتژي . کاربست4جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

 قسمت اول کم هو ملعون عمر هذا. عمر. ایستپدر سوختهعجب 

 قسمت سوم یّ.أال لعنۀ اهلل عل  .را بسوزاندخدا طالعم 

ار توانی مختناریه جان! دستم به دامنت، تو می
 .رام کنیرا 

 أنتِ تقدرین أتوسّل إلیک، ناریۀ عزیزتی، 
 یقافه!إعلی 

 قسمت دوم

 قسمت دهم ماجن متلون المزاج قد أفسد کل شئ.الهذا  .گَندَش را درآوردهمردکِ دمدمی مزاجِ عیاش، 

همیشه فَکَت اِنقدر میجنبد نرهِ خر؟! چرا تو 
 بافی؟شِر و وِر می

أال تری أنک تثرثر کثیراً، أیها الغبی، ما کل 
 هذا التهریج؟

 قسمت هشتم

م به شود و هدر زبان فارسی هم دشنام محسوب می« پدرسوخته»در نمونة نتست، تعبير 
با توجه به بافت كالم،  ( كه در اینجا6873شود )نجفی، شتص زیرك و موذي اطالق می

معنی دوم مدنظر است؛ یعنی مجازاً بر شتص بدجنس اطالق شده است. جایگزینی واژه 
بوده و توانسته است از تندي تعبير « پدرسوخته»در پرتو شناخت معناي مجازي « ملعون»

 فارسی ب اهد و در همان حال مفهوم را با توسع معنایی به متاطب القا كند. 
به نوعی نفرین بر خویشتن است كه مترجم آن را به « سوزاندن طالع»م، تعبير در نمونة دو

ت به بهره برده است كه البته نسب« لعنۀ»نوعی لعنت بر خویش فرض كرده و از عبارت رایج 
 تر است. تر و معمولسوزاندن طالع مالیم

ردن و اهلی ككه در لغت به نوعی از سركشی درآوردن « رام كردن»در نمونة سوم، تعبير 
یابی شده است كه البته در این معادل، معادل« اإلیقا از حركت واداشتن= »است با عبارت 
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سن حتوان گفت مترجم در اینجا شود و میدیگر مفهوم منفی مورد اشاره به متاطب القا نمی
  داشته است. گوییتعبير یا بهه

درجة « دمدمی مزاج»و « عياش»اي هواژههاي ارائه شده براي دشدر نمونة نهارم، معادل
 «گندش را درآورده»نازیبایی خود را در زبان مقصد حفظ كرده است؛ با این حال، عبارت 

با  -كار اشتباهی كردن و رسوایی به بار آوردن و باعث آبروریزي شدن استكه به معناي -
ار را به معناي كجایگزین شده كه عموماً در زبان عربی « شئ کل أفسد قد»ترِ عبارت مالیم

 خراب كردن است.  

معنی كه در زبان فارسی به معناي ستنان بيهوده و بی« شر و ور بافتن» در نمونة پنجم، تعبير
اژه وو حر  مفت بر زبان جاري كردن است؛ از جمله تعابيري است كه در عر  عام، منفی

م ی همتوانی ندارد. مترجكارگيري آن در متن با جانب ادب و نزاهت كالمشود و بهتلقی می
ري كارگيبه منظور رعایت ادب و پرهيز از ت رار مفهوم ناشایست در زبان مقصد با به

 مسترگی درآوردن و خوشمزگی»استراتژي گسترش معنایی یا همان توسع معنایی، معادل 
یمت را براي آن قرار داده است و از رهگفر آن توانسته مفهوم منفی را با مال« التهریجكردن= 

 زبان انتقال دهد. به متاطب عرب

  1. مجاز5-7
كار گرفته شود، مجاز است )الجرجانی، اگر یک واژه یا كالم در معناي غيرحقيقی خود به

با ی ی از عالیق مشتص از »یابد كه ( و این معناي  انویه را زمانی متاطب درمی6666
ها واژهاند در برخورد با دشتو(. این شگرد می6836)شميسا، « حاضري به غایبی برسد
ی شود كه در معناي اصلخصود واژگان و جمالتی استفاده میدرپركاربرد باشد؛ نراكه 

داللت  انوي  اياند و القاگر معناي دیگري هستند كه البته باید با وجود قرینهكار نرفتهبه
اي برقرار انویه( رابيهدریافته شود. همچنين باید بين معناي حقيقی )اوليه( و معناي مجازي ) 

در دوبلة سریال متتارنامه، شاهد  گویند.می« غیر ما وضع له»شود كه به اصيالح به آن 
هایی از  (، نمونه8اي این استراتژي توسط مترجم هستيم. در جدول )مرتبه 63گيري بهره

 كاربست این استراتژي در دوبلة عربی سریال متتارنامه ارائه شده است.
  

                                                            
1- Trope 
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 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در مجاز استراتژي . کاربست7جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

 قسمت اول هذا الشَّرِهُ المهووس یشتهی شواء لحم الخنزیر. هوس کباب گراز کرده کارد به شکم خورده

 قسمت دوم عندما علقونی من ریش لی. دند.کراز پاچه آویزانم چشمتان روز بد نبیند، مرا 

؟ این بود عدالتی که خودت را کچلوردی خ
 کردی!؟برایش تکه پاره می

ها یا أبله؟! أهذه هی العدالۀ التی ترید أن تذق
 تقتل نفسک من أجلها؟

 قسمت سوم

 قسمت ششم آکلۀِ األکبادِ یا مختار . است. معروفۀ عربهمان 

 قسمت نهم لمُتُّلو لم یکن قلبی حجراً  بوده که نمردم. پوستم کلفت

ميز آتعبيري نسبتاً ناخوشایند و توهين« كارد به ش م خوردن»در نمونة نتست، عبارت 
معادلی دقيق براي آن « الشرِه»واژد است و مترجم با توجه به مفهوم مجازي آن با تک

توان گفت بار منفی واژه جایگزین شده كمتر از عبارت جایگزین كرده است كه البته نمی
پرستی،  مبارگی، شزبان مبدأ است، نراكه معادل عربی نيز معناي ش مكار گرفته شده در به

 كند. حرد و ولع داشتن براي خوردن را تداعی می
اي و غيرمؤدبانه است اصيالحی محاوره« از پانه آویزان شدن»در نمونة دوم، عبارت 

ا توجه بو به نوعی تنبيه كردن است. مترجم » حساب كسی را رسيدن»كه معناي كنایی آن، 
ر گاستفاده كرده كه تداعی« علّق»به مفهوم كنایی و مجازي تعبير مورد بحث از عبارت 

 آویزان شدن است. 
را كه با حس بينایی قابر درك است با « كچر»آميز در نمونة سوم، مترجم واژد توهين

وزد ح جایگزین كرده كه از دو منظر قابر نقد است؛ نتست این ه آن نقص را از« أبله»صفت 
ه است و پردگی آن كاستعينی به حوزد عقلی انتقال داده و از شدت ناخوشایندي تعبير و بی

گویی رسيده است. دوم این ه كچر بودن لزوماً به معناي ابله از رهگفر آن به حسن تعبير و به
بودن نيست و این دو صفت نسبت به ی دیگر رابية الزم و ملزومی ندارند؛ بنابراین، ننين 

آید كه مترجم با در نظر گرفتن بافت و سياق كالم، معناي مجازي آن را در نظر گرفته رمیب
 است.

زن خودفروش و زناكار است كه ميزان ناخوشایندي « معروفه»در نمونة نهارم، مراد از 
پردگی و ناپسندي در آن بسيار باالست كه البته در فرهنگ عربی، این اصالح با مضمون و بی

ه اي در فرآیند برگردان داشته باشد و بربرد ندارد. مترجم كوشيده بيان مؤدبانهیادشده كا
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را جایگزین آن كرده است. البته باید گفت « آکلۀ األکبادجگرخوار= »همين دلير معادل 
آلوده دامن بودن با جگرخوار بودن كه نماد سنگدلی و قساوت قلب است از لحاظ معنایی با 

 هم متفاوت هستند. 
از لحاظ لغوي به معناي پوست ستبر داشتن است، « پوست كلفت بودن»نمونة پنجم، در 

ش رود كه تحملكار میجان بودن است و براي كسی بهجان و ستتاما مجازاً به معناي گران
لو  سنگدلی=»واژه، عبارت ها زیاد باشد. مترجم با شناخت مفهوم مجازي این دشدر ستتی

جایگزین كرده است كه در قلب و جان با هم اشتراك دارند، اما را « لم یکن قلبی حجراً
معادلی نندان دقيق براي عبارت فارسی نيست. به هر روي، مترجم كوشيده در فرآیند 

 برگردان به كالم خود تهفیب بتشد و از بار منفی و ناشایست عبارت ب اهد. 

  1. حذف5-2 
كار برد، روش حف  است ها بهواژهدشهایی كه مم ن است مترجم در برابر ی ی از روش

گویی، جلوگيري از ت رار، رعایت ادب و گاه نداشتن كه معموالً این روش به منظور گزیده
معادل در زبان مقصد است. مم ن است مترجم براي ایجاد ارتباط فرهنگی ميان دو زبان، 

هد و گاه دا انتقال میهاي دیگر مفهوم ردست به حف  بزند كه گاه به این دلير كه با شيوه
مم ن است از روي حس تشتيص خود از این روش استفاده كند. به هر روي، این روش 

 (. 6878كند )ایویر،متاطب را از درك پيام دور می
آور معموالً روش حف  زمانی مورد قبول است كه مترجم آن را براي متاطب خود مالل

 61دهد مترجم در فرآیند برگردان، ان میها نشبررسی (.6861یا واضح بداند )زركوب، 
 ( ارائه شده است.5مرتبه از این استراتژي بهره برده است كه نند نمونه آن در جدول )

« ربتار، خاله خرسه، خي ی، خيره سگور به گور شده، بی»هاي ذكر شده تعابير در نمونة
م آیند كه مترجاب میهمگی بار توهين دارند و در شمار واژگان ناشایست و زننده به حس

از زده ها سربگيري از استراتژي حف  از ذكر معادل عربی براي آندر برگردان متن با بهره
 است تا از رهگفر كاربست آن ترفند، مراعات ادب و نزاكت كند و به حسن تعبير برسد. 

 

                                                            
1- Elision 
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 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در حذف استراتژي . کاربست2جدول 
 ارجاع مۀترج جملۀ فارسی

ه کاش پدر گور بآخ تف به قبر میتت ناریه، 
 شده من مغضوب پیامبر نبود. گور

آخ، تباً لکِ یا ناریۀ لهذا األب، إنّ غضب 
 النبی علیه یتابعنا!

 قسمت دوم

ارزد به کرور کرور ها مییک موی این ایلیاتی
 کوفی. بخارجماعت بی

فشعر ٌ من هؤالءِ أبناءِ الصحراءِ تُعادِلُ 
 اآلال َ من هؤالء الکوفیین

 قسمت ششم

 قسمت سوم یجب اتخاد الحیطۀ من األصدقاء. باشیم. هاخرس خالهباید مراقب دوستی 

 قسمت سیزدهم یالجهل هذا الخلیفۀ الحجازی!. حجازی! خیکیعجب خری است این خلیفۀ 

خیرهِ سرِ بیچاره دخترم عمره، چطور با این 
 سر کرده. دیوانه

 أن عمر ،کیف یمکنها نتیاب المسکینۀ
 هذا الرجل؟ مع العیش تتحمل

 قسمت چهارم

ن ته قابر 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 

 ارزشند، حال آن ه در عبارتر نظر مت لم بینمونة دوم، مشتص نيست كه نرا كوفيان د
ها بوده است. یا در معادل عربی نمونة سوم، بتاري آنفارسی این موضوع به خاطر بی
پرهيز كرد؛ حال آن ه در زبان مبدأ مشتص است « األصدقاء»مشتص نيست كه نرا باید از 

 كه آنان دوستی خاله خرسه دارند. 
آید؛ در زبان مبدأ، خي ی بودن خليفه به نشم می در دو نمونة آخر نيز همين نقص

مدنظر مت لم بوده كه البته ا ري از آن در در زبان مقصد نيست و این ویژگی براي 
-كند كه متاطب همشود و مسأله آنجا اهميت پيدا میزبان تداعی نمیمتاطب عرب

نيست  خر، مشتصبيند. در معادل نمونه آزمان با گفتار، تصویر وي را نيز به نشم می
ستت است؛ در حالی كه در زبان مبدأ این « عمره»كه نرا زندگی با آن مرد براي 

 علت بيان شده است.

  1گفت. کم5-5
گفت در فرآیند گيري از ت نيک كمهاي حسن تعبير در برابر تابوها، بهرهی ی دیگر از روش
(. به 6836)شميسا، « ن شودتر بياتر و مالیمميلبی از حد خود ضعيب»ترجمه است؛ یعنی 

                                                            
1- Understatement 
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توان در فرآیند برگردانِ برخی از كلمات یا جمالت و حتی عباراتی كه بار تر، میبيان ساده
تر عمر كرد تا از تندي و تيزي تعبير كاسته شود و درنهایت با سليقة منفی دارند، مالیم

تراتژي در دوبلة هایی از كاربست این اس( نمونه9متاطب همسویی داشته باشد. در جدول )
 عربی سریال متتارنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در گفتکم استراتژي . کاربست5جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی
یک روده راست من مردم فروشم یا شما که 

 در شکمتان نیست؟!
 قسمت دوم هل أنا خائن أم انتم الذین تخفون الحقائق.

 !اقو حُنّ! و الالضالین درد پدرمو الالضالین و 
و أنت من الضالین یا عمر، یا لک من رجل 

 مخادع.
 قسمت چهارم

 قسمت هفتم صالتک هذه لن تقبل یا آکل حقوق الناس. ، حق مردم را پایمال نکن.نماز به کمرت بزند

 .باال نیامده روی سگمچه رویی، دِ برو تا اون 
ر من هنا قبل أن أغیّیا لک من وقح، إذهب 

 رأیی.
 قسمت دهم

 با کعبه دربیفتم.خندم گور پدرم میمن به 
وهل أنا مجنون ألعلن الحرب علی 

 .؟!الکعبۀ
 قسمت دوازدهم

این است كه فرد كامالً « یک روده راست در ش م نداشتن»در نمونة نتست، مراد از 
ميز آواژگان ناخوشایند و توهيناي و در شمار دروغگوست؛ این تعبير تا حد زیادي محاوره

اخفاء حقائق=  پوشاندن»گفت برایش معادل گيري از ت نيک كماست كه البته مترجم با بهره
 اده است.اي ارائه دكار بسته و با كاستن از تندي و تيزي ستن، آن را غيرمحاورهرا به« الحقائق

ي نداشته است؛ زیرا رو در نمونة دوم، مترجم توجهی به بافت و ساختار نفرینی كالم
ستن مت لم با كسی است كه مشغول نماز خواندن بوده و در پایان سورد حمد، عبارت 

 «. .أنت من الظالین..»بر زبان آورد؛ بنابراین، براساس همان برداشت آورده است: « والظالین»
« حناق»و « درد پدرم»توجهی مترجم به ساختار كالم، دو عبارت نظر از بیصر 

خواهد آن دو را نصيب عمر گرداند. آميز و ناخوشایند هستند كه مت لم از خدا میهينتو
گفت، عمر را از گمراهان دانست و از فریب اري وي اظهار مترجم با استفاده از شگرد كم

 شگفتی كرد.
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 ايهاي غيرمؤدبانه و محاورهاز جمله عبارت« نماز كمرت را بزند»در نمونة سوم، عبارت 
مترجم با تغيير ساختار و شيود بيانی، آن را به جملة خبریه تبدیر كرده است و عبارت  است كه

رده و از برگردان ك« نمازت هرگز قبول نيست»گفت به دهی شگرد كمموردنظر را با دخالت
 رهگفر آن، نزاهت گفتاري متن را تقویت كرده است. 

 اي و نسبتاً تند ويز عبارت محاورهن« آن روي سگم را باال نيار»در نمونة نهارم، عبارت 
 شود و به این معناست كهادبانه است كه به وقت عصبانيت شدید بر زبان جاري میبی

ام ن ن! مترجم با استفاده از همان شگرد و با تغيير لحن كالم براي آن عبارت، معادل عصبانی
 جایگزین كرده است. « قبر از این ه نظرم را تغيير دهم»

به گور پدر »گفت از تعبير ناخوشایندِ پایانی نيز مترجم با استفاده از شگرد كم در عبارت
 را جایگزین كرده است.« ام كه...مگر من دیوانه»گفشته است و معادل « خندیدن

كار گرفته شده است و به نوعی مورد از ترجمة تابوهاي سریال به 16گفت در شيوه كم
ی مترجم بوده است كه به وسيلة آن عالوه بر كاهش بار منفپركاربردترین شيود مورد استفادد 

عبارات به روانی كالم و زیباسازي آن كمک كرده است؛ با این حال در مواردي موجب 
شده تا متاطب از معناي اصلی كالم بدور افتد و در بسياري از موارد مقتضاي حال رعایت 

 نشده است. 
به موجب شده است كه گاه جنبة دیداري ا ر با جن ن تة دیگر این ه استفاده از این راه ار

ها عموماً در مواقع خشم و عصبانيت بيان واژهشنيداري ميابقت نداشته باشد، نراكه این دش
شده كه حركات و اشارات دیداري با الفاظ بيان شده در زبان مقصد همتوانی ندارد و به 

 آید. ینوعی ناهمسویی بين حركات دست و صورت و گفتار پيش م

  1سازي. مضاعف5-6
آید. اطناب سازي، بسط یا اطناب به دو صورتِ اطناب ابهام یا اطناب واضح میمضاعب

اح پردازند و اطناب ایضكنند و بعد به توضيح آن میاي مبهم را بيان میابهام؛ یعنی كلمه
از  (. این بسط در صورتی مورد پفیرش است كه متاطب6878ع س آن است )تفتازانی، 

پردازد تا در ذهن شنونده الفهن باشد و مترجم به نانار به تفصير آن میآن موضوع خالی
شمار آور خواهد بود و از عيوب ترجمه بهجاگير شود، اما اگر بيش از حد صورت گيرد، مالل

                                                            
1- Reduplication 
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(. این درحالی است كه اگر سياق ستن داراي عبارات ناپسند و زننده 6836رود )شميسا، می
ترجم براساس تشتيص خود براي این ه آن كلمه یا عبارات را دلپفیر و خوشایند باشد، م
ازد. یكارگيري كلمات اضافه در متن خود و گاه ت رار آن به این مهم دست میكند با به
سازي بهره مرتبه از شيوه مضاعب 68دهد كه مترجم در فرآیند ترجمه، ها نشان میبررسی

 ها اشاره شده است.ه برخی از آن( ب1برده است كه در جدول )

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در سازيمضاعف استراتژي . کاربست6جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

یک بار دیگر ببینمتان مادرتان را به عزایتان 
 نشانم.می

و سأثکل  لن أرحمکمولکن إن رأیتکم ثانیهً 
 أمهاتکم

 قسمت دوم

نفسِ سگ چشم  دانم از ترس کدام شوممی
 ای.به فکر من و دُل دُل افتاده

 

أعر  من هو صاحب العین المالحۀ و النفس 
فتخافین علینا من عمر بن سعد هو اللتیمۀ، 

 .نحس و شتوم بعینهما

قسمت 
 چهارم

مالمتم نکن که مثل سگ پشیمانم، شیطان در 
 جلدم فرو رفت.

 

تطاوعنی  /نا نادم، ندمت ندامۀ لو أن نفسیأو 
ولعل شیطان قد استغل  لقطعت خمسی إذاً

 ضعفی.

قسمت 
 هجدهم

هایی است که سر بزنگاه الوقتاو از آن ابن
 گیرد...بالنسبت پیشابشان می

جبان هو شخ  طمّاع لتیم، شرور إنتهازی، 
 .روّاغ، خوّان أیضاً

قسمت سی 
 و دوم

خواهی سر ما دق دلی کدام مرضت را می
 خالی کنی؟ شیخ ابومرض!.

 توغلتشفی ما  هل جتت ، أخبرنیلعاجزأیها ا
 .ماضیۀ وقاتلۀ فی صدرکَ من أمراض

 قسمت دوم

گيري نتست براي آن ه لحن خشم وعصبانيت را بيشتر القاء كند با بهره مترجم در نمونة
را به متن افزوده است. در نمونة دوم، عالوه « لن أرحمکم»سازي عبارت از استراتژي مضاعب
متن براي واضح شدن مراد ستن به بسط و تفصير كالم پرداخته است. بر كاهش بار منفی 

ر ب شد از را به تصوی« مثر سگ پشيمانم»در نمونة سوم، براي آن ه مترجم بتواند لحن كالم 
ت كه پشيمانی او براي كسانی كه به دس- ندامۀ الکسعیدربارد شتصی به نام  شعري مشهور

( استفاده كرده 1881)الزركلی،  -المثر شدربشوند ضخود كار نادرستی را مرت ب می
گيري از این بينامتنی ضمن این ه سبب شد از كاربست عبارت زننده و ناپسند بهره است؛

 پرهيز شود، موجب زیبایی كالم و تأ يرگفاري بيشتر بر متاطب عرب زبان شده است. 
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با قرار دادن « گيردش میسر بزنگاه پيشاب»جاي تعبير ناخوشایند در نمونة نهارم مترجم به
ز تعابير و توانست با استفاده اصفاتی پی در پی سعی در انتقال مفهوم داشته است، گرنه می

 تر با گفتار فارسی بيان كند. اي متناسباصيالحات منيبق از زبان مقصد ترجمه
 به معناي خشم و كينه است كه مترجم سعی« دق دل خالی كردن»در نمونة پنجم، تعبير 

كرده با اطناب، مفهوم موردنظر زبان مبدأ را به متاطب عرب زبان انتقال دهد. البته ام ان 
نست تواتر مفهوم متن با رعایت جانب ادب نيز وجود داشته است. به عنوان مثال، میساده

  «.ترید أن تصبّ علینا نقمۀ أی مرضکیا أبا المرض! » گفته شود:

  1. تضاد یا تناقض5-3

 هاییواژهش تضاد یا تناقض از جمله راه ارهاي مترجمان در برخورد با دشكاربست رو
است كه بار معنایی منفی و ناميلوب دارند. توضيح این ه كلمات متالب نوعی متضاد هستند. 

ها براي مفاهيم مثبت، لغت دارند، ها كلمات متالب دارند كه در برخی از زبانتمامی زبان
 not سازند؛ مثالً در زبان انگيسی با اضافه كردنكردن كلمة نفی می اما منفی آن را با اضافه

اي واژه»(. تضاد به این معنی است كه 6876رسانند )كبيري، مقصود خود را می freeبه 
)شميسا،  «كار برند و مثالً به جاي كلمة افتضاح بگویند: عالی!درست در معناي ضد آن به

ند؛ زیرا ااستعارد ته ميه یا همان استعارد ریشتند ناميده تضاد را گونه گفشتگان(؛ این6836
 (. رود )همانكار میبراي استهزا و ستریه به

كار مرتبه براي ترجمة تابوها به 5دهد كه استراتژي تضاد یا تناقض، ها نشان میبررسی
رجم ی، متدر نگاه كل گرفته شده كه به نوعی كمترین بسامد را به خود اختصاد داده است.

تقال دهد. تر انتر و پفیرفتنیها را مالیمواژهگيري از این شگرد، معادلِ دشكوشيده با بهره
 هایی از كاربست استراتژي تضاد یا تناقض ارائه شده است.نمونه (7در جدول )

در نمونة نتست، تضاد ش ر گرفته در زبان مقصد، نسبت به جملة فارسی عالوه بر 
شایند ستن با صنعت تضاد توانسته حالت استهزا به متن بيفزاید؛ كاهش بار معنایی ناخو
ر ؛ یعنی بسيار با قيمت باال و گران در حالی كه د«به قيمت خون پدر»اي نراكه تعبير محاوره

 «. بثمن رخی به مبلی نانيز= »معادل ارائه شده آمده است 
  

                                                            
1- Contradiction 
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 عربي به امهمختارن فيلم ترجمۀ در سازيمضاعف استراتژي . کاربست3جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

 قسمت هفتم ما ثمن المن الواحد؟ بثمن رخی ٍ جداً! .به قیمت خون پدرشانمَنی چند؟ 

 قسمت هشتم .سو  أذهب إلی أی مکان خیرٌ من هذه المدینۀ .کن فیکون شده نباشدروم مثل این جایی می

 قسمت دوم ر من قدرکِال تتفوهی بکلمات اکب زنی.تر از دهانت حرف میگنده

توانیم موضوع را ، ما میخر نشو مختار
 مرد و مردانه حل کنیم.

 قسمت دوم رویۀتالموضوع بالعقل وال فعالججننت یا مختار؟ 

را « دهكن في ون ش»شهر نهفته در تعبير آباد و ویراندر نمونة دوم، مترجم مفهوم خراب
تبدیر كرده  «خیرٌ من هذه المدینۀ»خوشبينانه از وضعيت منفی و بدبينانه به وضعيت مثبت و 

و از رهگفر كاربست استراتژي تضادسازي، هم بار منفی كالم را كاهش داده و هم 
درخصود انتقال معنا اقدام كرده است. با این حال باید پفیرفت كه كاهش معنایی اعمال 

 است.شده در زبان مقصد، موجب كاهش القاي كراهت مورد نظر متن مبدأ شده 
در نمونة سوم، كر جمله بار توهين دارد كه مترجم ساختار مثبت كالم را تبدیر به ساختار 

توان گفت بار توهين معادل ارائه شده كمتر از بار منفی منفی كرده است؛ با این حال نمی

تجاوز »آید اگر مترجم به جاي معادل ارائه شده از تعبير موجود در زبان مبدأ است. به نظر می
 شد و هم باركرد، هم ساختار اولية جمله حفظ میاستفاده می« فی کالمکعن حدِّک 

محور با رعایت یافت. در نمونة نهارم نيز انشاء نهیمنفی موجود در متن كاهش می
 است.جانب ادب به انشاء استفهام محور تبدیر شه 

 1اللفظيتحتترجمه  .5-8
 یعنی) قصدم زبان عبارت یا واژه به مبدأ زبان بارتع یا واژه اللفظی؛ یعنی ترجمةترجمة تحت

ویر، با رعایت قواعد نحوي زبان مقصد )ای( فرهنگی تعبير یا تركيب یک جزءبهجزء ترجمة
. این شيوه از لحاظ متمایر بودن به زبان مبدأ، پرنم امانتداري را برافراشته است. (6878

هاي اختترین سمتن مبدأ را با نزدیک اي است كه معناي دقيقترجمه»اللفظی ترجمة تحت
  (.6867)ناظميان، « كنددستوري و معنایی زبان مقصد منتقر می

                                                            
1- Literal Translation 



 111 | حدادی و همکاران

 

كارگرفته هاي سریال مورد ميالعه بهواژهمورد از دش 17روش ترجمة تحت اللفظی در 
هاي مورد ميالعه دارد و از پربسامدترین راه ارها شده كه جایگاه دوم را در ميان استراتژي

ده اللفظی بررسی شهایی از كاربست استراتژي ترجمة تحتنمونه(، 3بوده است. در جدول )
 است.

 عربي به مختارنامه فيلم ترجمۀ در اللفظيترجمۀ تحت استراتژي . کاربست8جدول 
 ارجاع ترجمه جملۀ فارسی

تارک صالت خودتی و هفت پشتت نامسلمانِ 
 دزدِ گردن کلفت.

 الصال  کتار کأجدادیا قاطع الطریق، أنت و
 یا کافر یا زندیق.

 قسمت هفتم

 قسمت نهم .ایّحبن حریث أرید هذا الکلب العجوز  یا خواهم.بن حریث! این پیر سگ را زنده می

خیزد. نمک به همۀ این دودها از گور تو برمی
 حرام!

کل هذا الدخانیات یسطع من قبرک یا نکیر 
 المعرو .

 قسمت دهم

ارزد به صدتا یزید و بخدا قسم سگش، می
 امثال آن.

 واهلل کلبه أشر  من یزید ومن أمثاله.
قسمت 
 دوازدهم

کنند! چشمان تک تکشان را از کاسه غلط می
 آوردم.درمی

فلتخسأ بنات العرب، سأقتلع عیونهن من 
 .أحداقها

 قسمت دوم

ا به دور از گونه ی( شاهد هستيم براي عبارات دشنام3هاي جدول )همانيور كه در نمونه
وان تیابی شده است كه برخی را میترین واژه یا عبارتی از زبان مقصد معادلادب با نزدیک

اي قابر پفیرش نيست. به عنوان مثال، در نمونة پفیرفت و برخی را از جنبة راهبردهاي ترجمه
اشته و د موردجایی بیهمه جابهنتست مترجم كوشيده براي هر واژه معادلی ذكر كند با این 

وی رد توانست با همان ریابی ن رده است. مترجم میهاي بيان شده معادلبراي ی ی از صفت
أنت تارک الصال  »یابی كند: گونه معادلجایی و حف  ایناللفظی و بدون جابهتحت

 «. وأجدادک السالفین أیها الکافر السارق المُتعنّت

 گيرينتيجهبحث و 
رخصود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در برگردان تابوهاي از بررسی به عمر آمده د 
آنان به تابوهاي موجود در  -6توان به این نتيجه رسيد كه كار رفته در سریال متتارنامه میبه

ر كه ذك-اند با كاربست شگردهاي متعدد كوشيده -1اند. زبان فارسی شناخت كامر داشته
ها و واژگان ناخوشایند و زننده در متن واژهاز كاربست دش -آن در این پژوهش گفشت
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ي و امقصد بپرهيزند و به نوعی با حسن تعبير در فرآیند برگردان، مؤدبانه، مالیم، غيرمحاوره
با نزاهت، مفاهيم موردنظر را به متاطب عرب زبان ارائه دهند. بنابراین، باید پفیرفت حسن 

ونندان كردن دابزار گفتمانی براي تقویت و ین ترترین و كاربرديبه عنوان ی ی از مهمتعبير 
 .، مورد توجه مترجم بوده استنزاكت و ادب اجتماعی

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 

را واژه است؛ زیكرد كه دوبلة عربی سریال متتارنامه خالی از پرهيزه یا دش توان ادعانمی
شود. در عين پفیرش مسأله قبلی باید پفیرفت همچنان ردپاي تابوها در زبان مقصد دیده می

ر تكه واژه یا تعبيري در زبان مقصد دیده نشده است كه از لحاظ بار مفهومی، تندتر و زننده
 باشد.از معادل فارسی آن 

با وجود ارزش فراوان دوبلة ارائه شده، این ا ر از منظر نحود تعامر با تابوها داراي نند 
عيب است؛ توجه مترجم به مسأله ادب و نزاكت در بعضی از موارد موجب ليمه دیدن متن 

ویژه شده است و انتقال مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد به درستی صورت نپفیرفته است؛ به
ند كدر بتش استراتژي حف  اتفاق افتاده است. آنچه عيب یادشده را نشمگيرتر می آنچه

شاید در این مسأله باشد كه عموماً تابوها با حالت عصبانيت و خشمگينی بر زبان جاري 
زند، نوعی ناهماهنگی و ناهمسویی بين ها میشوند و این ه مترجم دست به حف  آنمی

خ داده هایی رآید. عيب دیگر در موقعيتتاري پيش میحركات دست و صورت و كالم گف
است كه مفهوم تابو در زبان فارسی با معادل ارائه شده آن در زبان عربی همتوانی ندارند؛ 

 از این نمونه هستند.« حرام لقمه بودن»و « معروفه»هاي ارائه شده درخصود معادل
(( باید 6ي مورد بحث )نمودار )در پایان ضمن ارائة نمودار تعداد مرتبه هشت استراتژ

مرتبه كاربرد به ترتيب بيشترین و  5مرتبه و شگرد تضاد با  16گفت با گفت كه شگرد كم
 .نداكمترین كاركرد را در فرآیند برگردان تابوها از زبان مبدآ به زبان مقصد داشته
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