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القلوب« واژه هایی  از عبارت های رمان »سواقی  نیستند، تصحیح منایند. در برخی 

وجود دارند که در جامعه ما، تابو محسوب می شوند و مرتجم باید مناسب  ترین راه 

را برای کاهش بار منفی این عبارت ها به کارگیرد. حسن تعبیر راهکاری مناسب، برای 

ترجمه این نوع عبارت ها به شاَمر می رود. در این پژوهش به بررسی میزان کاربرد 

حسن تعبیر در ترجمه رمان »سواقی القلوب« پرداخته ایم و در صورت رعایت نشدن 

آن، ترجمۀ مناسب را  ارائه داده ایم  تا در ترجمۀ عبارت های مشابه از این روش ها 

استفاده شود.

واژه های کلیدی: انعام کجه جى، سواقی القلوب، حسن تعبیر، تابو.

مه
ّ
1. مقد

هر جامعه ای، فرهنگ ها و آداب  و رسومی دارد که به آن ها پایبند است و در 

هنگام سخن گفنت، اصول و ضوابط متناسب با فرهنگ جامعۀ خود را رعایت می کند، 

»زبان اصلی ترین وسیله ایجاد ارتباط میان افراد یک یا چند جامعه با یکدیگر است« 

)عرعار و هاشمی، 6)20 : )(؛ بنابراین زبان نقش مهمی در تقابل فرهنگ های جوامع 

دارد مرتجم نیز اولین نقش را در انتقال این فرهنگ ها بازی می کند. 

این  از  برخی  که  فرهنگی شده اند،  تقابل های  دچار  مختلفی  دیرباز جوامع  از 

فرهنگ ها مناسب و مثبت و برخی دیگر نیز نامناسب و دارای بارهای منفی بوده 

وترویج آن در جامعه مقصد، مشکالتی را ایجاد کرده است. مرتجم به عنوان نقش 

اصلی در تقابل های فرهنگی، باید به مسائل فرهنگی و اعتقادی جامعه خود توجه 

کند و منت مبدأ را به شیوه ای ترجمه مَّناید که مناسب با جامعه مقصد باشد و از بار 

منفی آن بکاهد تا به فرهنگ جامعه و آداب و رسوم آن لطمه ای وارد نشود.

برای فهم درست تر و روشن تر از حسن تعبیر، باید گفت که: »تابوها مقوالت و 

مفاهیمی هستند که به واسطه حرمت عرفی یا اجتاّمعی و دینی از ذکر یا استفاده 

مفاهیم  پردازش  به  را  انسان  تابوها،  ناخوشایندی  و  حرمت  این  می پرهیزند.  آن 
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گستاخانه، در قالبی زیبا، خوشایند و پسندیده و دور  ناخوشایند، زشت، خشن و 

از رصاحت لهجه سوق داده است که از این شیوه معناپردازی به حسن تعبیر یاد 

شده است« )نوروزی، 389): )(؛ ازاین رو برای حفظ حرمت های دینی و اجتاّمعی 

یک جامعه، ما نیازمندیم که از مقوله حسن تعبیر استفاده کنیم و برای فهم بهرت 

موضوع باید گفت: »به نظر می رسد مسأله تابو در ترجمه به زبان فارسی را می توان 

به حوزه ها و دسته های زیر تقسیم مَّنود:

روابط خصوصی زن و مرد، چه مرشوع و چه نامرشوع، و واژه های مرتبط با   -(

آن؛ مانند، بوسیدن، همبسرت شدن، هم آغوشی، خیانت و...

روابط آزاد دخرت و پرس قبل از ازدواج؛ مانند دوست پرس، دوست دخرت و...  -2

نام بردن اندام های تناسلی و واژه های مرتبط با آن.  -3

به کار بردن نام هر چیز یا هر عملی که به مرشوبات الکلی و مواد مخدر   -4

مرتبط است.

واژه های قبیح و بی ادبانه؛ مانند فحش و ناسزا.  -5

و...«  دزدی  مانند  اجتاّمعی؛  بد  عادت های  یا  رفتاری  بد  ویژگی های  بیان   -6

)رشیفی، 388): 6(.

انتقال  تصحیح  در  ویژه ای  اهمیت  از  تعبیر  حسن  گردید،  بیان  که  هاّمنگونه 

مفاهیم از زبانی به زبان دیگر برخوردار است و نقش مرتجم در به کارگیری این 

اسلوب نیز، کامالً واضح وآشکار است. امروزه به علت ترجمه آثار فراوانی از زبانی به 

زبان دیگر، شاهد تحوالتی در سطح فرهنگی و اجتاّمعی جوامع مختلف هستیم که 

برخی از این تحوالت بار منفی به همراه دارد و این امر سبب شده است که وظیفه 

مرتجاّمن چند برابر شود. به عنوان مثال، می توان به آثاری که از زبان های مختلف 

از جمله زبان عربی، ترجمه شده اند اشاره کرد.

ما در این مقاله به بررسی یکی از این آثار، تحت عنوان »سواقی القلوب« اثر 

اِنعام کجه جی که مّحمد حزبایی زاده آن  را با نام »آب باریکه ها« ترجمه کرده است، 
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می پردازیم وبه دنبال آن هستیم تا روشن کنیم چه اندازه مصادیق حسن تعبیر در 

ترجمه تابوهای این اثر، رعایت شده است؟ و آیا می توان با رعایت این مصادیق، 

بدون ایجاد خللی در ترجمه، رمانی را ترجمه کرد؟

و  شود  بیان  تعبیری  شیوه های حسن  ابتدا  در  که  شده  تالش  پژوهش  این  در 

سپس به مضامین ناخوشایند پرداخته و آن ها را به پنج دسته تقسیم کرده و راهکار 

مناسب برای ترجمه آن ها نیز ارائه گردد.

2. پیشینه پژوهش

پژوهش های زیادی دربارۀ تابوها، سخنان هنجارشکن و راهکارهای مربوط به 

ترجمۀ آن ها صورت گرفته است، که به برخی از آن ها اشاره می شود.

فرناندز )2005( در مقالۀ »اسرتاتژی در ادب و نگرانی های چهره« با برسی اینکه 

که  می رسد  نتیجه  این  به  رود،  مَّنی  کار  به  تابوها  تصحیح  برای  تنها  تعبیر،  حسن 

رعایت ادب در تعامالت دوطرفه و زیبایی سخن نیز در زیرمجموعه حسن تعبیر قرار 

می گیرد. رشیفی و دارچینیان )388)( در مقالۀ »بررسی مَّنود زبانی تابو در ترجمه به 

فارسی و پیامدهای آن« با بررسی برخی از متون ترجمه شده به زبان فارسی، تابوهای 

فرهنگ فرادست را دسته بندی مَّنوده  و بحث خودسانسوری و شیوه های رایج آن را 

مطرح کرده اند و چنین نتیجه گرفته اند که مهم ترین راهرّبدهای مرتجاّمن در ترجمۀ 

تابوها، شامل حذف واژه های کلی، وامگیری و ابداع واژه می باشد. نوروزی )389)( در 

مقالۀ »حسن تعبیر در زبان و ادبیات عربی شیوه ها و انگیزه ها« با بررسی شیوه های 

حسن تعبیر در زبان عربی و انگیزه های استفاده از آن، به این نتیجه می رسد که حسن 

تعابیر، تابع قراردادها و عرف های اجتاّمعی، دینی، اخالقی و سیاسی  است؛ به همین 

دلیل در حال دگرگونی و تغییر از دوره ای به دوره دیگر است. بدخشان ))39)( در 

این موضوع می پردازد که حسن تعابیر دو  مقالۀ »حسن تعابیر ناپسند« به بررسی 

گونه است؛ نوع اول برای نشان دادن نزاکت اجتاّمعی و جلوگیری از خدشه دار شدن 
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احساسات افراد جامعه دربارۀ موضوعات مختلف؛ مانند مسائل جنسی، اعضای بدن 

کردن رسوایی های  برای پنهان  اما نوع دوم ترفندی است  کار می رود،  و ناسزاها به 

پایان نامۀ »رویکرد هنجارمحور به ترجمۀ  سیاسی و اقتصادی. آزردشتی )392)( در 

تابوهای کالمی در ناطوردشت« با توجه به دشواری های کار مرتجاّمن در مواجهه با 

تابوها، به این نتیجه می رسد که بیشرتین راه کار برای ترجمه این تابوها، تلطیف سازی، 

انتقال مستقیم، و جرّبان سازی است. عرب یوسف آبادی و افضلی )397)( در مقالۀ 

»بررسی سازوکارهای حسن تعبیری در ترجمه تابوهای رمان الهوی« با تکیه بر روش 

توصیفی- تحلیلی تابوهای رمان الهوی را بررسی کردند وبا استناد به ابزار های حسن 

تعبیر، مناسب ترین ترجمه برای تابوهای آن رمان ارائه داده اند.

اما تاکنون پژوهشی در مورد به کارگیری تکنیک های حسن تعبیر در ترجمه رمان 

»سواقی القلوب« صورت نگرفته است.

3. إنعام کجه جی

اِنعام کجه جی روزنامه نگار و رمان نویس عراقی متولد سال 952)م در شهر بغداد 

است. کجه جی در مدرسۀ راهبه های »التقدمه« درس خواند و رشتۀ روزنامه نگاری را 

در دانشگاه گذراند. قبل از مهاجرت به پاریس و تحصیل در دانشگاه سوربون فرانسه، 

در روزنامه ها و رادیو بغداد مشغول بود و در سال 986)م. فوق لیسانس و دکرتای 

روزنامه نگاری را از دانشگاه »سوربن« دریافت کرد.

او اکنون برای روزنامه الرشق االوسط چاپ لندن در پاریس و مجله »کل األرسة« 

چاپ شارجه مشغول به فعالیت است. رمان های کجه جی به زبان های مختلفی ازجمله، 

انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و چینی ترجمه شده اند. انعام نامزد جایزه بوکر جهان 

عرب و موفق به کسب جایزۀ »الگادر« فرانسه شده است.  رمان »سواقی القلوب« که 

در سال 2005 منترش شد در ایران در سال 396) توسط محمد حزبایی زاده با عنوان 

»آب باریکه ها« به فارسی ترجمه و توسط انتشارات »هیرمند« منترش شده است.
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4. خالصۀ رمان سواقی القلوب

سواقی القلوب داستان غربت، دلتنگی، عشق و سیاست است. داستان پیرامون 

محور چند عراقی می چرخد که هر کدام به دلیلی رس از پاریس درآورده اند. کاشانیه 

خاتون، پیرزن 90 ساله ای است که محور جمع می شود. زنی ارمنی از شهر موصل 

که خانواده اش را در کشتار ارامنه از دست داده و در کودکی به دست زنی مسلاّمن 

بزرگ شده است. نام کاشانیه هم بسیار پر معنا انتخاب شده؛ چرا که روح این زن 

کاشان. زمزم، جوانی  گذر زمان پرصالبت تر و زیباتر می شود؛ درست مثل فرش  با 

جنوبی و پرحرارت، به هزینۀ حکومت درس می  خواند و چون با هم حزبی هایش 

دچار زاویه شده، گرفتار ترس و تهدید و در نهایت بورسیه اش قطع می شود. ساری، 

رسبازی است که از مشکل دو جنسیتی رنج می برد، به هزینۀ دولت برای معالجه به 

پاریس می آید و بعد هم می شود سارا. رساب، عشق راوی است در تبعید. دخرتکی 

که در بیروت با هزاران رؤیا قدم به دانشگاه می گذارد؛ اما وارد سیاست می شود و 

می سوزد. راوی اما هیچ نامی ندارد. عضو کهنۀ حزب کمونیست عراق است و حاال 

برای آرام کردن خودش به رشاب و فرهنگ واژگان پناه برده است.

5. بحث و بررسی

5-1. حسن تعبیر

از  کالمی  ارتباطات  در  روزه  هر  که  کالمی  راهرّبد  یک  عنوان  به  تعبیر  حسن 

این مقوله ها نوعی  دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا رعایت  استفاده می کنیم،  آن 

بیان  جهت  است  شیوه ای  تعبیر  »حسن  است،  کالمی  و  اجتاّمعی  ادب  به  التزام 

موضوعاتی که در حالت عادی مَّنی توان بر زبان آورد و از طریق آن، منطقه ای امن 

در زبان ایجاد می شود که از طرف راهرّبد ادب بر زبان تحمیل شده است، حسن 

تعبیر سطحی رابط است که در بین گفتاّمن رصیح و ممنوعیت کامل قرار می گیرد« 
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)ردفرن: 994)م: )8))(؛ همچنین وارن می گوید: »زمانی واژۀ حسن تعبیری وجود 

خواهد داشت که مخاطب درک کند که بعضی از واژه ها یا عبارات، دال بر متایل 

گوینده برای اشاره به پدیده ای حساس به شیوه ای مؤدبانه و یا زمنی است. در واقع 

تفسیر و تعبیر واژه های حسن تعبیری، بر اساس بافت تعیین می گردد. به عبارت 

باید منظوری حسن تعبیری از واژۀ به کار رفته شده داشته باشد و  گوینده  دیگر، 

مخاطب نیز آن را دارای بار معنایی حسن تعبیری بداند« )وارن، 992): 35)(. از این 

تعاریف می توان برداشت کرد که هر آنچه که از طریق رعایت ادب بر زبان تحمیل 

می شود به نوعی حسن تعبیر محسوب می شود؛ بنابرین حسن تعبیر فقط منحرص به 

واژه های ناخوشایند نیست؛ بلکه هاّمنطور که کرسپو فرناندز بیان می کند که »حسن 

تعبیر محدود به سطح واژگانی نیست، بلکه ابزاری زبانی با ماهیت عملی_گفتاری 

را تشکیل می دهد که هدف آن حفظ ادب از طرف رشکت کنندگان در ارتباطات 

کالمی است« )فرناندز، 2005: )(؛ بنابرین بر اساس رویکرد گفتاّمنی کرسپوفرناندز 

)2005( »او معتقد است که حسن تحویل پدیده ای است که اصالتاً به مسئله ادب و 

مهارت های اجتاّمعی در روابط بین فردی مرتبط است و به عنوان ابزاری مؤثر باعث 

تسهیل مکاملات در برخوردهای کالمی می شود از این دیدگاه حسن تعبیر تنها به 

عنوان پدیده ای رصفاً با واژگانی که برای جایگزین کردن واژه ها و اصطالحات تابعی 

که به علت گذر زمان تثبیت و کلی شده اند در نظر گرفته مَّنی شود در این رویکرد 

بر این نکته تاکید می شود که محدود کردن فرایند حسن تعبیر به جایگزینی یک 

به یک واژگانی باعث نادیده گرفنت راهرّبدهای گفتاّمنی می شود که در گفتارهای 

روزمره برای ایجاد معنای حسن تعبیری به کار می روند زیرا این راهرّبدها اهداف 

حسن تعبیر یعنی ایجاد سازگاری اجتاّمعی در ارتباطات کالمی و تطابق با کارکرد 

گفتاّمنی را محقق می سازند« )موسوی، 395): 59(.
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5-2. تکنیک های حسن تعبیر

5-2-1. مجاز

مجاز یا شیوۀ بیان مجازی به معنای »کاربرد واژه و عبارتی در معنایی غیر از معنای 

حقیقی آن است« )الجرجانی، 992)م: 395(، این شیوه با داشنت معنای مفهومی به 

مفهوم  می برد  بین  از  را  کالم  ناخوشایند  معنای  برآنکه  عالوه  لفظ  از رصاحت  دور 

عبارت را نیز در خود حفظ می کند، البته الزم به ذکر است که مجاز فقط برای عبارات 

ناخوشایند استفاده مَّنی شود به عنوان مثال به مَّنونه هایی از رمان اشاره می کنیم:

أمضیت زهرة سنوات عمري )کجه جی: 2005: 8(. ترجمه: شیرین ترین سال های   -

عمرم را سپری کردم )حزبایی زاده، 396): 8( در این مثال لفظ )شیرین( که 

برای مزه به کار می رود به صورت مجازی برای سال به کار رفته است.

متد فیها عقارب الساعات سیقانها )کجه جی: 2005: 4)(.  -

ترجمه: عقربه ها ساعت به آهستگی پایشان را دراز می کنند )حزبایی زاده، 396): 5)(.

نصبت دادن پا به عقربۀ ساعت نیز نوعی مجاز است.

5-2-2. حذف

حذف به عنوان یک شگرد بالغی، به »پرهیز از ذکر بخشی از کالم به سبب کارکرد 

ابهام و مراعات ادب اطالق می شود«  گزیده گویی،  بالغی خاصی همچون تعظیم، 

بار  دارای  که  دارد  از متون عبارت هايی وجود  5))(. در برخی  988)م:  )زرکشی، 

منفی هستند و مَّنی توان از شگردهای دیگر حسن تعبیر استفاده کرد؛ زیرا باید متام 

آن محتوی حذف شود، بنابرین مرتجم راهی جز حذف عبارت ها را ندارد، از قبیل 

مسایل جنسی که در ادامه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

5-2-3. کم گفنت

یکی دیگر از شگردهایی که در ترجمۀ تابوها به کار می آید کم گفنت است »با 

دارند، ضعیف تر  منفی  معنایی  بار  که  مفاهیمی  از  برخی  شگرد،  این  از  استفاده 

از ترکیب ))داروی  بیان می شود. در زبان فارسی، استفاده  از حّد خود  و مالیم تر 
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)عرب   مــی رود«  به شاّمر  گفنت  کم  نوعی  مخدر((  ))مــواد  جای  به  بخش((  آرام 

یوسف آبادی،397): 6)( به واسطه کم گفنت »تنها قسمتی از واقعیّت بیان می شود« 

)Allan & Burridge, 1991:33( که متاسفانه این شیوه در این رمان یافت نشد اّما 

در ترجمه های پیشنهادی به آن اشاره کرده ایم.

5-2-4. مضاعف سازی

دراین شیوه نیز هاّمنند مجاز می توان مخاطب را به خروجی کالم رهنمود ساخت 

برای  این شیوه معموالً  در  کرد،  استفاده  زننده  و  از عبارت های زشت  آنکه  بدون 

تلطیف فحش ها و ناسزاها به کار می رود مانند: استفاده از لفظ فالن فالن شده، پس 

برای مضاعف سازی »هرگاه متام یا بخش هایی از یک واژه تکرار شود، فرایند مضاعف 

.)Inkelas, 2006: 417( »سازی رخ داده است

6. بررسی تطبیقی

است،  مرتجاّمن  وظیفه های  از  یکی  مقصد  زبان  هنجارهای  رعایت  درحالی که 

با بررسی رمان یاد شده، مواردی یافت شد که متناسب با فرهنگ جامعۀ اسالمی 

تناسلی،  اندام های  نام بردن  جنسی،  روابط  قبیل  از  عبارت هایی  نیست؛  مقصد، 

بیان بدرفتاری ها و عادات  بی ادبانه و  واژه های قبیح و  الکلی،  نام بردن مرشوبات 

زشت اجتاّمعی، این موارد را بر حسب ناخوشایندی و تفاوت به پنج دسته تقسیم 

می کنیم و در هر دسته به تعداد به کار رفنت این عبارت ها اشاره و شیوۀ برخورد 

مرتجم با آن ها را بیان می کنیم و در صورت نامناسب بودن ترجمه، راهکار مناسب 

با ترجمۀ آن را ارائه می دهیم.

هنجار در لغت به معنای: »به آیین، قانومَّنند و متعارف« است و هنجارگرایی 

در اصطالح عبارت است از »رعایت اصول، فنون و قواعد زبان متعارف، مرسوم و 

معیار« )صفوی، 373): 47( »به تعبیر پیرت نیومارک، مرتجم باید در اکرث متون مطمنئ 

که ترجمه اش معنی دار و سبک نوشتار آن طبیعی )بهنجار( باشد« )زرکوب،  شود 
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392): 40( وبه عبارت دیگر»به زبانی رایج نوشته شود و از دستور زبان و واژه ها 

و اصطالحات متداول بهره گیرد که مناسب چنان موقعیّتی باشد« )نیومارک، 382): 

28-29(؛ بنابراین برای رعایت هنجارهای یک جامعه الزم است مرتجم از مفاهیم 

حسن تعبیری استفاده کند و »برای ساخنت حسن تعبیر می توان از دو شیوه استفاده 

کرد: لفظی و معنایی، شیوه نخست با دخل و ترصف در ساختار تعبیر است و شیوۀ 

گریزی معنایی صورت می گیرد  یا هنجار  کالم  با دگرگونی در الیه معنایی  معنایی 

که دقیق ترین شیوه است؛ از این رو که ترصف در معنا است و شناسایی و رهگیری 

آن هم نیازمند، نکته سنجی و ژرف نگری و زبان دانی است« نوروزی )389): 7(. 

از شیوه های حسن تعبیر می توان به استلزام معنایی، مجاز، حذف، کم گفنت، کنایه، 

استفاده از جمالت رشطی، شبه امری، منفی، پرسشی، قیدها و عبارت های کاهنده 

و ... . اشاره کرد، که در این پژوهش از روش های حذف، مجاز، کم گفنت، جایگزین 

سازی و مضاعف سازی استفاده شده است.

6-1. روابط جنسی

نام  به روابط جنسی نظیر: بوسیدن و هم بسرتی و  این رمان  از  9 قسمت  در 

خاطر  به  را  آن  مورد،   7 در  مرتجم  که  است،  شده  اشاره  تناسلی  اندام های  بردن 

خواسته های  و  جنسی  غریزه  »درباره  است،  مَّنوده  حذف  اخالقی  محدودیت های 

شهوانی انسان از دیرباز سخن ها گفته و با آن برخوردهای متفاوت و متضاد شده 

است. گروهی آن را پلید و ناروا و مایه شقاوت و بدبختی انسان دانسته و درصدد 

از بین بردنش برآمده اند و حتی ارضاء آن را به صورت مرشوع و  کردن و  رسکوب 

ازدواج رسمی روا ندانسته اند )تفریط( و عده ای درست در برابر این گروه قیام کرده 

و به خواسته های غریزه جنسی اهمیّت فوق العاده ای داده  و در صدد شکوفایی آن 

برآمده اند و معتقد شدند که رسکوب کردن آن گناهی است نابخشودنی زیرا رسکوب 

)افراط(.  است  فراوانی  مرضات  و  ناراحتی ها  باعث  غریزه جنسی  بخصوص  غرایز 
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که نه  ارائه داده  اسالم در برابر هر دو نظریّه )افراط و تفریط( نظریّه سومی را 

باعث بدبختی و شقاوت  نه آزادی مطلق می باشد؛ زیرا هر دو  رسکوبی مطلق و 

انسان است، غریزه ای را که خدای حکیم در نهاد انسان قرار داده بیهوده و عبث 

نیست لذا رسکوبی و نابود کردن آن مبارزه با طبیعت انسانی یا اراده حکیاّمنه الهی 

است و آزادی بی قید و رشط آن نیز باعث تباهی و هالکت است« )راهبی و رافت 

و مرّبهن یکتایی، 384): )( اّما ترصیح به این ارتباط باعث چه مشکالتی در جامعه 

می شود؟ در بخش بعدی به آن می پردازیم.

6-2. محدودیت روابط دوستانه 

محدودیت بیان روابط جنسی و روابط دوستانه غیر رشعی به این علت است 

که: »اين نكته قابل توجه است كه ترويج فحشا از ناحيه مقاماىت صورت می گريد 

كه وظيفه آنها نجات جامعه از سقوط اخالقى است، به جاى اينكه نفوس برشى را 

تهذيب و اصالح مَّنوده، به عفت، تقوا و فضيلت سوق دهند، خود رهرّب انحراف و 

گسسنت قيود اخالقى را  گمراهى مردم پشتيباىن می مَّنايند و دستور  از  ناپاىك شده، 

صادر می كنند و تحت عنوان روابط خصوىص قبل از ازدواج و يا رفيق قانوىن، مفهوم 

واقعى فحشا را تغيري داده و به عنوان طرفدارى از آزادى مطلق، اين حرفه پليد را 

از دايره ىب عفتى خارج می سازند و مردم را به ارتكاب آنچه مخالف رشف، تقوا و 

فضيلت است، تشويق می مَّنايند« )موسوی الری، )39): 50(.

به دوستی های  گرایش  فمینیستی،  ازدواج سفید، مفاهیم  و  ترویج هم خانگی 

خیابانی، عدم رعایت محرم و نامحرم و عادی سازی اختالط زن و مرد، عادی سازی 

مرشوب، استعاّمل سیگار و قلیان، قبح شکنی از روابط جنسی و حتی به قلم کشاندن 

بخش های اروتیک))( از بیشرتین مسائل رایج در این رمان ها است، که سبک زندگی 

و عقاید مشرتی این کتاب ها را تحت الشعاع قرار می دهند، از این رو است که یکی 

نزدیکی زن و مرد در خلوت  )((
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منابع ضد  از طریق  نادرست  فکری  تغذیۀ  در  را  رفتاری  ریشه های ضعف های  از 

فرهنگی می توان جست وجو کرد. مرتضی مطهری در کتاب »اخالق جنسی در اسالم 

و جهان غرب«  با بررسی کردن دو نظریّه افراط و تفریط در مسائل جنسی و بحث 

و بررسی درباره مقابله غرب با افراط در این مسائل به این نتیجه اشاره می کند که 

»نتیجه چه شد؟ از اّول معلوم بود. آیا بیاّمری های روانی معدوم شد؟ آرامش روحی 

بدبختی  نتیجه معکوس بخشید؛  گرفت؟ خیر، متأسفانه  را  جای اضطراب و دلهره 

که  جنسی  آزادی  پیشقدمان  از  بعضی  که  آنجا  تا  افزود،  پیشین  بدبختی های  بر 

تیزهوش تر بودند سخن خود را به صورت تفسیر و تأویل پس گرفتند، گفتند از حدود 

و مقررات اجتاّمعی چاره ای نیست؛ غریزه را از متتعات جنسی مَّنی توان به طور کلّی 

ارضاء و اشباع کرد، باید ذهن را متوجه مسائل عالی هرنی و فکری کرد و غریزه را 

به طور غیر مستقیم به سوی این امور هدایت مَّنود. فروید یکی از این افراد است. 

اخالقی که امثال راسل ازآن تبلیغ می کنند و نام آن را )اخالق نوین( گذاشته اند هاّمن 

است که مثره اش آشفتگی بیش از پیش غرایز و متایالت است و برخالف مدعای آن ها 

کهن را متهم به آشفته ساخنت روح می کنند سیستم اخالقی خود آن ها  که اخالق 

به  جامعه  دادن  بنابرین سوق  66-67(؛   :(388 )مطهری،  است«  اتهام  این  سزاوار 

سوی عادی سازی این روابط و قبح شکنی آن موجب مشکالتی می شود که جامعه 

غربی را دچار بحران در مسائل خانواده کرده است، از این رو مرتجم باید در ترجمه 

این نوع عبارت ها احساس مسؤولیّت بیشرتی داشته باشد تا از وقوع جامعه به این 

انحرافات از این مسیر جلوگیری مَّناید.

در این قسمت به عبارت های که در رابطه با روابط دوستانه غیر رشعی است، 

عبارت های  به  زیر  که در جدول  است  آمده  8 قسمت  در  موارد  این  می پردازیم، 

عربی و ترجمه آن ها اشاره می کنیم.
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صفحه
ترجمه

صفحه
عربی منت ترجمه منت رمان ردیف

(8 (6 غرق هم آغوشی داغی بودند غارقین فی عناق محموم (

38 36 رساپا  شخصیت  آن  با  رساب 
مرا  وجود  متامی  با  مستقل، 
مجذوب خودش کرد و همۀ 
وجــودم  ســاز  با  را  نغمه ها 
نواخت. به این ترتیب آخرین 
به سوزان  مرا  که  رشته هایی 

متصل می کرد، پاره شد.

غیر  املکتمل  وباستقاللها 
املنقوص، شدتنی رساب إلیها 
وترا،  وترا  أوتاری،  داعبت  و 
التی  الخیوط  آخر  فتقطعت 

بقیت تربطنی بسوزان

2

74 67 آنکه  بدون  فرانسوی،  زنی  با 
ازدواج کرده باشد معارشت دارد

و یعارش فرنسیة بدون زواج 3

(28 ((7 داشتند  خرّب  عروس  دوستان 
که او عاشق عبداملجید برادر 
محمد بود و با هم رسورّسی 
داشتند و نهالی کاشته بودند

العروس  صدیقات  إن  بل 
تحّب  کانت  أنـّـهــا  یعرفن 
محمد،  شقیق  عبداملجید، 

وقد ترک مثرة فی أحشائها

4

(45 (30 ــرش  ــی دوروب دخــرتان ارشاف
می چرخیدن

ــة  ــراطــیّ ــق وبــنــات األرســت
یتوّددون الیه

5

(77 (56 بر  ــال  ح آشفته  و  مست 
دخرت  ــت  دوسـ شــانــه هــای 
فرانسوی اش نشسته است ...

صدیقته  کاهل  علی  یــرزح 
الفرنسیّة التی ...

6

در مورد اول بهرت بود که مرتجم به جای ترجمه تحت اللفظی از روش های کم 

گفنت یا مجاز استفاده می کرد. »علت کارکرد این شگرد در ترجمۀ تابوها این است 

که مجاز به دلیل داشنت تأویل و بیان حقایق پنهان، در ظاهر از مطرح شدن برخی 

موضوعات ماّمنعت می کند، اما به دلیل تطابق با روح و حقیقت معنایی، محتوای 

آن موضوع را در خود حفظ می کند« )عرب  یوسف آبادی، 397): 4)(.
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پس می توانست، عبارت باال را به این صورت ترجمه بکند: )مشغول صحبت های 

صمیاّمنه خود بودند( یا )غرق در روابط عاشقانه خود بودند(؛ اما در موارد شاّمره 

2، 4، 5، 6 و 7 نیز راهی جز حذف عبارت ها را ندارد البته بهرت بود به جای ترجمه 

دقیق الفاظ آن ها را حذف می کرد؛ زیرا به مضمون داستان لطمه ای وارد مَّنی شد و 

خواننده احساس حذف یا گنگ بودن محتوا را مَّنی کرد؛ اّما در مورد شاّمره 3 ایرادی 

در ترجمۀ دقیق عبارت  وجود ندارد؛ زیرا عالوه بر اینکه ترصیح به آن  مشکلی ایجاد 

مَّنی کند، در این مورد نیز اشاره به این دارد که رابطه دوستانۀ غیر رشعی منجر به 

پیامدهای ناگوار می شود. 

6-3. الفاظ رکیک )فحش و ناسزا(

اما در رابطه با الفاظ رکیک نظیر فحش و ناسزا در رمان 28 مورد یافت شد که 

در این موارد فقط سه مورد آن ها تصحیح شده و بقیه موارد به هاّمن شیوه ترجمه 

شده است، که در جدول زیر به مواردی از آن ها اشاره می کنیم.

صفحه
ترجمه

صفحه
عربی ترجمه فارسی عبارات عربی ردیف

9 8 که  گفته  بی ریشه  کــدام 
مردان نباید گریه کنند

أّی قّواد هو ذاک الذی حکم 
أّن الرجال ال یبکون

(

(4 (3 از  چس ناله های  برای  پاریس 
وطن گریخته ها جای نداشت

مناسبًا  مکانًا  باریس  تکن  مل 
لحرسة الهاربین من األوطان

2

70 63 خفه شو بی سلیقه تخسأ یا عدیم الذوق 3

96 74 پدرسگ ... می خندید ویضحک ابن الکلب 4

(09 (00 روزگارش از من گه تر بود أکرث  الخراء،  مثل  مزاجه  ألّن 
جیفة من مزاجی

5

((0 (00 گوزوها  این  از  بعضی  شاید 
خیال کردند

ولعّل بعض املضاریط تصّوروا 6
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صفحه
ترجمه

صفحه
عربی ترجمه فارسی عبارات عربی ردیف

((0 (00 به  مادر  اون  از  هیچ کدوم 
خطاها کنارم مَّنوند

مل یقف معی وال ابن زفرة 7

((0 (0( پدرسگای منحوس أوالد ملیون کلب 8

((9 ((0 همون نامردایی که می خوان 
اون  به  برگردونن  رو  من 

طویله گه

یریدون  الذین  القحبة  أوالد 
إعادتی إلی الحظیرة النجسة

9

(50 (35 حرام  زاده پست ابن الحرام الحقیر (0

(74 (54 گه  به  اندازه  یه  به  ما  همۀ 
خوردن افتادیم

کیف أکلنا الخراء جمیًعا ((

))تابو(( در زبان شناسی به »ممنوعیت در رفتار زبانی« )أوملان، 986)م: 93)( 

کامل را ندارد و دراین  گفنت آزادی  اطالق می شود. پس هر فردی در نحوه سخن 

رابطه نیز باید مقیّد به آداب و فرهنگ جامعۀ خود باشد، در این قبیل موارد این 

الفاظ عالوه بر این که تأثیر منفی را بر مخاطب می گذارد، نوعی ترویج بد  دهنی و 

توهین و ناسزا گویی در جامعه نیز محسوب می شود.

هاّمنطور که مشاهده می کنید مرتجم در مورد شاّمره ) از عبارتی مناسب استفاده 

کرده است اما در بقیۀ موارد باال نقش بسیار ضعیفی رو اجرا کرده و به جای استفاده 

بدتر از لفظ عربی رو ذکر کرده است.  از عبارت های کاهنده لفظ دقیق و بعضاً 

در چنین مواردی حتاّمً مرتجم باید از شیوه های حسن تعبیر مانند: جایگزین سازی 

یا مضاعف سازی استفاده کند. »جایگزین سازی واژگانی یکی از شیوه های حسن 

مفاهیم  ناخوشایند  و  منفی  بار  کاهش  باعث  که  است  فارسی  زبان  در  تعبیری 

اشاره شد  قبال  که  برای مضاعف سازی هاّمنطور  و   )7  :(395 )موسوی،  می شود« 

»برای بیان برخی از واژه ها که فرهنگ غالب مانع از به زبان آوردن آنها می شود، 

می توان از این فرایند استفاده کرد. این در حالی است که اگر بافت کالم پیرامون 



178

ـــة
ّ
بي

َ
 األد

ُ
راســات

ِّ
الد

مسئله ای باشد که تابو محسوب می شود، استفاده از شگرد مضاعف سازی می تواند 

مخاطب را به گونه ای ضمنی به معنای خروجی کالم رهنمون سازد؛ به عنوان مثال، 

نام  جای  به  یا  و  دشنام  و  فحش  جای  به  شده((  فالن  ))فالن  عبارت  از  استفاده 

می تواند  نیز  و  بکاهد  عبارت  تابویی  بار  از  می تواند  تناسلی  اندامهای  اختصاصی 

حاوی پیامی باشد که مّدنظر گوینده است« )عرب  یوسف آبادی، 397): 7)(.

که در جدول زیر به ترجمه های پیشنهادی اشاره کرده ایم.
ترجمه های پیشنهادی عبارات عربی ردیف

عبارت مناسب ترجمه شده است أّن  حکم  الــذي  ذاك  هو  ــّواد  ق أّی 
الرجال ال یبکون

(

وطن  از  فــراری هــای  ــرای  ب پاریس 
گریخته جایی نداشت

لحرسة  مناسبًا  مکانًا  باریس  تکن  مل 
الهاربین من األوطان

2

ساکت شو بی سلیقه تخسأ یا عدیم الذوق 3

و او با پررویی متام می خندید- بی رشمانه ویضحک ابن الکلب 4

زیرا روزگارش از من بدتر بود ألّن مزاجه مثل الخراء، أکرث جیفة من 
مزاجی

5

خیال  نامردها  این  از  بعضی  شاید 
کرده اند

ولعّل بعض املضاریط تصّوروا 6

بی همه چیز- نامرد مل یقف معي وال ابن زفرة 7

فالن فالن شده ها أوالد ملیون کلب 8

همون نامردایی که می خوان من رو 
برگردونن به اون خرابه

إعاديت  یریدون  الذین  القحبة  أوالد 
إلی الحظیرة النجسة

9

بی همه  چیز ابن الحرام الحقیر (0

اشتباه  به  ــدازه  ان یه  به  ما  همه ی 
کردن افتادیم

کیف أکلنا الخراء جمیًعا ((
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6-4. بکاربردن لفظ شراب

در این رمان نویسنده 25 بار لفظ رشاب را بکار برده است که مرتجم همه را با 

عنوان خود ترجمه کرده است، که به راحتی به جای ترصیح به آن می توانست به 

شیوه کم گفنت، از لفظ نوشیدنی استفاده بکند، به مواردی از این قبیل اشاره می 

کنیم:

صفحه
ترجمه

صفحه
عربی ترجمه عربی ردیف

66 60 شیشه شامپاین باز کردیم ثم فتحنا قنینة شامباینا (

92 84 ساری هم تالش می کرد سیگار 
و رشابم را روبه راه کند

یعتني  فــکــان  ــاری،  سـ ــا  أم
برشايب وسجائري

2

(48 (32 دیگری  شیشه رشاب  خاتون 
آورد

النبیذ  بقنینة  الخاتون  تأيت 
ثانیة

3

(76 (55 و برگشت با شیشه رشابی در 
دست

وعادت وهي تحمل خمرنا 4

٦-5. عبارت های ناخوشایند

در این قسمت به بخش های اشاره می کنیم که مرتجم می بایست در آن ها از 

که در  اکتفا مَّنی کرد  به ترجمه لفظی  استفاده می کرد و فقط  عبارت های مناسب 

جدول بعدی سعی شده که ترجمه های متناسب با عبارت ها را بنویسیم.

صفحه
ترجمه

صفحه
عربی عبارت ترجمه عبارت عربی ردیف

(7 (5 چاکرتم هستم وأنا املمنون (

50 46 اردنگی جانانه ای نثارم کرد برکلة موجعة برجله 2

79 7( اما عین یک قاطر کله شق لکّنه عنید مثل البغل 3

((5 (08 جز بال مرغ کفت مَّنی کنم ال أنعلف سوی أجنحة الدجاج 4
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صفحه
ترجمه

صفحه
عربی عبارت ترجمه عبارت عربی ردیف

((8 (09 من و اجداد سوزان را به باد 
فحش گرفت

فشتمني وشتم أجداد سوزان 5

(62 (46 چرندیاتی از این قبیل سخافات کثیرة 6

209 (82 گفتم شاید خرفت شده لعّل خرفًا أصابها 7

2(4 (86 مرتیکه عوضی ابن القندرة 8

با استناد به مطالبی که مطرح کردیم باید گفت که »در جوامع مختلف، بعضی 

از رفتارهای کالمی و غیرکالمی ممنوع و محدود شده و یا تابو محسوب می شوند. 

مردم، به عنوان موجوداتی اجتاّمعی متایل دارند که از کاربرد بعضی واژه ها و عبارات 

که ناخوشایند و آزاردهنده اند، پرهیز کنند؛ بنابراین، برای ایجاد روابط کالمی هنجار 

در جامعه، کاربران زبان به جای این واژه های ناخوشایند از حسن تعابیر استفاده 

می کنند« )موسوی و بدخشان، )39): 2(. »حسن تعابیر ابزارهای زبانی قدرمتندی اند 

که به طور گسرتده ای در زبان های مختلف وجود دارد؛ به طوری که تعداد کمی از 

بدون  را  روزی  می کنند،  افتخار  خود  رک گویی  به  که  افرادی  حتی  زبان  کاربران 

استفاده از حسن تعابیر سپری مَّنی کنند« )راوسن، )98): )( پس الزم است شخص 

گوینده به بار منفی عبارت های که به کار می برد توجه داشته باشد، وبه جای آن ها 

از کلاّمتی مناسب استفاده کند.

در جدول زیر به ترجمه های پیشنهادی پرداخته ایم.
ترجمه های پیشنهادی عبارت عربی ردیف

من از شاّم سپاسگزارم، من متشکرم وأنا املمنون (

با کتکی جانانه من را به صف برگرداند برکلة موجعة برجله 2
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ترجمه های پیشنهادی عبارت عربی ردیف

یک  است،  هوا  رسبه  خیلی  متأسفانه  اما 
دنده است

لکّنه عنید مثل البغل 3

جز بال مرغ چیزی مَّنی خورم ال أنعلف سوی أجنحة الدجاج 4

من و سوزان را به باد ناسزا گرفت فشتمني وشتم أجداد سوزان 5

یاوه گویی هایی از این قبیل سخافات کثیرة 6

گفتم شاید پیر و فرتوت شده است لعّل خرفًا أصابها 7

مرتیکه، از خدا بی خرّب ابن القندرة 8

7. نتیجه گیری

پژوهش حارض نشان می دهد که مرتجم این رمان، در ترجمه خود می توانست در 

78 مورد از شیوه های حسن تعبیر استفاده مَّنايد؛ اّما مرتجم رمان در )) مورد، از این 

شیوه ها استفاده کرده است و از ظرفيت 67 مورد ديگر بی بهره مانده و به فرهنگ 

جامعۀ مقصد برای موارد باقياّمنده توّجه نکرده است. نتيجه قابل تأّمل اين پژوهش 

نشان می دهد که استفاده درست و بجا از حسن تعبیر عالوه بر آنکه هیچ خللی به 

محتوای رمان ایجاد مَّنی کند و سبب گنگ بودن عبارت ها مَّنی شود، ترجمه رمان را 

زیباتر و متناسب تر با فرهنگ مخاطب قرار می دهد و می توان نتيجه گرفت که اگر 

در رمانی حسن تعبري به زيبايی صورت نگريد، فرايند جايگزين سازی واژگانی جای آن 

را خواهد گرفت و اين موضوع سبب می شود، ترجمه رمان به زيبايی صورت نگريد 

و اين مسأله تنها به ترجمه کلاّمت زشت و ناپسند در داستان خالصه مَّنی شود بلکه 

گاهی فرايند ارتباط را در ترجمه اثر نيز تحت تأثري خود قرار می دهد و چه بسا کّل 

فرايند گفتاّمن را نيز دچار مخاطره مَّنايد.
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