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  آنيامد هاي و پيمه به فارسج تابو در تري نمود زبانيبررس

                                                                                                                 دهيچك

 ممنوع بـودن و  يبه معنا اين واژه ن زبانهايدر ا .است ه گرفته شد1ييايزينيل پوياز زبانها در قرن هجدهم ابوكلمه ت

 دهد و يات خود ادامه م   يهمچنان به ح  ا  ي دن يز در فرهنگ و زبانها    ينامروزه  تابو   .قدغن بودن  به كار مي رفته است       

ـا ب    يسعنوشتار  ن  يا.  كند ي م ي تجل ي بشر يبه اشكال گوناگون در فرهنگها و زبانها        از متـون    ي برخـ  يررسـ  دارد ب

 ي كه طبق فرهنگ و قراردادهاي موارديعني از انواع تابو، يك دسته بندي به يگر به فارسي ديترجمه شده از زبانها  

اين مقالـه   در .دا كندي ظاهر شود، دست پيمه به فارسجد  در ترين نبايست و بنابرا  يرفته شده ن  ي جامعه ما پذ   ياجتماع

ـا             ) مترجم(ه يكي توسط خود فرد    دو نوع سانسور برشمرده شده ك      ـا ي اعمال مي شود و ديگري توسـط افـراد، نهاده

ـاي موجـود در           . سازمانهاي اجتماعي به مترجم منتقل و  بر ترجمه اعمال مي شود            اين دو نوع سانسور در ارائه مثاله

صل مورد مشمول    در اين تحقيق بدين صورت بوده كه ابتدا ا         شيوه بررسي داده ها   . مشخّص شده اند  تحقيق از هم    

تابو از زبان مبدأ ارائه شده و سپس ترجمه نخستين مترجم فارسي آن ارائه گرديده و در وهله بعد ترجمه اصالح شده 

پس از ارائه هر مثال معلوم كرده ايم كه مورد مربوط به كـدام         . آن كه براي چاپ كتاب انتخاب شده ارائه شده است         

نتايج تحقيـق نـشان مـي دهـد كـه      . ي را براي برخورد با تابو برگزيده استدسته از تابوهاست و مترجم چه راهكار 

اما در برخي موارد    . ده اند كه آسانترين طريق برخورد با تابوهاست       رمتأسفانه مترجمين از راهكار حذف زياد استفاده ك       

ـ  مـورد شـمول   ياا عام به جـ ياستفاده از واژه شامل   : چون هم بسته به تبحر و دانش خود از راهكارهاي ديگري          ا ي

هرچند كه اين دو واژه معاني ( جايگزين كردن واژه تابوي زبان مبدأ با نزديكترين معادل غيرتابوي زبان مقصدخاص، 

 از خود به جهت لطمه نخوردن به    ي پاراگراف يا حت يابداع واژه، عبارت    و  ) و كاركردهاي متفاوتي در دو زبان داشته اند       

ـاوت  ي شود در زبانها و فرهنگها     يابو و آنچه تابو محسوب م     ن كه ت  يا. ه برده اند   بهر انسجام متن در زبان مقصد      متف

 كه متـرجم بـه      يبخصوص زمان (يش دشوار شود و گاه    يش از پ  ي ب  مترجمان    شود كه كار   ي سبب م  ستيكسان ن ي

 يسنده متن اصل  ي كه نو  يين حاصل شود و به اصل معنا      يراميا غ ي نامفهوم، مبهم    ي ترجمه ا  )ستي توانا ن  ياندازه كاف 

  .  وارد شوديقصد انتقال آن را داشته لطمه اساس

  .قدرت، معادل يابيتابو، خودسانسوري، دگر سانسوري، : كليد واژه ها

                                                 
  .پولينزيا مجمع الجزايري در شرق استرالياست. 1
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 مقدمه

طبـق گفتـه    . گرفته شـد   tabu ي در اواخر قرن هجدهم از كلمه تونگان       يسيدر زبان انگل  )  taboo(كلمه تابو 

 يت و مـ    بوده اسـ   "ن بودن  و قدغ  "ممنوع بودن " ين واژه به معنا   ي ا يياينزي پول ي برون درر زبانها   -فيرادكل

ـ  يـ  ي كـه از سـو     ي، هر دسـتور   يخالقهر قانون ا  .  به كار برود   يتي هر نوع ممنوع   يتوانسته برا  ا يـ س  يك رئ

شـده، همـه و      يگترها داده م   دخالت نكردن بچه ها در امور بزر       ي كه برا  يهرحكمشده،   يباالدست صادر م  

  ).1: 2006، ج يرابه نقل از آالن و ب( شده است يان مي ب)tabu( واژه نيشده و با ا يمهمه مشمول تابو 

ـا و      ي م يا آغاز كرده ول   ينزين واژه بسط و گسترش خود را از پول        يكه گفته شد ا    گرچه چنان      تـوان رده

ـابو  اّيه است و ثانوابست -  تابو فرهنگالً كه اوتن اس ي تابو ا  ي كّل يژگيو. فتاي جوامع   ةاثرات آن را در هم      يت

 شـود و    يك فرهنگ و جامعه تابو محسوب م      يز در   ينكه چه چ  يل ا  مورد او  ح دربارة يضتو.  مطلق وجود ندارد  

ممكن است .  كنديگر فرق مي دة به فرهنگ و جامع يا  و جامعه   از فرهنگ   و زان تابو بودن آن چقدر است     يم

ـاً يقيا  امده شود   ي جوامع مختلف د   ن فرهنگها و  ي مشترك ب  ي از زمان تابوها   ييدر برهه ها   ـان جوامـع      ن  در هم

 يده نم يا در هر دو فرهنگ و جامعه د       ي ي به عبارت  ؛افت كه وجه مشترك ندارند    ي توان   ي را م  ياري بس يتابوها

ـابع    توان گفت كه     يدر مورد دوم م   .  ستي ن يكيزان تابو بودن آنها     ي شوند م  يده م يا اگر هم د   يشوند   تابوها ت

ـان       ي كه امروز تابوست معلوم ن     يزيچ. هستندزمان و مكان      از  ياريكـه بـس    ست كه فردا هم تابو باشد، همچن

وابسته هستند، به  - تابوها مكانيبعضعالوه ه ب.  شونديگر تابو محسوب نميزها كه قبال تابو بودند امروز ديچ

تابو  يعني - له مورد اويب شين مورد به گونه ا يگر متفاوتند كه ا   ي به كشور د   ي از كشور  ن كه ي ا يكي يدو معن 

ـا در         يانجام  نكه  يگر ا ي رسد و د   يوابسته به نظر م    -  فرهنگ يها ـان      يـ ك كار ممكن اسـت تنه ا يـ ك مك

ـ  توان به طور اعـم گفـت كـه ا   ين نم آن در مورديبنابرا ؛ تابو باشد و نه در همه جا        خاص يمكانها ن مـورد  ي

 كـه بـه   يگري ديده هاي پدةه شد تابو ها همچون هم     نان كه گفت  چ. ت كرد يد محدود يد همواره ق  يتابوست با 

ـاه ييز چون تغيرات تابو نييتغ. هستندر ييهمواره در تغاند   وابسته يانسان و  اجتماع انسان      و عي سـر يرات زبان گ

ـاگون   اريز بسيرات نييل تغيدال.  تند استي فرهنگها كند و در برخ يا در برخ  ي كند است    يگاه ـاوت و گون  متف

ب بروز بساست كه در جوامع  ي و ارزشيكيدئولوژيا، ي، فرهنگيرات اجتماعييل تغين دالين ا يتر از مهم . است

ـ  ياري در بـس ييگرا رش همجنسيرات پذيين تغينمونه ا.  شود ي آن جامعه م   ير در تابوها  ييتغ  ي ازجوامـع غرب

ـا   يـ ل ا ن و فرزندان حاص   يراث به زوج  يو دادن حق ارث و م     است كه تا قبول ازدواج افراد همجنس         ن ازدواجه

 تابو ات درريي تغن نوعياز ا. ن جوامع استي در اي اخالقي از انحطاط ارزشهاين همه ناشيته است كه اش رفيپ

، ي جوامـع امـروز  ي در برخياد شدهل ير در دالييل سرعت تغي رسد به دل   يبه نظر م  .  توان مثال زد   يفراوان م 

.  بوده اسـت نجا در مورد تابو به طور اعميجهت بحث ما تا ا   به هر   . افته است يش  يز افزا يرات تابو ن  ييسرعت تغ 
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ه زبان خود گونه چم كرد گريان تقسو تي مي زباني و تابوهاي رفتاريرا به دو دسته تابوهام كه تابو ها ي دانيم

ر شود ت سانآل انجام داده اند كه كار مطالعه تابوها ين دلا را بديم بندينه تقسگو اين ي است ولي رفتار انسانيا

 ين معنيبد. ن دو گونه فراهم شوديك گونه از اي ين بررساا بر اساس دغدغه و عالقه محققان مختلف امكيو 

 ي توجـه مـ  ي رفتاريشتر به تابوهايدم شناسان بر و مي علوم اجتماعن مثال جامعه شناسان و محققا     يكه برا 

ـار در  يـ ك عمـل  يغن بودن انجام  در واقع غدي رفتاريتابو. ي زبانيكنند و زبانشناسان به تابو ها    ـ ا رفت ك ي

ـان  يصورتهاا  ي واژه ها    يان آوردن برخ  ت به زب  يانگر ممنوع ي ب ي زبان يابوجامعه است و ت    ـ  اسـت كـه ا     ي زب ن ي

گر ينكته قابل ذكر د  ؛ گفتمانيا حتي گروه، بند، جمله و : را شامل شوديصورت ممكن است هر نوع واحد زبان

 يا شكننده خود مجازاتهاي نقض كننده يبرا، ت خوديتابو ها بر اساس درجه اهمن است كه يدر مورد تابو ها ا    

 كنـد و  ين ميي خود تعي قسم اول را خود فرد برا:ن مجازاتها از دو قسم هستندي ا. آورندي م  به همراه  يمتفاوت

ن يورد اول به ام . كنندين ميي تعي فرد خاطيك جامعه براي از مردم در ي گروهيحت ا يفرد، نهاد قسم دوم را 

ـاور دارد بـد        ي افتد كه خود فرد به تابو بودن عمل        يل اتفاق م  يدل ن جهـت خـود را مـستحق        ي كه انجام داده ب

ك محل بـسته    يا  ي مثال خود را در خانه       ي برا ؛ كند ين م يي خود مجازات تع   ي برا ينوعه   داند و ب   يمجازات م 

ـام     ي كند   ي م يران دور گي كند و از تماس و ارتباط با د        ي و محدود م   يگر زندان يد ـاع   يا از خوردن و آش دن امتن

ك ي مثال   يبرا. مي هست يهي تنب - از خود  يگريب د ي عج ي فرهنگها شاهد نمونه ها    يامروزه در برخ  . ورزد  يم

كه با سگ خود ازدواج كرده بود  نمايش دادند را ي هندير مرديتصو ايرانون يزي در برنامه خبر تلوشيمدت پ

ن يل و دوستان مرد انجام شده بود و مرد علت اي خانواده ، فامياعضا در حضور يسمن مراسم به صورت ريو ا

انا يل رفتار نامناسب و اح    يبه دل  پرداخته و    ي به آزار سگها م    يناح داده بود كه او در جو      ين توض يعمل خود را چن   

 يته او در زندگ كرده كه رفتار گذشيكرده و حس م ي كه با سگها داشته احساس عذاب وجدان ميانه ايوحش

ده شده يد ي حت!ن عمل زده است ي دست به ا   د خو يخطا جبران   ي به جا گذاشته و او برا      ير بد ي تأث اش  يكنون

ـابو يا حتي كه خواسته يكه فرداست  بوده ي تابو به حد  يگاه نفوذ ذهن  كه   خـود از   را شكـسته  يي ناخواسته ت

 به تابو بودن    ك جامعه يافراد  ا همه   ياز جامعه    يبخش افتد كه    ي اتفاق م  يمورد دوم هم وقت   ! مرده است  ترس

و بر نوع مجازات آن متفق  را تابو بدانند يك جامعه موردي كه كل افراد يدر صورت . ز باور داشته باشند   يك چ ي

.  افتد ي عمال به ندرت اتفاق م     ين موارد ي چن ين شود ول  يي عموم تع  يمجازات از سو  القول باشند ممكن است     

ـازات تـصم  نزاينوع و ممورد  از جامعه در يا نهاد خاصياست كه فرد، بخش، ارگان    ن  يمعموال قاعده ا   م ي مج

 ي مجـر  ي كـسان  ،يقانونمند امروز ن و   متمدجوامع  شتر  يبن است كه در     ي مشخص ا  ةنكتا   ام .  كند ي م يريگ

 از جوامع   ي برخ يا حّت ي تر   يميقانون مجازات هستند كه قبال به آنها مجوز اجرا داده شده باشد و در جوامع قد               
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 با قدرت يميره رابطه مستق همواتابوه ألمس اساسا . افراد قدرتمند جامعه هستند،ان قانون مجازاتي مجريامروز

 .  شوديده مي همواره هاله تابو د،دور مراكز قدرت.   داشته استي در جوامع انسان،و صاحبان قدرت

 از واضعان تابو و يكيجه ي مراكز مهم قدرت و درنت ازيكيم يشاهان در جوامع قد) 2006(بنابر نظر روناش 

نچه مربوط به شاه  آ جوامع هري در برخميار قدي بسيدر دوره ها. ها بوده اند مربوط به شكستن تابويمجازاتها

ـاد يپاره ا در يك ان را نداشتند حت    ا تمّل يك شدن، لمس    ي حق نزد  يبود تابو بود و مردم عاد       ي موارد افراد ع

 يم، تابوهايساالر قدن در جوامع مرد  يهمچن. كه مربوط به پادشاه بود هم نداشتند      را  نچه   آوردن آ  بان به ز  حقّ

ا پدر شـوهر  ي مثال زنان حق بر زبان آوردن نام شوهر ي برا؛ شدي زنان وضع م ي به نفع مردان برا    يقدرتمند

 ، پارسا زن و قابـل  "پادشا زن" ي زنانين زردشت يانه د ي در تمام متون مقدس دوره باستان و م        .خود را نداشتند  

 دانسته اند ياحترام دانسته شده اند كه فرمانبردار مطلق همسران خود بوده اند و بعد از خدا همسر خود را خدا م

ـ  كه ا  يزنان.  همسران خود بوده اند    يو همواره تحت ساالر    ـانبردار ي  مطلـق را نداشـته انـد مـستحق     ين فرم

البتـه نمونـه    . )88: 1371ميرفخرايي،(ا دانسته شده اند   يعذاب دوزخ در آن دن    ا و   ين دن ي متفاوت در ا   يمجازاتها

اوردن نام پـدر شـوهر   ي در مورد به زبان ن. شودي جوامع مشاهده مي هنوز هم در برخ يين تابو ها  ي از چن  ييها

   .)2007كدنگ و شيفنگ، ( شودي مشاهده مين مواردي چنيني مثال هنوز هم در فرهنگ چيبرا

 همواره در طول ي مذهب-يني دي تابوهان است كه مطالعات نشان داده اندياگر در مورد تابو يدنكته جالب 

ـا را بـرا     يدتريها محـسوب شـده و همـواره شـد         ن تابو ي جزء قدرتمند تر   يخ بشر يتار   ناقـضان و   ين مجازاته

وزاندن افـراد در  ا سـ يـ كشتن، مثله كردن درباب  ياريموارد بسبراي مثال  . شكنندگان خود به دنبال داشته اند     

ـان  ا  ي )يبخصوص در قرون وسط   ( ساي اربابان كل  ياز سو ل باور متفاوت    ي كه به دل   ايمده  يخ شن يطول تار  بزرگ

ـ ه بـه ماه   ن امر هم با توج    يا . شده اند  يي گناهكار شمرده شده و مستحق چنان مجازاتها       ،انيگر اد يد ـابو   ي ت ت

 ين معني بد؛ها همواره غالب بوده و هستوجه مقدس تابو ، جوامعياري چون در بس،ستيچندان دور از انتظار ن

ا بن ارتباط ي و هم كنندي برقرار م ومقدس رابطهيي و امور ماوراده هايزها و پدي چين برخين جوامع بيافراد اكه 

ـ   ي مثال ا  ي برا .  شود ي تابو م  يريماوراء و امور مقدس منجر به شكل گ        م ي جوامـع قـد    ي در برخـ   مين كه گفت

نـده خـدا   ين علت بود كه مردم آن جوامع پادشاه را نما    ي به ا  رفت  وط به پادشاه بود تابو به شمار مي       انچه مرب هر

شكـستن و    . كردنـد  ي مـ  يس تلق مربوط به او بود مقد    را  چه  نن جهت او و هر آ     ي دانستند و بد   ين م ي زم يرو

 شده و يانسته مدر قابل بخشش ي غي امر جامعهي شخص و چه از سوينقض تقدسها هم همواره چه از سو

  .ن داشته استي سنگين جهت مجازاتهايبد
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  ين ترجمه شده به فارستابو در متو. 2

 به ترجمه ي و ترجمه به شكل افراط  يقان حوزه زبانشناس  محّق يبرخ.  بارز دارد  ي ترجمه نمود  ةتابو در حوز  

ـاه كـرده انـد و        أه مـس   ب ي نسب يقيگر به طر  ي د ي برخ . داده اند  يگر رأ ي به زبان د   ي متون از زبان   يريناپذ له نگ

 گاه متن يحت. ز ممكن استير است پس ترجمه نسي ماني واسطه ذهن آدميارتباط بن باورند يز بر اي نيگروه

 شود، با چارچوب و عناصر خاص خود ي دوباره مينشي رود و خود آفريش م يترجمه شده برتر از نوشته مبدأ پ      

ن ي طلبد، كه اي است كه فنون خاص خود را ميا هنرينر، ا هيد كه ترجمه فن است ي آ يش م ين بحث پ  يو ا 

  . خارج استنوشتارن يبحث از حوصله ا

ـادل  يكـ ي. يي دارد و راهكارهايز فنونين خوب ة ترجم،جي بنا بر اصول را  ـا مع ـ   از آن راهكاره  ؛ اسـت يابي

ـان  نجا كه تواك سو تا آ يسته از زبان مبدأ به مقصد، از        ين و با  يسته، ام ي شا ييها معادل  ين، مهارت و دانـش زب

 مترجم در  كهي جامعه اينيط بارز و عي و شرار ساختيتا آنجا كه زگر ي دي دهد و از سويمترجم به او اجازه م

ـابو و اهم   .  دهد يبه او اجازه و امكان م      كند   ي م يآن زندگ  ـ در برخورد با وجه دوم است كه مسئله ت ت آن در ي

  .دي نماي ترجمه را دشوارتر مآسانچندان  نه  كند، كه موضوعيدا ميترجمه بروز پ

گر ي دي تابوست و در جامعه ايدر جامعه ا يا اجتماعي يني، دياسي، سيخي، تاري فرهنگيلي به داليواژه ا

ن، اصوال تابوشكن است و سبك ي و وزي هرچند قويسنده ايده تر است، نويچين هم پيه از األ گاه مسيحت. نه

 مورد يت تابوهايسنده اساسا به رعاي و آن نو دهدي مي خود سانسوري كمتر بو است كهينوشتار او به گونه ا

ـا فرهنگـ  ي مترجمين ترجمه متون او براي، بنابرا ندارديرش اجتماع خود اعتقاد يپذ ـار    ي ب ـاوت و ابـزار ك  متف

ـا  بـه ه   معمـوال ك جامعـه    ي افراد   زا هر فرد    .دي نما يار دشوار م  يتر، بس   تابوزده ي زبان يعنيمحدودتر،    ينجاره

 برخورد كند در وهلـه اول خـود اقـدام بـه     يين جهت چنانچه با تابويبند است، بديرفته شده اجتماع خود پا  يپذ

 كه اگر آن اجتماع بكندباورهاي رايج  كند رفتار و گفتار خود را منطبق با ي مي سعي، به عبارتدي نمايسانسور م

ـادلي              چنين نكند و هرچه را كه مي خواهد و به ذهنش مي رسد             ـاع خـود فـرد نامتع  بر زبان آورد از نظر اجتم

ـا     ي برخ يه دوم سانسور از سو    يال. )30 :2006ريج،  اآالن و ب  (محسوب خواهد شد   ـ  افراد، نهاده ـا  ي  يا گروهه

  2دگرسانسوري و به نوع دوم  1خود سانسوري  به نوع اول      شود ي بر رفتار و گفتار افراد جامعه اعمال م        ياجتماع

  . شوديگفته م

 كـه  ي است و مـشكالت يگر به فارسي دي تابو در ترجمه از زبانهاين جنبه از نمود زبان  ي ا ي ما بررس   هدف

 تواند يا ميشد ي اندين دام ميز از اي گري كه براييست و راهكارهابان اي زبان با آن دست به گريمترجم فارس
                                                 
١. censoring  
٢. censorship  



 اول     شمارة      ادبيات و علوم انساني مشهد  ةدانشكدشناسي و گويشهاي خراسان  مجلة تخصصي زبان                       132 

 تابوسـت از    يگر كه در فارسـ    ي د ينها از زبا  يي واژه ها  ي برا ي كه در زبان فارس    يي مثال معادلها  ي برا ؛دشينديب

 تر است ي اساسيمشكل وقت.  شوديشه تابو به واژه ها محدود نمي، گرچه هم شودي مترجمان انتخاب ميسو

ا يك نوشته   ي كل   يا حّت يك عبارت، جمله، پاراگراف     ي دارد و گاه     ي تر يعيدامنه وس  است و    يكه تابو موضوع  

ـابو و    يست و هر مترجميتخاب راهكار مناسب ساده نن موارد ان  ي در ا  . شود يكتاب را شامل م     بنا بـه شـدت ت

  . كنديدا مين مشكل پيز از اي گري را براي راهيزان خودسانسوريم

 ي مشخصي به حوزه ها و دسته هاي توان تا حدوديرا م يله تابو در ترجمه به فارس رسد مسأ  يبه نظر م  

  :ميكن ير ارائه ميآن را به صورت ز كرد كه ما يطبقه بند

دن، ي ماننـد، بوسـ    ؛ مرتبط با آن   ي زن و مرد، چه مشروع و چه نامشروع، و واژه ها           يروابط خصوص  .1

  ؛...انت و ي، خيهمبستر شدن، هم آغوش

 ؛....رهي مانند دوست پسر، دوست دختر و غ؛روابط آزاد دختر و پسر قبل از ازدواج .2

 ؛ مرتبط با آني و واژه هاي تناسلي نام بردن اندامها .3

 ؛ و مواد مخدر مرتبط استي كه به  مشروبات الكليا هر عملي  هر چيزر بردن نام كا به .4

 ؛فحش و ناسزا مانند ؛ ادبانهيح و بي قبيواژه ها .5

 ؛...رهي و غي مانند دزدي؛ا عادات بد اجتماعي ي بد رفتاريهايژگيان وي ب .6

  ؛ تضاد داشته باشد جامعه مترجميباورهابا  كه  ي و فلسفي، اعتقاديني ديان مسائل و باورهايب .7

متـرجم   جامعه يا باعث بي ثباتي جامعـه د كننده منافع ي تهدي كه به نوعياسي مسائل س يان برخ يب .8

 . مانند رياست جمهوري؛ كليدي جامعهيهاشود، همچنين نسبت دادن برخي خصوصيات به شغل

 
ـ ب. مي آورياثر م ي را به همراه متن اصل  ي فارس  ترجمه شده به   ي متن ها   از يي نمونه ها  ،در ادامه  ان چنـد  ي

ي  انتشاراتيل ارتباط با بنگاههايبه دله نگارندگان كز انجا ان كه ياول ا.  الزم استين داده هاينكته در مورد ا

ن يه مترجميهم ترجمه اول ناشران بوده اند ي چاپ از سويرش براين ترجمه ها جهت پذ    يرات ا ييان تغ يدر جر 

 اند؛ري اخي آثار انتخاب شده مربوط به سالها. چاپ را ارائه داده انديه برارفته شديده و پذشو هم ترجمه اصالح 

وه ارائه داده ها به نظر يد شينكه شايا نكته دوم ؛ها در جامعه ما هستند   تابو يت كنون ين نشان دهنده وضع   يبنابرا

 معلوم گردد اما  و سپس منبع آن شوده شود كه ابتدا نمونه ارائه       يممكن است توص  . ه نظر نرسد  ب مناسب   يبرخ

دا نام كتاب و مشخصات ابتح داده اند ينگارندگان ترجك مثال انتخاب شده يش از ي كتابها بياز آنجا كه از برخ

  . به سراغ داده ها و تحليل آنها مي رويمباال با در نظر گرفتن نكات .را ارائه دهند نمونه ها  خود سپسآن و 

 .)1385وان مهر، نشر علم، يترا كيرجمه مت( استاك، ي اثر دكتر گرگور"سؤال"كتاب 
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Do you prefer being around men or women? 

  ا با زنان؟يد يد با مردان باشي دهيح ميترج: ترجمه نخست

   باشند؟  يد دوستان شما چه كساني دهيح ميترج: ترجمه اصالح شده

ـام تـر كـردن     يحظه مچنان كه مال.  هشتگانه تابوهاستين مثال از دسته اول از طبقه بند       يا ـا ع  شود ب

  . فاصله گرفته استارير كرده و از اصل بسيي تغ جملهير فعل جمله، معنايي موجود در متن و تغياسام
When was the last time you stole some thing? Why haven’t you stolen any 

thing since then? 

بود؟ چرا از آن زمان تاكنون چيزي ندزديده رديد چه وقت كآخرين باري كه چيزي سرقت : ترجمه نخست

  ايد؟

د چه وقت بود؟ چرا از آن زمان تاكنون آن كار را تكرار ي كردي كه كار بدين باريآخر: ترجمه اصالح شده

  د؟ينكرده ا

 اسـتفاده شـده     " كار بد  "يعني آن از اسم عام تر       ي تابو دانسته شده و به جا      "سرقت كردن "ن مورد   يدر ا 

  . هشتگانه ماستيوط به دسته ششم از طبقه بندمورد مرب. است
Would you be willing to give up sex if you could have wonderfully 

sensual and erotic dreams any night you wished? 

 دسـت   يشه از روابـط جنـس     ي هم يد برا يد حاضر هست  يني بب ي جنس ياگر هر شب خوابها   : ترجمه نخست 

  د؟يبردار

 به طور "يشهوان" يبه معن eroticو  sensual يل و واژه هايز تعديرد ترجمه نخست مترجم ن  ن مو يدر ا 

ـارات   ين ترجمه پذين حال ايبا ا. م ترجمه نشده بوديمستق  و having sex,erotic  زيـرا يرفته نـشد چـون عب

sensual   مورد .  كرد  كتاب حذف  ي سؤالها عه از مجمو  ان سؤال ر  يات  يمترجم در نها  .  شدند يتابو محسوب م

  .ز طبقات هشتگانه استامربوط به دسته اول 
If you went to a beach and it turned out to be a nude beach, would you stay 

and go swimming, would you swim nude? 

اگر در ساحلي باشيد كه همه آنجا عريانند، آيا مي مانيد و شنا مي كنيد؟ آيا برهنه شنا مي                   : ترجمه نخست 

  كنيد؟

 تابو محسوب شده و مترجم ناگزير اين سؤال را حذف كرده            "برهنه و عريان شنا كردن    " نيز   در مورد باال  

  .مثال از دسته ششم موارد تابوست. است
Can you urinate in from of another person? 
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  د؟يگران ادرار كنيد در مقابل دي توانيا ميآ: ترجمه نخست

ن سؤال را هم حـذف  ي تابو دانسته شده و مترجم ا"گران ادرار كردني در مقابل د"ز عبارتين مورد ن يدر ا 

  . مورد از دسته ششم از تابوهاست.كرده است
While in the government you discover the president is coming extortion… 

مدتي كه در دستگاه دولتي كار مي كنيد متوجه مي شويد كه رئـيس جمهـور اقـدام بـه                    : ترجمه نخست 

  ...اخاذي كرده 

يس شـما اقـدام بـه     مي كنيد متوجه مي شويد كه رئ      مدتي كه در دستگاه دولتي كار       : ترجمه اصالح شده  

  ...اخاذي كرده 

ـا       ي رئ  به ين مثال نسبت دادن اخاذ    يدر ا  ـام   آن ازيس جمهور تابو دانسته شده و بـه ج ـ " واژه ع  "سيرئ

گر سـؤال مـتن   ين سؤال دي به هر حال اي وارد نكرده ول يت سؤال لطمه ا   يد به كل  ياستفاده شده است كه شا    

  . هشتگانه تابوهاستيهشتم از طبقه بند ن مورد از دستهيا.ستيمبدأ ن
Given the choice of any one in the world, whom would you want as your 

dinner guest? As your close friend? As your lover? 
 

ـ  شام بخوريد با چه كسي دهيح ميان مردم جهان ترج  ياز م : ترجمه نخست  ـ و  دي  يا بـه عنـوان دوسـت   ي

  د؟يا معشوق خود بخواني يميصم

ا به عنوان دوست    يد؟ و   ي بخور  شام يد با چه كس   ي ده يح م يان مردم جهان ترج   ياز م : ترجمه اصالح شده  

  د؟يا همسر خود بخواني يميصم

ن آن كـرده  يگزي را جا"همسر" تابو محسوب شده و مترجم "معشوق" ي به معنا  loverن جا واژه    يدر ا 

د يشا. ستي نيمناسب نيگزيجا بنابراين ؛ بسيار متفاوت از واژه اول است،به لحاظ معنا و تلويح و توزيعاست كه 

مورد مربوط به .  استكتري واژه مبدأ نزدي استفاده كرد كه به معنا"نگار"ا ي "دلدار" شد از واژه يمن مورد يدر ا

  . تابوهاستيدسته دوم از طبقه بند
How would you react if you were to learn that your mate had a lover of the 

same sex before you knew each other? 

  ست؟يعمل شما چزدواج  همجنس باز بوده است عكس الش از ايد همسر شما پيماگر بفه: ترجمه نخست

ظاهرا نتوانسته جايگزين مناسبي براي آن بيابد        تابو محسوب شده و مترجم       "همجنس باز "نجا واژه   يدر ا 

  . تابوهاستيمورد مربوط به دسته ششم از دسته بند. كل جمله را حذف كرده استه همين دليل ب
What was your best experience with drugs or alcohol? Your worst experience? 
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   تجربه تان؟ مخدر و الكل چه بوده است؟ بدترينبهترين تجربه شما در رابطه با مواد: ترجمه نخست

ـا  ني ار د" الكل" و "مواد مخدر"ز وجود دو واژه ين مورد نيدر ا   ترجمه تابو دانسته شده و مترجم از آن ج

  ! ز حذف كرده استيل را نين سؤادا نكرده اي آنها پي براين مناسبيگزيكه جا

  .)1385، نشر علم، يومرث پارسايترجمه ك(پاسان،  مو دوي اثر گ"يك زندگي"كتاب 

 با  ي در ترجمه اصالح   مه شده    ترج ي به فارس   "شراب"ن كتاب كه واژه     ي ا يد گفت در هر جا    ينخست با 

 دنيز نوشـ  بـوده كـه پـس ا   يسنده مردينو كه منظور  ي در مورد  يحت . شده است  نيگزيجا "يدنينوش"واژه  

 ي به جا  "يدنينوش"ن كردن   يگزي زده و جا   ي قتل، م  يرمعمول، حت ي غ يو مست شدن دست به كارها      شراب

 پـس از  يآدمـ چ يبالطبع هـ . ر انجام شده استيين تغي زده همچنان ا  ي به داستان لطمه م    ي به راست  "شراب"

  ! زندي نامعقول نميه انجام اعمال خالف عرف و قانون و به طور كل دست بيدنين نوشدينوش

  :ن كتاب در ارتباط با واژگان تابو در ترجمه ي از مشكالت ترجمه ايگري دينك نمونه هايا
 

Alors il se mit à petits baisers rapides sur la temps et sur le cou, là où frisaient les 
premiers cheveux. Saisie chaque fois par ces baisers d’homme auxquels elle n’était 

point habitué, elle penchait instinctivement la tête. 
 

قه و گردنش ي از صورت و شقييسپس مرد جوان او را در آغوش گرفت و تند تند بوسه ها: ترجمه نخست

 يگـر مـ  ي ديت، در هر بوسه سرش را بـه سـو       ن گونه بوسه ها و نوازش عادت نداش       يدختر كه به ا   . برداشت

  .ندچرخا

 ي بزرگ ميت به جنگلي رفتند كه در نهاي مكانيهر دو حركت كردند و به سوآنگاه  : ترجمه اصالح شده  

  . زدندين حال همچنان با هم حرف ميدر ع. وستيپ

س مخالف تابو     در مورد جن    " بوسه برداشتن و نوازش كردن     "،  "در آغوش گرفتن  "در نمونه باال عبارات     

ـ  آن كه انسجام متن به هم نخورد         ي شده و مترجم ناچار به حذف پاراگراف شده و برا          يتلق ـاراگ  ي راف از  ك پ

  .مورد مربوط به دسته اول از تابوهاست! خودش ابداع كرده است
Aussitot la prit en ses bras, bien qu’elle lui tournât le dos, et il baisait 

voracement son cou…  
  . دي خاص او را بوسين هم از پشت او را بغل كرد و در آغوش گرفت و با ولعيژول: ترجمه نخست

ـ  تابو محسوب شده و متـرجم ا       "دنيبغل كردن، در آغوش گرفتن و بوس      "ن قسمت هم عبارات     يدر ا  ن ي

  .ز مربوط به دسته اول تابوهاستين مورد نيا. قسمت را حذف كرده است
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ـا ياب هم به علت ظاهر شدن همگر كتي د يدر چند جا    مـشابه در ترجمـه، ترجمـه    ين عبارات و عبارته

ـال  يه به دل ا كال ً حذف كرده است ك      ير داده   يينها را تغ  آا  يمشمول اصالح شده و مترجم       ل شباهت موارد با مث

  .مي كني از آوردن آنها صرف نظر مياد شده

  

  .)1384ان، نشر علم، ينيدارچ) فهيمه(هام ترجمه ال(، ي اثر مارك لو"...قت داشت يواگر حق"كتاب 
 Non, vous n’avez pas l’air d’une pute, mais vous êtes juste cachée dans mon 

dressing à Presque minuit.  
د، اما نصف شب است و شما در كمد يستي كنند ني مي كه خودفروشييه دخترهاينه شما شب: ييترجمه نها

  .دي شده ايلباس من مخف

 استفاده شده كه چنـدان  "خودفروش" از واژه  يسيانگل bitchمعادل   pute ترجمه واژه    ين مثال برا  يدر ا 

 چون يين جهت مترجم معادلهاي از نظر خود مترجم هم تابو بود بدي آن حتيمعادل واقع. ستي نيقيمعادل دق

ـا هـم مـورد پـذ       ي را پ  "هرزه"ا  ي "بدكاره" ـ فتنـد و در نها رش قـرار نگر يشنهاد داده بود كـه آنه ـادل ي  "ت مع

 آمد لطمـه    يبه نظر م  واژه اي بسيار تلطيف شده تر بود و در عين حال            شد كه    آن انتخاب    ي برا "خودفروش

  . مورد مربوط به دسته چهارم از تابوهاست. كنديسنده وارد نمي به منظور نويچندان
Ecoute Saloprie 

  !يگوش كن حرامزاده لعنت:ترجمه نخست

 تابو محسوب است، وليل شده آن ي هرچند ترجمه تعد" حرامزاده"بهsaloprie  ترجمه  ن مورد هميدر ا

  .مورد از دسته پنجم از تابوهاست. ن عبارت را حذف كرده استيشده و مترجم ا
Paul, je ne crois pas en Dieu  

  ...پل، من به خدا اعتقاد ندارم: ترجمه نخست

  .ستمي نينپل، من چندان آدم مؤم: ترجمه اصالح شده

ـاي آن        باال در مثال    "بيان بي اعتقادي به خدا    "چنانكه مالحظه مي شود    مـؤمن  " تابو تلقي شده و بـه ج

 جايگزين شده كه البته معناي جمله را عوض كرده است ولي مترجم حفظ جمله به قيمت تغيير معنا را "نبودن

  .بر حذف كل جمله ترجيح داده است

  .ن متعلق به دسته هفتم از تابوهاستي و بنابرايمذهب-يقاد اعتين مثال از موارد تابوهايا
Comment on peut faire l’amour avec une âme… 

  ...ك روح هم آغوش شد ي توان با يچگونه م:  ترجمه نخست

  ...ختيك روح در آمي توان با يچگونه م: ترجمه اصالح شده
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 تابو دانسته شـده و متـرجم از   "معاشقه" اي "ي هم آغوش" به " faire l’amour "ن مورد ترجمه يدر ا

  . رسانديسنده را مي منظور نوي استفاده كرده است كه تا حدود"ختنيدرهم ام"

  .مورد مربوط به دسته اول از تابوهاست

  

  .)1382ان، نشر فردوس، ينيدارچ) فهيمه(ترجمه الهام (مون دوبوار ي اثر س" شكستهيبانو"كتاب 
Ils ont remonté à pied le boulevard jusau’à une grande brasserie. 

  .تا آخر بلوار پياده رفتند تا به در يك آبجو فروشي بزرگ رسيدند: ترجمه نخست

  .تا آخر بلوار رفتند تا به يك كافه رسيدند: ترجمه اصالح شده

ن شده  يگزي جا "كافه" تابو دانسته شده و واژه       "يبجو فروش آ " يعني " brasserie"ن مثال ترجمه    يدر ا 

) وجود مـشروبات الكلـي    (+ تفاوت اين دو واژه در اين است كه در دومي ويژگي            .  كه خود خارجي است    است

 در اين " چايخانه" يا "قهوه خانه"پرواضح است كه امكان جايگزين كردن واژگاني چون . وجود نداردضرورتاً 

ـان         حامل ويژگي فرهنگي خاصي هستند     بافت وجود نداشته است چون اين دو        كه باعث مـي شـود كاربردش

  .جوامع غربي كامال نامناسب به نظر آيد و ناسازمورد در

  .مربوط به دسته چهارم از انواع تابوست اين مورد 
Il a couché avec ces femmes ; mais ne m’aimait-il pas ? 

  نداشته؟گر مرا دوست ي است كه دين بدان معنيا اين زنها رابطه داشته؛ اما آيبا ا: ترجمه

 در فرهنگ ما تابو محسوب "دن با زنهايخواب"ن امر كه به كاربردن عبارت ي با دانستن ان مورد مترجميدر ا

ـاز        "تن با زنها   رابطه داش  " آن   ي زده و به جا    يدست به خودسانسور    شود، يم  را اسـتفاده كـرده اسـت كـه ب

  .مفهومي كلي تر به حساب مي آيد و از قبح مطلب مي كاهد

  .ربوط به دسته اول از انواع تابوست مورد م
Il a bu deux verres de whisky au lieu d’un et fumé cigarette sur cigarette. 

  . دو ليوان ويسكي نوشيد و سيگار روي سيگار كشيد،به جاي يكي: ترجمه نخست

  .سيگار روي سيگار كشيد: ترجمه اصالح شده

 آن مناسب ي به جا"يدني نوش"ه شده و چون به كاربردن واژه  تابو دانست"دني نوشيسكيو" باالدر مثال 

  .مربوط به دسته چهارم از انواع تابوستمثال  .حذف شده است آن يحاوص داده نشده كل بند يتشخ

  .)1385، نشر علم، يترجمه دكتر عباس باقر( اثر ادگار مورن "يدوران جهان"كتاب 
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ان ي در جر  اما از آنجا كه نگارندگان    . ر نشد سيبان فرانسه، م  ن كتاب،به ز  ي ا ي به متن اصل   يمتأسفانه دسترس 

ـ  آور ينجا م ي در ا  ندشده بود كه مشمول اصالحات    را   ي دو مورد از موارد    ندكتاب بود ترجمه  اصالح و نشر     . مي

  :ر بودين موارد حذف پاراگراف زي از ايكي

ـاتر ين، ز يبزرگتـر  از   يكـ يدار اسـت    يـ ست بلكـه ناپا   يـ ر ن يرناپـذ ييقـت تغ  ين مهم كه حق   يكشف ا " ن و  يب

ـا شـك    . م شك كرد   مسّل يقتهاي حق ي توان به تمام   يهر زمان م  .  ذهن بشر است   ين كشفها يزتريشورانگ ام

  استيقتي در واقع فوق حق"قت وجود نداردي حق"را گزاره ياش را در خود دارد ز ي نامحدود، عامل نابودييگرا

 در آمده كه خود به نام       ييقت ها ي و مطلق همان حق     است كه به شكل جازم     يقتيقت، فوق حق  يدرباره نبود حق  

  ". دانديت محكوم شان ميشكاك

 يمذهب-ي اعتقاديمثال مربوط به تابوها.  بود"ييشك گرا"ن پاراگراف دارا بودن مضمون يعلت حذف ا

  .ن دسته هفتم از تابوهاستيو بنابرا

  :دي آيل مي است كه در ذيمورد دوم حذف شعر

  نند كيچشمان من جستجو م"

  مي كند كفش از پاهامان در آوريچه را كه وادارمان مآن

  ر آنها هستي زيگريز ديا چيم آينيتا بب

  ه نگهدار ما باشدك

  مي اختراع كنيا پرنده اي

   وجود داردييا هوايم كه آيابيتا در

  مينيافري بيا جهاني

   هستييا خدايم كه آيتا بدان

  ميا كاله مان را برسر گذاري

  "ميم كه وجود داريابينان يتا اطم

ن شعر او كـه  ياما ا.  ترجمه و چاپ شده است    ي از او به فارس    يشعر متعلق به روبرتو خوآرز است كه اشعار       

 در " هـست ييا خدا يم آ يم تا بدان  ينيافري ب يا جهان ي "ن  قطعه    يل وجود ا  ي آمده به دل   "يدوران جهان "در كتاب   

ن مورد هم مثل مثال اول از جمله ي ا. حذف شده است كل شعرييص داده شده و در ترجمه نها  يآن تابو تشخ  

  . است و متعلق به دسته هفتم از طبقات هشتگانه تابوهاستيني ديتابوها

ه، نشر علم، يدا اسالميترجمه و( بلوم، يندا و چارلي اثر ل"يي زناشويندگت در زيك راز موفقي صدو "كتاب 

1385(: 
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His sucks were smelly.     
   . داديش بو ميورابهاج: ترجمه نخست

   ! تابو دانسته شده و مترجم جمله مزبور را حذف كرده است"بو دادن جورابها"ن جمله يدر ا

 تابو محـسوب    "ابدادن جور بو" چون حداقل در نگاه ما       دي آ يب م ير به نظر نگارندگان عج    ين مورد اخ  يا

 كه حتي نسبت دادن بوي جوراب بـه او   باشديار بلند مرتبه اياب متعلق به فرد بس جورن كهي شود مگر ا ينم

  ! شايد هم اين جمله به صورت تصادفي حذف شده است!تابو باشد

  نتيجه گيري. 3

ه توسط متـرجم    مه به فارسي مشخص شود و راهكاري ك        سعي شد انواع موارد تابو در ترج       نوشتاردر اين   

ا نشان دادند غالب موارد تابو مربوط به دسته         بررسي داده ه  . براي غلبه بر تابو به كار گرفته شده نيز ارائه گردد          

البته نبايد موضوع كتابهاي ترجمه شده در اين تحقيـق را از نظـر دور               . ، چهارم و ششم هستند    م اول، دو  هاي

اسي براي مثال، انتخاب    ياين كتابها غالبا داستان يا متون اجتماعي بوده اند در حالي كه اگر كتابهاي س              . داشت

درست اسـت مـوارد   ديگر اينكه  اما نكته جالب    . ارد بسياري از حذف سياسي را شاهد بوديم       مومي شدند شايد    

راهكاري جز حذف غالبا مذهبي خيلي زياد نبود اما در صورتي كه موردي از آن وجود داشت -تابوهاي اعتقادي

آنها از راهكارهاي ديگر براي رفع تابو از ها تنها دسته اي بودند كه       اين دسته از تابو   . در موردشان وجود نداشت   

 . كه آن هم با تغيير معنايي زياد همراه بـود    بوداستفاده شده   ) ردويك م (به ندرت چون تغيير، تعديل، جايگزيني     

از . مذهبي را، چنانكه در مقدمه بحث مطرح شد، مورد تأييد قرار مي دهنـد       - اين امر قدرت تابوهاي اعتقادي    

ـايگزين   و از ابداع واژه، عبارت و پاراگرافهيچ موردي مشاهده نشد   هم در اين متون       از تابوها  دسته سوم   و ج

اين كـه دو  ديگر  . هم در اين متون به ندرت استفاده شده بودكردن آن با واژه، عبارت و يا پاراگراف زبان مبدأ      

ـ       . نوع سانسور در مورد تابوها وجود داشت       سور يكي خودسانسوري بود كه در بسياري موارد قبـل از حكـم سان

ـا، محـيط و            (بنگاه انتشاراتي توسط خود مترجم در ترجمه اعمال شده بود          در اين مورد افراد بسته به نوع باوره

خانواده اي كه در آن رشد و نمو پيدا كرده اند به ميزانهاي متفاوت دست به خودسانسوري مي زنند؛ به عبارت               

زوماً از نظر يك فرد ديگر تابو نيست يا حداقل   ديگر چيزي كه از نظر يك فرد ممكن است تابو به نظر برسد ل             

اگر از نظر اولي تابو از نوع تابوي قوي است و تنها با حذف قابل رفع است از نظر دومي ممكن است با تغيير و              

انتقال يافته و در گر سانسوري بود كه توسط بنگاه انتشاراتي به مترجم  و ديگري د.)كمي تلطيف قابل رفع باشد

كـه  (  رويهمرفته بررسي مثالهاي ارائه شده نشان مي دهد مترجمان ما از راهكار حذف         .ل شده بود  ترجمه اعما 

ـا در           ( فراوان استفاده مي كنند   ) ساده ترين راهكار برخورد با تابوست      علت اين امر در ضعف مترجمين اسـت ي
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 گرچه كه مواردي از تغيير،  )نياز به بررسيهاي بيشتر دارد    كه  قدرت تابوها و عدم وجود جايگزين بومي مناسب،         

ـار بـد   "استفاده از عبارت عام يا شامل به جاي صورت خاص يا مورد شمول، مـثال                به صورت    ـاي     "ك  بـه ج

يا ، "فاحشه" به جاي "خودفروش"، تلطيف صورت، مثل "نوشيدني الكلي" به جاي "نوشيدني" يا   "دزدي"

ترين معادل پذيرفتـه    نزديكز يا استفاده ا"داشتن ملحد بودن و به خدا اعتقاد ن" به جاي" مؤمن نبودن  "شايد

اي  به جـ   "نامزد" يا   "معشوق" به جاي    "همسر"در فرهنگ بومي به جاي واژه خارجي، مثل استفاده از واژه            

 بيشتر ي كهدر حال .امثال آن هم توسط مترجمين محترم استفاده شده بود  و   "دوست پسر " يا   "دوست دختر "

ز دست رفتن، تغيير كلي يا جزئي معنا يا از دست رفتن انسجام و پيوستگي متن منجر اين تغييرات و حذفها به ا

حال بايد انديشيد كه چگونه مي توان با اين پديده . شده بود و به محصول عمل ترجمه صدمات زيادي زده بود

 ،يكي از عوامـل شايد . به گونه اي برخورد كرد كه حداقل صدمه به متن اصلي و معنا و انسجام متن وارد شود   

باشد كه مي تواند كمك كند كه حـداقل حـذف را     ) در اينجا فارسي    ( تسلط كامل مترجم به متن زبان مقصد      

اما اين راهكار هميشه كارساز . داشته باشيم و بهترين تغييرات و جايگزين سازيها را در مورد معادل يابي واژگان

ي است كه برايش جايگزيني وجود نـدارد و         قصد به حد  به نظر مي رسد گاهي قدرت تابوها در زبان م         . نيست

 مترجمين قبل از شـروع  بهتر استشيم شايد يدقت ما را بر آن مي دارد كه بين اين حقي . راهي جز حذف نيست   

زان و نوع تابوهاي موجود ي را به دقت مطالعه كنند و وضعيت كتاب انتخابي خود را از جهت مأ متن مبد،ترجمه

دماتي كنند و چنانچه ميزان تابوها زياد يا نوع آنها از نوع تابوهاي قدرتمند بود بهتر آن كـه از             در آن ارزيابي مق   

م پـس از    لگاهي از يـك فـي     . ي نيز شاهديم  هاي سينماي لماين حقيقت را در مورد في     . ترجمه آن چشم بپوشند   

پيوستگي ندارنـد  ام و  انسجتصاوير گنگ و مبهم بي ارتباط به هم كه هيچ           مجموعه اي از    زي جز   سانسور چي 

ـام   لم لم جديدي توليد مي شود كه با فيگاهي نيز پس از سانسور انگار في    . باقي نمي ماند   اصلي تنها شـباهت ن

ـا چـشم پوشـي      راستيه  ب! دارد  اگر ميزان تابوهاي اين فيلمها به آن اندازه باالست چرا از دوبلـه و پخـش آنه

 براي كاري كه نه صورت دارد نه معنا چـه منطقـي دارد؟ در               همه صرف هزينه و نيرو و انرژي       شود؟ اين  نمي

راستي بايد بينديشيم كه آيا اين كتاب پس از لحاظ كردن انواع سانسور ارزش انتشار             ه  مورد ترجمه كتاب نيز ب    

ـافتن              البته تمام هم  . اگر جواب مثبت بود شروع به كار كنيم         دارد؟    خود را براي ترجمه كامـل مـتن مبـدأ و ي

  .عنوان آخرين راهكار به كار بگيريمه هاي مناسب به كار ببريم و راهكار حذف را بمعادل
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