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  چكيده
و  يشناسـ جامعـه  ،يشناسـ روان ،يشناسـ چـون مـردم   يعلوم انسـان  يهاحوزه شمندانياز اند ياريبس

توجـه   آن يو فرهنگـ  ياخالقـ  يهـا بـه خـاطر ارزش   ،يمنيو واژگان اهر يزبان يوهاتاب به يشناس زبان
در نيـز  و  ،كـه هـم مقـدس اسـت و هـم نامقـدس       ،در برابـر نيـروي سـترگ   است تابو منعي  اند.كرده

 يشـمندان ياندكاربرد آنها ممنوع و مايـة شـرم و بيـزاري اسـت.      است كههايي شناسي زبان، واژه جامعه
تـوان   يمـ اند و پرداخته يساختار ةدوگان يهااستراوس به تقابل -يو سوسور و كلود لود نانديچون فرد

در فارسـي   گسـترش داد.  يمنـ يو اهر ييو زشت، و اهورا بايآنها را در امور مقدس و نامقدس، ز اتنظر
ر درفـت.   باستان و ميانه، واژگان ناهنجار براي اهريمنان و واژگان خـوب بـراي اهوراييـان بـه كـار مـي      

كه با اين كار، گاه زهـر بـدزباني آن بـراي     رفته براي اهريمنان به كار مي ها هفارسي دري نيز برخي واژ
وار شـامل فرهنـگ   نمونـه  ،كـار مقالـه   قلمروشد.  مردمي كه با واژگان اهريمني ناآشنا بودند گرفته مي

  .  دوگانه است يهاقابلت ةينظر ةيپاو بر يليگردد و روش پژوهش تحليم رانيا يِو مردم ياافسانه
  

  تابو، واژگان اهريمني، دوگانگي، زبان بيگانه، فرهنگ ايراني واژگان كليدي:
  

  

 taslimy1340@yahoo.com  دانشگاه گيالن ،دانشيار زبان و ادبيات فارسي .1
 

 
  پيام نوردانشگاه،ارشد آموزش زبان فارسيكارشناس . 2

ش و ی و  ر یزبان  ا  ی ا
ز و ز  ،دوم ، دورهدومسال    ماره ایپپی    ١٣٩٦تان پا  ،٤ 
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  مقدمه -1
 ، به معنـي پرهيـز  4و در جزاير سليمان تامبو 3است كه در نيوزلند تاپو 2يياي پولينزيا واژه 1تابو

دوگانة اهورايي و اهريمني  نيروهاي ،)487: 1993(اسـكت،   استشدهدر برابر نيروي بزرگ دانسته 
آورد، در زبـان خودنمـايي    شناختي را به ياد مـي  اي و مردم هاي اسطوره كه همة تمايزها و تقابل

شود و ماية تفاوت و تضاد معنـايي   هاي كمينه آغاز مي ها در زبان با تفاوت گانگيكند. اين دو مي
ـ     دو واژه مي ن يـا  گردد. اهورا و اهريمن نمونة آن است. واژگان و زبان همچـون جهـان بـه دو ب

جاي آنها به نـام تـابو    به گردند و گويشوران از كاربرد نا بندي مي هاي ناهمسان و متضاد بخش نب
بـد تقسـيم    بـه دو بنيـاد خـوب و    ،ويـژه در اوسـتايي  بـه  ،هاديگر، واژه  زبان  به كنند، يپرهيز م

شـود و در  مـي آنها  سعي در فراموش كردن ،هاي بدخاطر تابو بودن واژهگردند كه امروزه به مي
  جويند. سن تعبير) و شيوة نامستقيم بدزباني بهره ميزباني (ح هنگام ناچاري، از خوش

ها در زبانها به آن كاربرد برخي واژهكه  ياري جست بيگانه هايتوان از زبان مي ،هبار  اين در
 genital يا انگليسي؛عربي . اگر همين واژه به »آلت جنسي« مانند زشتي چنداني ندارد، فارسي

organ ، گرچه بسياري از اين  ،آور است اش شرم كمتر از انگليسي يا عربي ،رود در فارسي به كار
بـاره   ايندر» دوزبانگي«بنابراين  .دنآي ان در زبان بيگانه هم نامستقيم و استعاري به زبان ميواژگ
ويـژه  ، بـه نـد، نـه تـودة مـردم    كن داشته باشد، كاري كه فرهيختگان ميبنيادي  يتواند نقش مي

  ايستند.   روي فرهيختگان مي كه گاه رودرجواناني 
برابر غيراهريمني كه در ايران باستان بـه  اهريمني درهاي  هنيز واژاين مقاله از واژگان تابو و 

كند و ادعا دارد كه تابوهاي زباني در زبـان، فرهنـگ و روايـات جهـان      ، ياد مياسترفته كار مي
ان اهريمنـي و جهـان اهـورايي    ميان جهـ  ،اوستاكه  داردهايي  ويژه ايران، ساختار و مرزبندي هب

انـد، امـا داراي    بويي در گروه واژگـان اهريمنـي نيامـده   است. اگرچه بسياري از واژگان تاكشيده
هاي نظـري مقالـه نيـز چندگانـه      كنند. چهارچوب ها پيروي مي اند و از همان روش همان معاني

شناسـي راه بـه تـابو و     ي و اسـطوره شناسـ  زبانهاي دوگانه در  هاي تمايز و تقابل از نظريه است؛
آنگـاه بـا روش تحليلـي و شـيوة     جويـد و   ي زبان ميشناس زباني و نيز دوزبانگي در جامعه خوش
ي شناس زبانشناسي و  شناسي، مردمهاي فرهنگي تابوها را در روان اي، برخي از ريشه رشتهميان

هـاي سـاختاري واژگـان خوشـايند و     اسـاس تقابـل  كند. ايـن تحليـل بر   جو ميوتاريخي جست
                                                            
1. Taboo 
2. Polynesian 
3. Tapu 
4. Tampu 



 139659تان پاييز و زمس، ة دومدور، دومسال  هاي ايراني/زبان فارسي و گويش  ي...بررسي تابوي زباني و واژگان اهريمن
 

هاي اجتماعي و باورهـاي مـردم ايـران    ناخوشايند، با توجه به فرهنگ صاحبان زبان و نيز ريشه
معرفي بخشي از تابوهاي زباني بـه منزلـة واژگـان     ،دربارة اهورا و اهريمن است. از اهداف مقاله

  اهريمني است.

  
  پژوهشپيشينة  -2

 يـا نـدارد   بـان اهريمنـي و اهـورايي پيونـد دهـد     اي كه تابوها را به ز رو پيشينة ويژهمقالة پيش
درآمـدي  در بخشي از آثار همچون  ،اند، اما دربارة زبان و تابو دان برنخوردهنگارندگان ب كمدست

 اُ.گريـدي و ديگـران   ي معاصـر شناسـ  زباندرآمدي بر ، و )2006(واردهاف  شناسي زبان بر جامعه
گونـة پراكنـده در   نگارنـدگان بـه  است. دربارة اهورايي و اهريمني بودن واژگـان  ياد شده )1987(

و ... به مطـالبي   )1379( ابوالقاسمي واژگان زبان فارسي دريو  )1364( رداوودپوي اوستاترجمة 
  كاود.   هاي ياد شده مي ، پيوند ميان آن دو را بر پاية نظريهحاضراند. مقالة  برخورد كرده

  
  هاي دوگانهتقابل -3

هـاي واژگـاني اسـت:     آغـاز تفـاوت   )1913 -1857( ي سوسـور شناسـ  زبـان در  1هاي كمينه تقابل
مايـة جـدايي آن دو از   » رود«و » دود«در  /ر/و  /د/هـاي   اي چـون واج  كمترين تفـاوت كمينـه  

: 2000(سوسـور،   هاست دهد كه زبان همچون نوشتار نظامي از نشانه گردد و نشان مي يكديگر مي
هـاي واجـي و واژگـاني     هاي گوناگون، بازتاب تفاوت ها، معناها و مدلول انديشه ،ديگر  زبان  به .)8

هـاي   هـا و تفـاوت   ترين ويژگي ساختارگرايي سوسوري نظامي است كه اين تقابـل  است. بنيادي
اش  شدههاي درشت ها در اندازه گيرد. ساختارگرايي و نظام تقابل مي بر كمينه و غيركمينه را در

هـاي   ها و حتي متن ادبي (شعر، داسـتان و قصـه   تواند از واژگان درگذرد و دربردارندة گزاره مي
هـاي   هـاي سـاختاري را در قصـه    ، تمايزها و تقابل)1970 -1895( 2اميانه) باشد. والديمير پراپع

اسـت كـه   بندي كرده هاي گوناگون و متقابل بخش هاي آنها را به دسته تيپ روسي نشان داده و
د. وي دو كـار متمـايز ازدواج بـا محـارم و     هسـتن  كـار (قهرمـان)   ترين آنها تبهكار و درست مهم
  .)62: 2000(نك. پراپ،  كند جو ميوشي را نيز در اسطورة اديپ جستپدركُ
نظريـة  ) 1908(اسـتراوس   -هـاي سوسـوري و پراپـي اسـت كـه لـوي       پاية همين تفـاوت بر
هـا   داند، در بررسي افسانه كه خود آن را ساختار جاودانة انديشة بشري مي ،هاي دوتايي را تقابل

                                                            
1. minimal differences 
2. Vladimir Propp 
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بندد. وي تقابل اعتبـار روابـط خـوني و ازدواج بـا      كار ميجمله اسطورة اديپ به ها، از و اسطوره
گذارد و سـرانجام آن دو را   اعتباري آن يعني كشتن پدر، در پيش روي ما مي مادر را در برابر بي

  ).216: 1962وس، ااستر -لوي(نك.  )1(دساز با يكديگر نزديك مي ،در روابط پيچيدة يك نظام
ها، ذهنيت گناه  د و معيار اين تقابلجوي اسطورة اديپ مي هاي دوتايي را در نيز تقابل 1گريما

استراوس اسـطورة اديـپ    -اي همچون لوي اديپ يعني همان تابوهاست. اگرچه وي نيز به گونه
 ،جـوي قاتـل پـدر    و اديپ در پي پرهيز از گنـاه و در جسـت   بيند؛را سرشار از يگانگي ضدها مي

). 144: 1377(نـك. سـلدن،   شـود   ر خوانـده مـي  يعني خويشتن است كه هم قهرمان و هـم تبهكـا  
شناسان به درستي و نادرستي، نيكي و بدي، روشني و تـاريكي و   ها نزد اسطوره ترين تقابل مهم

 بـه  ،هاي ثنوي و دوگانة اديان و اسـاطير گذشـته دارد   گردد كه ريشه در انديشه مانند آن بازمي
و مـردم   استها ريشه دوانده تن پدر در فرهنگتابوهايي چون ازدواج با محارم و كش ،ديگر  زبان 

هـاي زبـاني تابوهـا را از     ان نيـز نشـانه  شناسـ  زبـان اند.  اي ناخودآگاه بدان رو كرده جهان به گونه
كشند و آنگاه تقابلي ميان زبان واال و پست، زيبا و زشت و ممنـوع و مجـاز    ها بيرون مي فرهنگ

شناختي،  هاي برآمده از تابوهاي فرهنگي، جامعه نگيكه پاي دوگاسخن آنسازند. كوتاه فراهم مي
  شود.  يي و ساختارگرايي نيز كشيده مشناس زبانهاي  به پهنه شناختي شناختي و روان مردم

  
  تابوها از فرهنگ تا زبان -4

سو به معني مقـدس و وقفـي اسـت و از    يك ، ازگويد تابو نشانة دو معني متضاد است فرويد مي
واژة متضـاد   ،طرناك، هراسناك، ممنوع، نجس و رازناك. در زبان پولينزياييبه معني خسو ديگر

قابل وصـول و  بنابراين تابو به معناي غير. «است ه معني معمولي و در دسترس همه، ب2تابو، نوآ
كـه ميـان مـا رايـج      ‘وحشت مقـدس ’به معناي محدود و ممنوع است. اصطالح معروف  اساساً

(نك.  كه داراي مفهوم ديني استتابو بااين). 44 :1362(فرويد، » ابوستبه همان معناي ت است غالباً
هـاي دينـي و    هاي اخالقي و ديني تفاوت دارد، زيرا فرمـان  با ممنوعيت )،178: 1389االميني، روح

كـه  حاليجب و ممنوع بودنشان روشن است، دراند كه گاه سبب وا مذهبي، آسماني دانسته شده
تـوانيم آن را بپـذيريم امـا بـراي     چ استداللي استوار نيست و ما نميهيهاي تابويي بر  ممنوعيت

خـود   بنـابراين خودبـه   ).45: 1362(فرويد، برند، طبيعي است  ها به سر مي آن زمينه كساني كه در
اي كـه   گونه، به)239: 2006، ف(واردهـا  »آيد ميتابو انضباط و پرورشي دروني و نيرومند به شمار «

                                                            
1. A. J. Greimas 
2. noa 
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گـردد و منتظـر    افسـردگي مـي  دچار هي گوشت حيوان ممنوعي خورده باشد، گنا اگر مجرم بي
ها بيشتر به چيزهاي  . ممنوعيتاستدانسته شده )2(باني از خود اي ديده گونه. اين ماند مرگ مي

و واژگـان وابسـته بـه جنسـيت،      )49: 1362(فرويد،  گردد ها برمي مصرفي و آزادي رفتار و ارتباط
هـاي حيوانـات،    كردهاي اندام، كاربرد دست چپ (عضو شيطاني)، بـازي ، كاراجابت مزاجمرگ، 

مذهبي اسـت  هاي سياسي و  گيرد كه گاه داراي جنبه مي بر كارهاي نامادري و مانند آنها را در
هـاي   تـوتم  كـه  ازآنجـا اي  وابسته است و هر قبيله . تابو به باورهاي گوناگون)239: 2006، ف(واردها

  كند. اي نيز پيدا مي ويژهخود را دارد، تابوهاي 
. در بسـياري از  )177: 1389(روح االمينـي،  اسـت  پوستان آمريكا گرفته شـده  م از سرخواژة توت

كنند. هر يك از قبايل  هاي توتمي پيروي مي قبايل استراليايي به جاي نهادهاي مذهبي از نظام
به نام  نيگويند و هر كال مي 1شوند كه بدان كالن تري بخش مي هاي كوچك استراليايي به گروه

هـاي  هـا گـروه  . بنابراين كالنكلب و مانند آن بني؛ قبايل تازي، مانند دشو توتم خود خوانده مي
بسـا حيـواني اسـت خـوردني و      ة آنها داشتن يك توتم است. توتماجتماعي هستند كه مشخص

آب و بـاران. تـوتم   آور، و نيز گياه يا نيرويي طبيعي اسـت چـون    آزار و گاه خطرناك و هراس بي
نيز در برابر ديگران  فرستد و هاي غيبي مي نياي گروه و فرشتة نگهبان آنهاست و براي آنها پيام

د را بكشـند و از گوشـتش،   است. مردم نبايد حيوان توتمي خـو   كه فرزندانش نيستند خطرناك
هاي تابويي اسـت و  رهيزاين نبايدها از گروه پ ).19: 1362(فرويـد،   )3(بينند گرنه كيفر ميبخورند و

هـاي متضـاد    تابو ويژگـي  ،رود. بنابراين كاري شيطاني و اهريمني به شمار مي ناديده گرفتن آن
و بشر  )54(نك. همـان:   ، اگرچه در آغاز ميان خدا و شيطان جدايي نبودهدداراهورايي و اهريمني 

رفتـه ايـن    زرتشتي، رفتهثير برخي اديان چون أپس از دريافت آثار خوب و بد هستي و نيز به ت
هاي خشم و مهرباني چونـان تـوتم    است. ديو از آغاز خدا بود و همة نشانههم جدا كرده دو را از

هـا نشـان    چيـز را در دوگـانگي  شناسان همه پايه نيست كه اسطوره شد. بي بزرگ در او ديده مي
  كنند.   هاي نزديكشان را گوشزد مي آنگاه يكپارچگي و ريشه دهند و مي
  بـه  .انـد  اي خط قرمز دانسـته شـده   شود كه به گونه ي به واژگاني گفته ميشناس زبانتابو در     
و  - چـون شـكار او   -احترامـي بـه تـوتم     كه زناي با محارم، كشتن پدر، بي، همچنانديگر  زبان

اني و ه به آنها نيز بدزب، تابو و ناشايست است، بيان برهنة واژگان وابستاجابت مزاج كردن آشكار
اسـت،  زشت پيش چشم مردم ويژه به ،تنها برخي كردارها در جامعهنه ،ديگر تعبير   به نارواست.

                                                            
1. clan 
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تـابوي   تابوي زبـاني ماننـد   ،صورتي ناهنجار پسنديده نيست. بنابراينبلكه به زبان آوردن آنها به
 را معمـولي گـان  واژو برخـي   ،تابو راتوان برخي واژگان ناروا  مي ،روهمين عملي ناپسند است. از

اسـت. تابوهـا در هـر سـرزميني     در هنجارهاي اجتمـاعي  پسنديده هايي دانست. نوآ واژه» نوآ«
انـد و   و گـاه كـالن  ، هـاي ديگـر   تفاوت دارند: اين تابوها گـاه خُردنـد و مايـة شـگفتي فرهنـگ     

و  شـود  رد در برخي قبايل كوچك ديده مـي ندارند. تابوهاي خُ ها هاي چنداني در فرهنگ تفاوت
يـابيم. بـراي نمونـه در قبايـل      اي در آنهـا مـي   هـاي فزاينـده   شويم تفـاوت  چه از آنها دور ميهر

بايد از هـم دور باشـند و حتـي     -عموزادگان دور و نزديك و برادر و خواهر -استراليايي، محارم 
آن آشنا و  ها با همة فرهنگ تابوهاي كالن فراگيرترند و معموالً .)4(نام يكديگر را بر زبان نياورند

در پـيش روي   اجابـت مـزاج  اش كارهاي وابسته بـه جنسـيت و    بدان پايبندند. نمونه وبيشكم
بـيش  وكـم كه سخن از پيوند است. اما اين وردن واژگاني كه با اين كارها درمردم و نيز بر زبان آ
 هـاي گونـاگون   در فرهنـگ  يهـاي  دست نيـز تفـاوت  اين كند كه تابوهايي از گفته شد روشن مي

است كه با زبان و رفتار مـردم  كشورهاي اروپايي و آمريكايي زبان و رفتار مردم  اش دارند. نمونه
در سينماي آنها ايـن واژگـان،    .يابد در سينما و رمان نيز بازتاب مياين هايي دارد و  تفاوتايران 

دهد  نشان مي باره مشغول الگوبرداري است و اين اين درالبته امروزه سينماي ايران . عادي نبود
چراكه در فرهنگ ايراني اين واژگـان كمتـر بـه     گيري است! سازي فرهنگ در حال شكل جهاني
هـا در   كاست. ايـن جانشـين   هايي داشت كه از زشتي آن مي كم جانشين رفت و يا دست كار مي
  شود.   خوانده مي 1زباني شناسي زبان، خوش جامعه

ز عبارت غيرمستقيمي موسوم اشد، گويشوران اغلب مجازند ااي جز اشاره به عناصر ممنوع نب جا چارههر
(ا.ُگريـدي و  انـد   دو روي يك سـكه  زبانيترتيب، كلمة ممنوع و خوش زباني استفاده كنند. بدينبه خوش
  .)541: 1380ديگران، 

 ،هـا شـيطاني اسـت و روي ديگـر آن     نادلپذير و در بسياري از فرهنـگ  ،يك روي اين سكه
هـاي غيرشـيطاني و نسـبتاً     نمونه .شودچندان ناپسند و شيطاني دانسته نميناپسند نيست و يا 

در » بلعيـدن «و  اجابـت مـزاج  در » دفـع «در كارهاي جنسي، » نزديكي«هاي  اش واژهپسنديده
زبـاني بـه شـمار     يعنـي خـوش   ،زشت قورت دادن و بدگونه غذا خوردن است كه اين روي سكه

شـود. ايـن واژگـان بـه مـا       اي از بدزباني پرهيز مـي  اندازه اكم با كاربردشان ت روند و يا دستمي
 سـخن بگـوييم  شـكلي  به كند تا دربارة چيزهاي نادلپذير و كثيف و كارهاي ناگفتني  كمك مي

                                                            
1. euphemism 
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بـدزباني از زبـان ديگـر     گاه براي پرهيز از .)240: 2006، ف(واردهاد تر باش پذيرفتنيكه شنيدني و 
كـم   دهد و دسـت  گر بار فرهنگي خود را به خوبي نشان نميشود، چراكه زبان دي بهره گرفته مي
، »شـويي دسـت «نمايد. براي نمونه در ايران، پيش از كاربرد واژة  رنگ مياش كم تا زماني زشتي

هـا نيـز بـا     هـا و اروپـايي   البته خـود عـرب  . .W.Cرفت و زماني هم  عربي به كار مي» مستراح«
انـد. واژگـان    واژگان پرهيز از بدزباني را در نظر داشتهسازوكارهاي مجاز و كوتاه شدن اين گونه 

اسـت. ايـن كـار از    عت و سكس نيز همـين راه را پيمـوده  وابسته به كارهاي جنسي چون مجام
  گيرد.   و آشنايي ايرانيان با زبان عربي و سپس اروپايي سرچشمه مي 1دوزبانگي

  
  دوزبانگي و پااليش زبان -5

اي كـه بـه دو زبـان آشـنايي دارنـد.       رد يـا مـردم يـك جامعـه    اي اسـت بـراي فـ    دوزبانگي واژه
زبانه بايد بر دو زبان چيره و توانا باشند، اما ومفيلد براين باورند كه افراد دواني چون بلشناس زبان
 داننـد  زبانه بودن بسنده ميايي و دانستن دو زبان را براي دوتنها آشن ،اني مانند هاگنشناس زبان

گيـرد كـه    اي شـكل مـي   گونـه هاي گفتار انسان از كودكي بهاندام كه آنجا از. )28: 1368(مدرسي، 
پـور،  (نك. نيليگردد  هايي مي پريشي سازد، ماية زبان يادگيري زبان دوم را در بزرگسالي دشوار مي

اي  دوزبـانگي شـيوه   شـود و معمـوالً   باروري و پويايي زبان مـي   اما دانستن آن ماية )،145: 1363
هـاي ديگـران پيونـد     سازد كه بـا فرهنـگ   و دانستن زباني ديگر، مردم را توانا مي سودمند است
. شناخت زبـان و فرهنـگ ديگـر، واژگـان زبـان را گسـترش       )161: 2006(استينبرگ،  برقرار كنند

بـرداري شـده و برابـر     هـاي اصـلي يـا گرتـه     وارد با نامي تازههاي گردد پديده دهد و سبب مي مي
 ،.W.Cشدة و از آنها سود برد. واژة يادبايد آنها را پااليش كرد يابند. بنابراين  بان راهساخته به ز

بـرداري را   ايراني كه گرتـه  آبريزگاهبه معني جايگاه آب است، همان  Water Closet  شدةكوتاه
امـا   دهـد،  د بـا تابوهـا افـزايش مـي    ركشد. آشنايي با زبان ديگران توان ما را در برخو به رخ مي

گم كردن هويت خـود، زيـرا بسـياري از واژگـان نشـانة       در اين كار پيامد ديگري دارد؛ رويتند
در برابـر ديگـران كـه گـاه      گويشـوران رو، بسياري از همين است، از ميراث فرهنگي يك كشور

اسـت. گـروه   آفريقـايي رخ داده  -ليسي آمريكـايي كنند. نمونة آن در انگ گرند، مقاومت مي سلطه
براي پاسداشـت هويـت    گويشوراننامند، و اين  سلطه را نابهنجار مي زيرِ ورانِگويش زبانِ ،غالب

 ،. در ايران نيـز )297: 1385(يول، برند  كنند و واژگان خود را همچنان به كار مي خود مقاومت مي
داني و اعتبـار خـود بـه كـار      در برابر گروهي كه واژگان تازي و اروپايي را براي نشان دادن زبان

                                                            
1. bilingualism 
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سازان و برخي شاعران و نويسـندگان گذشـته و    واژه ؛كردند ، گروه ديگري مقاومت ميبردند مي
ـ  هاي زبان فارسي امروز. آنها از زبان بيگانه پرهيـز مـي   ها و انجمن نيز فرهنگستان د تـا بـه   كردن

هاي بيگانه چون تازي، تركـي و   سازي زبان فارسي از زبانكم به پاكوپااليش زباني يعني بيش
  پرداخته باشند.  اروپايي 

رود اين واژگان از دو دريچه به زبان ايرانياني كه در برابر زبـان بيگانـه ايسـتادگي     گمان مي
است: نخست، كساني كه بـه زبـان عربـي گـرايش داشـتند و پاالينـدگان       كردند رخنه كرده مي

ر سـازي نماينـد. چنانچـه فردوسـي گـاه د     هـاي آن را پـاك   نتوانستند در زبان خود همة بخش
و ديگر، كساني كه برخي واژگان را به خواستة خـود بـه    ؛استهنامه ناچار از كاربرد آنها بودهشا

ايـن واژگـان از    شود: رفته به ناخودآگاهي بدل مي اگرچه اين خودآگاهي رفتهگرفته اند،  كار مي
ن اسـت  است. پاردي از ديـدگاه بـاختين آ  سازي به كار رفته جويي و نقيضه (پاردي) روي ستيزه

هاي خود به كـار گيـرد، امـا بـا آن      سوي خواسته و كه نويسنده گفتار و زبان ديگري را در سمت
  ).139: 1377(نك. تودوروف، مخالفت ورزد 
گيـرد،   داند و اگـر از آنهـا بهـره مـي     را ناپسند و اهريمني ميآنان  بيگانگان و زبان ،فردوسي
  ش نمايد.  كا به خود اهريمنان پيشخواهد واژگان اهريمني ر روست كه ميگاهي بدين

  
  واژگان اهريمني و اهورايي -6

در ايـران باسـتان   نشان دهـد  آن است كه  ها سازي خواست بنيادي مقاله در اين فرايند و زمينه
يعني واژگان اهريمنـي   است،كرده بندي مي همين تابوها واژگان را به اهريمني و اهورايي بخش

هـاي   مزدايي و وابستهواژگان اهورايي براي جهان اهورا هاي آنها و براي جهان اهريمني و ويژگي
آورده اوسـتا  ها، واژگان و كارهاي اهورايي و اهريمني را در  داوود نام است. پوررفته آنها به كار مي
دهاك، ايران و انيران، ايـزدان و   هاي آنها را چون اهورا و اهريمن، فريدون و اژي و دوستخواه نام

 اسـت  شـده شاسبندان و كماريكان ديوان (سركردگان ديوان) و بسياري ديگر را يادآور ديوان، ام
رود، چـون   اهريمني در فارسي به معناي بد بـه كـار مـي    هاي هواژ برخي ).384 -375: 1364(نك. 

 »دراييهرزه«امروزه در  وفارسي ميانه است،  drayidanبه معني گفتن كه بازماندة » دراييدن«
فارسـي ميانـه    zafarبه معني دهان كـه بازمانـدة   » زفر«دهد، اما برخي چون خود را نشان مي

. فراموشــي واژگــان )42 -41: 1378(ابوالقاســمي، اســت، در فارســي دري معنــايي معمــولي دارد 
گراي زرتشتي را كنار  روست كه ايرانيان دين دوگانهشدن برخي از آنها بدين اهريمني و معمولي

نيازي به واژگان اهريمني ندارند، اما آنها اين ذهنيت تـاريخي را كـه   چندان اند و ديگر  گذاشته
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اي  هگونها به ها و بدي دهند و هنوز براي مرزبندي ميان خوبي بسا ناخودآگاه است، از دست نمي
زيـرا  اين واژگان را به كار گيرند،  خواهندآنكه نمي با ،كنند زبان اهريمني و اهورايي را حفظ مي

در اينجا بـدين روسـت كـه بسـياري از واژگـان و      » اي گونهبه«كاربرد  - اندزننده و ماية بيزاري
هاي اهريمنـي نيامـده    هاي باستاني ايران در گروه واژه كارهاي بد و ناپسند ممكن است در زبان

 بـر  زونافـ  ،اين. بنابر- اندتوانند مانند آنها اهريمني باشند چون تابويي و شيطاني باشند، ولي مي
كننـد از واژگـان فرهنـگ پسـت، زننـده و       برند، تـالش مـي   اين كه آنها را براي بدان به كار مي

دشوار فرهنگ واال  هاي تيره، ناآشنا و ها را در سايه عاميانه در توان خود پرهيز نمايند و آن واژه
براي بدكاران و كارهاي  ن هم، اگر فرهيختگان ناچارند اين واژگان را آديگر  زبان  به به كار برند.

تري دارند. حال ايـن   عاميانهزبان آورند كه كاربرد كمتر و غيربه كار گيرند، آنهايي را بر  ناپسند
ايراني گرفته شده باشـند:  اهريمني و چه از زبان امروزي غيرواژگان چه از زبان گذشتة ايراني و 

Judan )5( گونـه خـوردن   دهد. ايـن  بلعيدن عربي مي واژة اهريمني ايران باستان جاي خود را به
تر و بـا   توانست آسان شناتر بود، ميكه ناآآورد. اين واژه زماني چهره و رفتاري زشت را به ياد مي

رود كـه   اش آشكار است، تنها زماني به كار مي زباني نسبي بيان شود، اما امروزه كه زشتي خوش
او «گيرد. نمونة  اش را مي ه خود، زهر زشتيخشمي و گاه در پي آن ريشخندي در ميان باشد ك

هم به جاي چيزي چون قورت دادن كه عاميانـه و برگرفتـه از صـداي نـاخوش     » سفره را بلعيد
رنگ نمـوده و   اش را با سازوكار بيگانه بودن زبان كم است به كار رفته، هم زشتي )6(گلو (نام آوا)

اسـت و روشـن   ان همچون دشنام بر زبـان آمـده  دلقكهم اين واژة بد بيگانه براي بدكاران و گاه 
باره بـر زبـان     ها و ناسزاهايي كه فرهنگ پست در همين گونه سخن در برابر دشنام است كه اين

  شود.   زباني هم خوانده مياي خوش آورد، به گونه مي
ويـژه در نسـبت دادن   گرفت. بههاي محلي نيز سراغ  توان در افسانه زشتي كار بلعيدن را مي

اي كاريكـاتوري   هاي محلي هـم بـد اسـت و هـم چهـره      اژدها در افسانه -ن به بدان و دلقكان آ
رد چنـداني نـدارد بيشـتر از    هاي سـادة محلـي كـارب    در افسانه بلعيدنواژة  كه آنجا از، اما -دارد

بـه چشـم   » سـه خـواهر  «هاي گوناگون  هاي محلي ورسيون در افسانه ؛شود استفاده مي خوردن
ها خواهر كوچك به دست خواهران بزرگ بـه اژدهـا و خـرس (خرفسـتر      اين قصه خورد. در مي

اي بخورنـد كـه    خواهد او را بـه گونـه   شود. دختر از آنها مي هاي ديگر سپرده مي ديگر) و درنده
گونه خوردن همان بلعيدن است. امـا در زبـان   اين ).241: 1390(نك. تسليمي،  خوني چكيده نشود

هـاي   و عربي دشوار كاربرد ندارد و از سويي نيازي نيسـت كـه در قصـه    محلي واژگان اهريمني
شنوند دشنام و ناسزا به كار رود. امـا   گويند و مي عاميانه آن هنگام كه همگي با آرامش قصه مي
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گردد اين واژگان به كار رود و آن هنگام هـم كـه    مي ها سبب هاي حماسه پرخاشگري شخصيت
  شود.   دور افكنده نمي زباني به رود، خوش به كار مي

ها و مـردم عـادي تـوان جداسـازي ميـان واژگـان        بيش از راويان سادة افسانه ،فرهيختگان
برند. گـاه آنـان،    واژة بلعيدن را بيشتر به كار مي هاآن ،روهمين ي و نااهريمني را دارند. ازاهريمن

از همين زبان فارسـي واژگـان   گيرند و  ه اهريمني باستان بهره نمينه از واژگان بيگانة امروز و ن
اسـت كـه سـركردگان    » سـران «در برابـر  » سركردگان«اش  نمونه .كنند دوگانه را بازسازي مي

 اي اســت بــراي ســران بــد كــه در اوســتا واژه» ســركرده«احســاس اهريمنــي و انيرانــي دارد. 
kαmαrαdhα و در پهلوي kamāl  ،و  1هم به معني سر (كله) است و هم به معني سركردهاست
  ).  440: 1979تولومه، ر؛ با270،  260: 1373(مكنزي، رئيس بدان 

كنـد. وي در   فردوسي از فرهيختگان ايراني است كه واژگان خوب و بـد را از هـم جـدا مـي    
كند همة واژگان را ايراني سازد، گاه از ناپسندهاي آن بـه زبـان    كه تالش ميآن ها، با كاربرد واژه

دهـاك اسـت.    شـدة اژي است. ايـن واژه، تـازي  » ضحاك«نمونة آن  آورد. بهترين عربي پناه مي
هـاي   شنيد، از نـام  دانان مي ها را از پهلوي دانست و قصه هاي باستاني نمي كه زباناين فردوسي با

  اي به آنها داشت:اسب آگاه بود و حتي اشاره دهاك، اژدها و يا بيور فارسي آن، اژي
ــود ـــاك ب ــام ضح ـــجوي را ن  جهان

ــا  بي ــي كج ــبش هم ــد وراس  خواندن
ـــار  ـــواني  شم ـــور  از  پهل ــا  بي  كج

 تـــازي بـــه زريـــن ســتام ز اسبـــان
 بهــره بــه زيــنشــب و روز بــودي دو

 چنـان بــد كـه ابليــس روزي پگـاه    
ـــرد  دل  ـــكي  بب ـــر  از  راه  ني  مهت

  

دليــــر  و سبكســـار و ناپـــاك بـــود 
ــد    ــوي راندن ــر پهل ـــام  ب ـــن  ن چني

ـــان دري ده  ـــر زبـ ـــود  بـ ــزبــ ارهـ
بيــــور كـــه بردنـــد نـــام ورا بـــــود

ز روي بزرگـــي نـــه از روي كـــين  
ـــه خــواهســـان يكــي نيــكبيامـــد ب

ــپرد جـــوان ــار او را سـ گـــوش گفتـ
)46: 1391(فردوسي،   

موجودي ابليسي و اهريمني اسـت و فردوسـي بـه     ،دهاك و ضحاك ريشة اژياژدها نيز هم
  كند: جاي محضر ضحاك از محضر اژدها ياد مي

    رــــرنا و پيـد بـــواهي نوشتنـــــگ          زيرــا ناگــــر اژدهـــر آن محضـــب       
  )67(همان:                                                                                                   

ناكي و زشـتي آن  اسـ هر خواهد زيرا مي گيرد، واژة ضحاك را به كار مي معموالً ،اما فردوسي
است و تازيان، توجه به اينكه خود ضحاك، تازي نيز دانسته شدهنشان دهد، با  شدهرا با نام تازي

                                                            
1. kamalig 
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جـا نـام   اسـت و هر ديگر تازي به كار رفتـه  واژة ،ها بار با ابليسهد كه ضحاكاين اند. نغز انيرانيان
مغز اردوش شدن، خوردن شي، خوردن گوشت تابو، مپدركُ -به بدي  آورييضحاك در آغاز رو

فردوسي با ايـن  ). 48-44(نك. همان:  اهريمننه  است نشين بوده ، با ابليس همآمده -گناه مردم بي
هـا نسـبت    يرانـي انبيشتر بـه  اك پافشاري كند تا زشتي او را خواسته بر عرب بودن ضح كار مي

س و ضـحاك دارد.  رابر ابليتر در ب تر و جدي اي هراسناك ايراني چهره اهريمنآن،  بردهد. افزون
ها براي مردمي  تري دارد و اين واژه بسا براي ايرانيان چهره و معناي دلقكانهابليس و شيطان چه

دهنـد.   آور انجـام مـي   ، همچون لودگان كارهاي خندهدردسر رود كه در عين زشتي و به كار مي
دهند و خود  برلب ارائه ميندلبخاي ابله و  چهره 2خداي تاريكييا و اهريمن  1ها از شيطان روس
: 1999مـدودف،   (نك. اسالوهاستشيطان تر از  گويند شيطان اروپاي غربي و غيراسالوها جدي مي
تـر و   خواهد شيطان عربـي را ابلـه   با اين سخن آيا فردوسي نيز نمي ).115: 1386تسليمي،  ؛20-21

ربـي خنـدان اسـت؟    توجـه بـه اينكـه معنـاي ديگـر ضـحاك در ع       ، بـا تر نشـان دهـد   دلقكانه
كند، بيشتر مـو را بـه تـن     هاي خشك و زننده مي هدايت خنده بوف كوراي كه در  گونه شيطان

هـا،   هـاي ايـران تـا حماسـه     و افسـانه فرهنـگ عاميانـه   كند. اين گونه شيطان از  آدم راست مي
 ود، بخشـي از سرنوشـت ايـران   كند تا نشان دهد كه خـ  هاي آن خودنمايي مي ها و رمان رمانس
 ه بـه صيغة مبالغـ صورت به» ح«بر است. فردوسي در شعرهاي خود ضحاك را با تشديد گرديده
برد تا بسيار خندان را با ذهن آشناتر سازد. سعدي نيز اين دو معناي ضحاك را بـر وزن   كار مي

  فعال به كار برده است.  
  ك و سامري آموختكه كيد و سحر به ضحا          م فتـانـمــغالم آن لب ضحاك و چشـ     

  )82: 1380(سعدي،                                                                                                       

گيرند و به نوآ و  اي زهر زشتي ظاهري را مي با خندان بودن ضحاك، آنان تا اندازه ،سويي از
اش بـه   گيرند، تا زشتي از واژگان زشت بيگانه بهره ميشوند. يعني هم  تر مي زباني نزديك خوش

  تر نشـان دهنـد. چراكـه بـه     ر و موجهكنند همين واژگان را نيز بهت آنها برگردد و هم تالش مي
    است.اي بر زبان فارسي شده هرروي وصله

اي از  توانـد گوشـه   آورد كـه مـي   هـايي را فـراهم مـي    واژگان اهريمني و اهـورايي دوگـانگي  
ها گاه با پذيرش زبان بيگانه در تخريب  هاي مقدس و نامقدس تابويي را نشان دهد. ايراني هنشان

گيرنـد و هـم بـه مقاومـت در برابرشـان       كوشند كه با اين كار هم از آنها بهره مـي  زبان آنان مي
                                                            
1. Chört 
2. Chörnbog 
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بـه  يعني در مقاومت خـود   برند، مي كنند و آن را به كار از واژگان انيراني پرهيز مي، پردازند مي
رسد: به كـار   آورند و كارشان در اينجا با تقابلي پيچيده به يگانگي مي مي ساختاري ضربدري رو

بردن واژگان فارسي در جاي خود، نشانة گرايش به هويت و زبان خودي است و بـه كـار بـردن    
واژگـانش  ارجي زبان و هويت ديگري است كه از  واژگان عربي و بيگانه در جاي ديگر نشانة  بي

، به كار نبردن زبـان  ديگر  زبان  به .شود رفت از منگنة تابوها ساخته مي بسا ابزاري براي برونچه
و گـرايش بـه   » ديگـري «بيگانه در جايگاه خوب و كاربرد آن در جايگاه ناخوشايند، هر دو نفي 

  است.  » خودي«
  

  گيرينتيجه -7
هـاي   هـا بيشـتر رويـه    ن دوگـانگي گيـرد. ايـ   ها سرچشمه مـي  ها و دوگانگي انديشة تابو از تقابل

 كـه بـه   دارداي سياه و سفيد، زشت و زيبـا، نامقـدس و مقـدس     اخالقي، ايدئولوژيك و اسطوره
آورد. تابو پرهيز از رفتار بد در  هاي وابسته به تابوها را پديد مي اي پيچيده و تودرتو انديشه گونه

دهـد. زبـان    در زبان نيز نشـان مـي   برابر مقدس يا نامقدس بودن چيزي است. اين رفتار خود را
هاي خوشايندي در شـنونده   داراي بارهاي عاطفي مثبت و منفي است. برخي از واژگان، واكنش

هـاي   بعضي ديگر بار عاطفي منفي دارند، يعني شنيدن آنها عواطف و واكنش«آورند و  پديد مي
روند كه بايد  يز تابو به شمار مي. اين ناخوشايندها ن)112: 1363 (بـاطني، » انگيزند ناخوشايند برمي

تـرين و   زباني بهره برد: بر زبان آوردن مفاهيم ناهنجار با هوشمندانه از آنها پرهيز كرد و از خوش
بـرد و امـروزه    سزاوارترين واژگان. ايران در گذشته براي اين كار از واژگان اهريمنـي بهـره مـي   

 گويشـوران همـان كـاري كـه بسـياري از     اسـت،  گانة فراواني را جانشـين آن سـاخته  واژگان بي
دهند. آنها گاه از بيان برخي واژگان شرم دارند و گاه نفرت، و ايـن   كشورهاي ديگر نيز انجام مي

تـر اسـت. امـا واژگـان      كار گاه آگاهانه است و گاه ناخودآگاه و البته براي فرهيختگان، خودآگـاه 
هـايي در ايـن بـاره     باسـتان چـه شـيوه    دهـد كـه ايرانيـان    دوگانة اهريمني و اهورايي نشان مي

 ها در زبان ها و شيوه اند. اين راه ها، راه ويژة خود را برگزيده اند و امروزه در پي همان شيوه داشته
هـاي عاميانـه و حماسـي     روايـت، افسـانه و اسـطوره و قصـه    عاميانه و فرهيختـه، روايـت و غير  

كنند  رهيز از زبان ديگري دارند، تالش ميكه گرايش به زبان خودي و پ هاكند. آن خودنمايي مي
زبان ديگري را تابو قلمداد نمايند، مانند فردوسي كه حتي براي مفاهيم ناخوشايند نيز كمتـر از  

 ،رود كه ديگران و حتي گاه خود فردوسـي بـراي تابوهـا    برد. اما گمان مي واژگان عربي بهره مي
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بنابراين پيشنهاد نامسـتقيم آنهـا ايـن اسـت كـه       گزينند. برخي واژگان بيگانه و انيراني را برمي
زباني از آنها بهره جست: هم بـه كـار نبـردن     توان از واژگان بيگانه پرهيز كرد اما براي خوش مي

در جاي بد، شايسته است، چراكه هم بـدي را بـه    ه كار بردنزبان بيگانه در جاي خوب و هم ب
كه حتي زهـر زشـتي   ويژه آنجا هداند. ب ر خود ميزباني را دستور كا گرداند و هم خوش آنها برمي

گيرد. در پايان بايد تأكيد كنيم كـه سـاختار پيـدايش تـابوي زبـاني       خود واژگان آنها را نيز مي
تـوان  زباني و بدزباني) با ساختار پيدايش زبان اهريمني و اهـورايي نزديـك اسـت و مـي    (خوش

هريمني و اهورايي بودن واژگان است كه ايـن  ا ،گفت اساس تابوهاي زباني مستقيم يا نامستقيم
ن آشـكارتر بـه ثنويـت هسـتي رو     تر است زيرا ايران باسـتا دوگانگي در زبان ايراني خودآگاهانه

نتيجه بنيادين اين مقاله اين اسـت كـه سـاختار تـابوي زبـاني بـا سـاختار         ،است. بنابراينكرده
طـور كـه گذشـتگان از واژگـان     همـان  ،زبـاني يمني مشابه است و براي ايجاد خوشواژگان اهر

هـاي ناشايسـت و تـابويي    امـروزه نيـز بايـد بـه همـان شـيوه از واژه       ،كردنداهريمني پرهيز مي
واژگـانِ بـد تـابويي اسـت. ايـن كـار،       هاي ديگر پرهيز از خودداري كرد. زبان بيگانه يكي از راه

  گيرد.ناخودآگاه در زبان بسياري از كشورها صورت مي
  

  ت  نوشپي
هـاي خـوني ارائـه     استراوس ازدواج با محارم را از ديد باورهـاي اعتبـار و ارزش   -اگرچه لوي. 1

زند، ناخودآگاه اين باورهـاي اجتمـاعي را    آن را به تابوي پدركشي گره مي كه آنجا ازكند، اما  مي
بـودن  پـردازد نـه روا    كم تنها به گزارش مـي  گيرد و دست كه ازدواج با محارم تابوست فرض مي

هـاي دوگانـه    آن. وي در اين كار بيشتر خواسته است به ساختار صوري دوگانگي و اصل تقابـل 
  پرداخته باشد تا به درستي و نادرستي آن.  

دارد. وي همچنـين آن را از   بـاني از خـود وامـي    انسـان را بـه ديـده    ،گويـد قـدرت   فوكو مي. 2
  داند.  مي )268: 1384(نك. هاي انضباط دروني  نمونه

خورد. گاو در هنـد تـوتم اسـت و در     هاي متفاوت به چشم مي جا به گونهتوتم و تابو در همه. 3
هـاي   . در افسـانه )405: 1371(اوشـيدري،  فرشـتة نگهبـان چهارپايـان    » گوش اُرون«ايران باستان 

هايي دارد. او پشتيبان گـاو، گـوزن و چهارپايـان مفيـد      گالش با اين ايزد همانندي سياه ،گيالن
گـالش   كـه چـرا سـياه   بيند، اما اين روية چهارپايان بپردازد، كيفر مي است. اگر كسي به شكار بي

بخشد، ممكن است به خاطر دگرگوني نسبي در باورهاي توتمي  گوشت گاو را به شكارچيان مي
گويد براي جاودانگي  اي پدر و توتم است و مي در گيالن باشد و شايد چنانكه مسيح كه به گونه

  هاي توتمي خوردن گوشت توتم كاري مقدس است.  وشتم بخوريد، در برخي از انديشهاز گ
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هـاي ديگـر در برخـي از     اين سخن كه نبايد محارم نام يكديگر را بـر زبـان آورنـد بـه گونـه      .4
هايي از ايـران نـام محـارم را     خورد، اما در بخش هاي خاورميانه چون ايران به چشم مي سرزمين

اي  اينكه خود بـه گونـه   آن دارد با كنند. اين سخن تفاوت آشكاري با بازگو نمي تنها براي بيگانه
  تابوست.  

5. Judan         ؛ : 1373(نـك. مكنـزي،   در زبان پهلوي هـم بـه معنـي بلعيـدن اسـت و هـم جويـدن
جمله به نيروهاي اهريمني و خرفستري چون اژدها زشتي كردار بلعيدن از .)48: 1373ابوالقاسمي، 
هـاي زشـت و    گردد. اما جويدن در برابر آن كاري ناپسـند نيسـت، مگـر در شـكل     يو مار باز م

 شـود،  جونده در حال خوردن دگرگون، پالسيده و زشت مية اي كه لب و چهر گونهاهريمني، به
مانند موش و جوندگان. موش خرفستر ديگري است كـه كشـتن آن در ديـن زرتشـتي واجـب      

گونه خـوردن جونـدگان،    . در اسالم نيز به خاطر زشتي اين)256 -255: 1371(نك. اوشيدري،  است
تـر در تقابـل بـا بلعيـدن قـرار       جويدنِ بهتر و معمولي كه آنجا ازاست. اما شان حرام شده گوشت

ـ كـه كـار غير  دارد، تابو و اهريمني نيست و بلعيـدن   المنجـد  . در داني اسـت، ناپسـند اسـت   دن
يعني بلعيـدن، فروبـردن    ،)212: 1976(قومه الي جوف آمده بلع بلعا الشيء انزله من حلاالبجدي 

  گيرد.   از كام به شكم است، وارونة جويدن كه در دندان انجام مي
  . آوا بوده باشدجا نيز نامتواند همان تركي گرفته شده اما مي» ورتق«اگرچه اين واژه از  .6
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