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 مقدمه -1

تواننرد ماصرود   واژگانی هستند کره از نروعی برار معنرایی برخوردارنرد و مری       1واژهمنظور از به

خاصری بره مخاهرب     2ساسی و حتری ایردئولوژیکی  نویسنده را همراه با بار معنایی، عاهفی، اح
کنرد برار   چون سعی مری  ،است تعبیرحسن واژه درواقع همان منتال کنند. شاید بتوان گفت به

شرده  ترر و تلطیر   ای نررم معنایی منفی موجود در برخی از مفاهیم را کاهش دهد و بره شریوه  
بررانگیختن احساسرات مخاهرب نیرز      واژه بررای مف وم را ادا کند، البته گاه شاهد استفاده از به

خواهیم بود که برای نیل به این منظور الزم است بر شدت واژه افزوده شود تا تأثیر بیشتری بر 

شود که اتفاقاً بر شدت معنای مورد نظر، که حتری  مخاهب داشته باشد. در این موارد دیده می
 است.  ممکن است منفی نیز باشد، افزوده شده

انرد،  هشدهای یک دورۀ تاریخی استفاده هایی که در داستانواژهگفت برخی از بهشاید بتوان     
واژگرران رایرر  در هن دورۀ ترراریخی هسررتند کرره در جامعررآ همرران دوره برره گررو  شررنیده    

است. از جمله واژگان استنطاق یا مستنطق که برای بیان مف روم برازجویی و برازجو در    شدهمی

است. در این پرووهش ایرن   های این دوره نیز راه یافتهبه رمان شده ودورۀ مشروهه استفاده می
 اند.اجتماعی مشخص شده –ها با نام تاریخیواژهدسته از به

بره  رغم اینکه ممکن است در دورۀ تاریخی خود رای  بوده باشند ها علیواژهبرخی دیگر از به    

هرا  واژهجملآ ایرن گرروه از بره   کنند. از به مخاهب منتال می رسد قصد و غرض خاصینظر می
های داستانی اشراره کررد، کره اگرر شخصریت      های وصفی در مورد شخصیتتوان به عبارتمی

م قررار  وظلمگناهی او یا بودن شخصیت یا بیمثبتبیشتری مثبت باشد عبارات وصفی با شدت 
رات هرای منفری و منفرور داسرتان عبرا     کنند و همچنین در مورد شخصیتگرفتنش تأکید می

بودن یا گناهکاربودن شخصریت تأکیرد دارنرد. بنرابراین شراید      وصفی با شدت بسیاری بر ظالم

نویسنده هستند که از هریق واژه بره  وعی ایدئولوژی ها در این صورت حامل نواژهبتوان گفت به
ای خنثری  بررد و از واژه واژۀ خاص را به کرار نمری  شود و اگر نویسنده این بهمخاهب منتال می

در ایرن صرورت    .گیرری خرود را بره مخاهرب انتارا  دهرد      توانست ج تکرد نمیستفاده میا
چرون واژگران خنثری و     ،دادافتاد یا با شدت کمتری رخ مری تأثیرگذاری بر مخاهب اتفاق نمی

گذارند تا در بافت متن بیندیشد و برداشت شخصری خرود را از هن   هرف مخاهب را هزاد میبی

ه واژگان عاهفی یا ایدئولوژیک سعی دارند عاهفره یرا ایردئولوژی خراص     کداشته باشد، درحالی

                                                           
1. Euphemism 

2. Ideology 
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تروان گفرت   نویسنده را تبلیغ، تثبیت و تأیید کنند و هن را گستر  دهند. به این ترتیرب مری  
برد تا بتوانرد مخاهرب را برا فکرر و     ها برای تأثیرگذاری ب ره میواژهنویسنده از نوع خاصی از به
 –های عراهفی واژهدر این جستار این دسته از واژگان در ذیل عنوان بهاندیشآ خود همراه کند. 

 اند.ایدئولوژیک قرار گرفته
شروند و در مرورد مفراهیمی بره کرار      شمرده مری  تعبیرحسن ها از نوع واژهبرخی دیگر از به    
شرود. در ایرن   روند که بیان هن ا در جامعه مستحسن نیست و به نروعی ترابو محسروب مری    می
هرا  واژهبررد. ایرن بره   ای خاص ب ره میواژهلت نویسنده به جای به کار بردن مف وم تابو از بهحا

انرد و بیشرتر مرردم هن    شرده  اصوالً اصطالحات خاصی هستند که در جامعآ مورد نظر شناخته
دانند. ایرن گرروه   جامعه، که قرار است مخاهب داستان باشند، مف وم ضمنی هن اصطالح را می

ها در هر دورۀ تاریخی ممکن است دچار تغییر و تحو  شوند یا در چنرد دورۀ تراریخی   اژهواز به
در « نخرورده دسرت »واژۀ به همان صورت ابتدایی خود باقی بمانند و تغییر نکنند. برای نمونه به

است، در ادبیات دورۀ مشروهه و اکنون ادبی در یک معنای اصطالحی به حیات خود ادامه داده

مل بوده در اکنون ادبی متررو   که در ادبیات دورۀ مشروهه مستع« بازیمترس»واژۀ هماابل ب
های مستحسن در ماابل واژگان تابو مشرخص  واژه. در پووهش حاضر این گروه با عنوان بهاست
 اند.شده
تواند به ب ترین شکل ممکن ماصرود نویسرنده را   ای است که میب ترین واژه« واژهبه»شاید     
ین مرال  میرزانش شرناخت، هگراهی و موضرع      ترر م رم مخاهب منتال کند و در انتخاب هن به 

کوشد با توجه به هگاهی جمعی و ایردئولوژیک اجتمراعش مخاهرب از    مخاهب است. نویسنده می
ب ترین واژگان برای بیان ماصود خود استفاده کند. این انتخاب اگر درست و دقیق انجام شرود  

ستان کرده و سپس ایرن قردرت را خواهرد داشرت کره برر سروگیری        ابتدا مخاهب را جذب دا
 اجتماعی، فرهنگی و اخالقی او تأثیر بگذارد.   

هرایی بررای بیران چره     واژههرای دورۀ مشرروهه چره بره    های پووهش اینکه در رمانپرسش    

یگرر  است و دشدهاند و برای ساخت هن ا از چه سازوکارهایی استفاده میمفاهیمی کاربرد داشته
یافتن صرورت  اند یا خیر و در صورت تحو ها با گذر زمان دچار تحو  گشتهواژهاینکه هیا این به

 واژه چگونه است؟  جدید به
بره سرطا اقرالم    و  در این مااله در چارچوب رویکرد واژگرانی صرورت گرفتره واژهبهبررسی     

هرا،  بارات وصفی یا اضافی، استعاره. در برخی موارد تعبیرات کنایی، عاستهواژگانی محدود شد

 را  اند اما معنایی واحد از هنهای انکاری و ... که به صورت ترکیب چند کلمه به کار رفتهپرسش
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سرگذشرت  انرد. در ایرن پرووهش سره رمران      واژه در نظر گرفتره شرده  یک به شود،دریافت می
انرد و بره مسرائل    شرده که هر سره در دورۀ مشرروهه نگاشرته     نیرنگ سیاهو  مصاحبه، یتیمان

   اند.پردازند مطالعه شدهاجتماعی، فرهنگی و اخالقی مربوط به دورۀ زمانی مشروهه می

پرردازد  ، به بیان زنردگی دو دختربچره مری   (1)به قلم میرزا اسمعیل هص  سرگذشت یتیمان    
کنرد.  اند و پدرشان پس از فروت مرادر برا زنری دیگرر ازدوا  مری      که مادر خود را از دست داده

رمانی اجتماعی اسرت و بره بیران سرگذشرت ایرن دو دخترر پرس از فروت          سرگذشت یتیمان
واژه در این رمران برار عراهفی و ایردئولوژی مرورد نظرر نویسرنده را بره         پردازد. بهمادرشان می

 کند.  مخاهب منتال می

 و سراسرر هن مربروط بره    اسرت هنگاشرته شرد   (2)محمردخان کاشرانی  به قلم علری  مصاحبه    
شود که هرکدام به نوبرت سرخنانی در ردس سرخن دیگرری بیران      دوست میگوی دو وهنوگفت
گوی جاری در رمران، کشرور و مسرائل مختلر  اجتمراعی، سیاسری و       وکنند. موضوع گفتمی

فرهنگی جاری در دورۀ مشروهه است و بر میزان هگاهی اجتماعی تمرکرز دارد. در ایرن رمران    
هرای  است که به شیوهشناخته شده« هگاهی مردمنا»الت متعدد، ین علت برای بروز مشکترم م

 های متنوع سعی در بیان، توضیا و تبیین هن دارد.واژهمختل  و با ساخت به
بخشی از جامعرآ دورۀ مشرروهه    (3)الشعرا ب اررمانی کوتاه است که در هن ملک نیرنگ سیاه    

های حصبه ئل اجتماعی پس از شیوع بیماریاست. این داستان روایتگر مسارا به تصویر کشیده
و وبا و قحطی است که مردم عادی و حتی تجار ثروتمند به فار گرفترار شرده بودنرد. مراجرا از     

شود کره بره دلیرل درهمرد      هغاز می« عصمت»ای فایر به نام ساله از خانواده 11ازدوا  دختری 

ظراهر ثروتمنرد   ساله و بره  10اد مردی کمش نامزد  سابق به اجبار پدر که کاسبی فایر است به ع
شود سه روز بعرد از عارد  اجبراری، دخترر را     خوانده می« حاجی»هید. مرد که در داستان درمی

ف مد که حاجی با نیرنگی سیاه او و چند دخترر دیگرر را   برد و دختر میهمراه خود به سفر می
ترا سررانجام کرار او و    « متعصر »است. داستان سرگذشت فریب داده و به مراکز فحشا فروخته

کنرد و بره مجرازات    ادامره پیردا مری   « علری هقرا  »ا  نجاتش و وصا  مبار  او با نامزد دیرینه

هرای اجتمراعی، قیرایی، اخالقری و     واژهبره  نیرنگ سیاهیابد. در در محکمه پایان می« حاجی»
اند، به عصر مرا  ماندهها در همان دوره باقیواژهاست. برخی از این بهفرهنگی بسیاری هورده شده

اند و به این ترتیب در حا  حاضر معنای هشکار و قابل ف می نخواهنرد داشرت. برخری    نرسیده
بره  اند. برخی دیگرر  ماندهرت باقیاند و تا امروز نیز به همان صوها در هن دوره روا  داشتهواژهبه

 شوند.  کل مترو  شده و در حا  حاضر مج و  و ناشناخته محسوب می
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اند بخشی از جامعآ زمران  اجتماعی هستند و نویسندگان سعی داشته شدههای مطالعهرمان    

توان گفت واژگران موجرود در مرتن ممکرن اسرت      خود را به تصویر بکشند. به همین دلیل می

هرای موجرود در مرتن برا     واژهواژگان رای  در دورۀ مشروهه نیز باشرند. برر همرین اسراس بره     

 اند.امروزی ماایسه شده های رای واژهبه
 

 پیشینه پژوهش -2

شود موقعیرت کراربردی و   که سبب می شوندا در بافت داستان مطالعه میهواژهبه ماالهدر این 

هرای  قابرل ردیرابی باشرد. تراکنون پیونرد میران داسرتان        مشرروهه واژه در عصر مف وم رای  به

اسرت و از ایرن   هشدنبررسی در هن دوره  های رای واژهشده با اجتماع عصر مشروهه و بهانتخاب

 تعبیرر حسرن  هرا یرا   واژهنظر پووهش حاضر بدیع و نوهور است. البته پیش از این در مرورد بره  

 د.وشمیبه هن ا اشاره  که استهشدهایی پووهش

در نارد ادبری، بره     «تعبیرحسن»آ ماول بره جایگراه (1331)زاده علی نوروزی و حمید عباس    

و بره فراخرور    پرداختره ساخت هن  هرایهای کاربرد و شریوهاین رفتار زبانی و انگیزه زشناسیبا

 .  اندبردههای قدما نیز ب ره ماام از دیدگاه

هرای فارسری و   با بررسی شواهد مختلفی از زبران  (1311)سجاد موسوی و ابراهیم بدخشان     

. شناختی، دو گونرآ جردا از یکدیگرنرد   تعابیر، به لحاظ کاربردحسن کرهاند نرشان داده انگلیسی

دارشردن احساسرات افررراد    برای نشان دادن نزاکت اجتمراعی و جلروگیری از خدشره   نوع او  

های سیاسی و اقتصرادی، پوشراندن   رسوایی کرردنترفندی است برای پن انو نوع دوم  جامعره

ویردادهای  دربرارۀ موضروعات و ر   هنگررام صررحبت   ، و فریب و کنترر  افکرار عمرومی   حایات

گیرری واژگرانی و   سره شریوۀ اصرلی تغییرر واجری، وام      (1313)ای ماالههمچنین در . اجتماعی

 .ندارا شناسایی کرده گوییهای معنایی در ج ت ساخت بهساخت

حسرن   یسراخت معنرا   یسرازوکارها  یبررسبه  (1311)ای دیگر در مااله همین نویسندگان    

هردف  اند و پرداخته (2001) کرسپوفرناندری گفتمان کردیر روبا استناد ب یدر زبان فارس یتعبیر

 جراد یو مخاهرب و ا  ندهیگو یاجتماع ۀ حفظ انگار ،یفرد نیحفظ روابط ب را تعبیرحسن  یاصل

 اند.ی دانستهدر هنگام ارتباهات کالم نیهرفی برا تیس ولت و رضا

شرناختی   -گاهی اجتمراعی را برا دیرد   تعبیرر حسرن  ترابو و   (1311)ب من زندی و همکاران     

اصطالحات حاوی تابو به انواع اصطالحات دیگرری تبردیل   »که ند ند و نشان دادهاهکردبررسی 
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در این ماالره  . «پذیر  در اجتماع خوشایند شوند باشند تا برای «گوییبه»شوند که دارای می

 اند.ایسه شدهی با هم ماتعبیرحسن فارسی و انگلیسی از لحاظ کاربرد ها در المثلضرب

 یتحلیلر  -ییفصر با تکیره برر رو  تو   (1311)هبادی و فرشته افیلی عبدالباسط عرب یوس     

 یو بررا اسررتناد برره ابزارهررای زبرران یبررسرر را هیفررا بیطررار از (م 2001)تابوهررای رمرران ال رروی 

کرالی  ابری غالمرضا پیروز و منیره محر. اندکرده ارائه برای هنرا ه جمتر نیترتعبیر، مناسبسنحُ

 اند.رده را برشمردهتعابیری که حافظ در باب مرگ به کار بحسن (1311)
برا   تعبیرر حسرن  بیشتر بره ارتبراط   و  های دورۀ مشروهه بررسی نشدهدر این مااالت رمان    

به دلیل ورود به ج ان داستان و بافت مرتن،   ، اما در رماناستجامعه و مسائل زبانی توجه شده
تر خواهد بود. رمان ایرن  ی قویتعبیرحسن معناهای ضمنی از واژگان یا مااصد  امکان دریافت

واژه را در موقعیت خاص و شرایط کراربرد هن بررسری   بخشد که بتواند بهامکان را به منتاد می
 اند.       برای به ثمر رسیدن پووهش حاضر راهگشا بودهاین حوزه های کند. البته تمام پووهش

 
 واژهبه -1

 2همیرز یا توهین 1ربرد کلمات یا عباراتی مؤدبانه و محترمانه به جای کلمات یا عبارات ناخوشایندکا
درهمردی برر   در کتراب   1شرود. برر اسراس نظرر رونالرد وارداف     خوانده مری  3واژه یا حسن تعبیربه

کراربرد  بریم. این ، گاهی برای به زبان نیاوردن بعیی از چیزها از زبان ب ره میشناسی زبانجامعه
توان در مورد چنین مسائلی سخن گفت بلکره بره ایرن    همیز زبان به این دلیل نیست که نمیاب ام

 .علت است که صحبت در مورد چنین مسائلی هن هم به صرورت مسرتایم مرسروم نخواهرد برود     
 کنند. بره ایرن ترتیرب، کراربرد    ا اشاره میاستفاده از شیوۀ غیرمستایم به هن بنابراین سخنوران با 

گفرتن از تابوهرا محسروب خواهرد شرد      واژه یا حسن تعبیر راهکار بسیار مناسبی بررای سرخن  به
یررا « گفتررار نیررک»را برره صررورت  Euphemism (1: 1313)ی بدخشرران و موسررو (.2001)وارداف، 

واژه را راهکرار مناسربی   کراربرد بره  ( 11: 1111) 1همچنین هلن و برری   .اندمعرفی کرده« گوییبه»
توانرد جرایگزین یرک عبرارت     شمارند که مری ج آ اجتماعی گوینده و مخاهب برمیحفظ ورای ب

تواننرد  شرمارد کره مری   ها را واژگرانی مرب م امرا نررم مری     واژهبه (1111) 1هولدر .ناخوشایند شود
جایگزین واژگان خشک، خشن و صریا باشند و به این ترتیب از اثر سوئی کره ممکرن اسرت برر     
                                                           
1. Unpleasant 
2. Offensive  
3. Euphemism 
4. Wardhaugh, R 
5. Allan & Burridge  

6. Holder 
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 یصررفاً واژگران   یادهیبه عنوان پد تواندمی ریحسن تعب»واژه یا به .اهندذهن شنونده وارد کنند بک
 یزبران  یها و اصطالحات تابو در ج ت کاربردهرا کردن واژه نیگزیجا یکه برا شود گرفته در نظر

شرود  ها سبب مری واژهکاربرد به (.11: 1311)موسوی و بدخشان، « ردیگیقرار م استفاده مؤدبانه مورد
هرا  و ناخوشایند در قالبی نو بروز یابند و خوشایند جلوه کنند. در این فیای تازه واژه معانی صریا

ای از هفررینش، ابرداع ادبری یرا     ها را گونره واژهتوانیم بهگیراتر و اثرگذارتر خواهند بود. بنابراین می
تروانیم  ی مری البتره زمران   (.112: 1331زاده، )نوروزی و عبراس حتی هنجارگریزی معنایی قلمداد کنیم 

هرا یرا عبرارات، دا  برر     که مخاهب کاربرد غیرمسرتایم واژه  استهواژه استفاده شدادعا کنیم از به
رتیرب  ای مؤدبانه را در  کرده باشد. به این تتمایل گوینده برای اشاره به معنایی ضمنی به شیوه

   (.132: 1112)وارن، د اساس بافت مشخص خواهد شها برواژهمعنا و مف وم به

تواند به عنوان ابزاری گفتمانی تلای شرود کره در   واژه یا حسن تعبیر میهمچنین کاربرد به    

 در ریر حسرن تعب »واژه یرا  توان گفت به. در یک نگاه کلی میاستهنشدتوجه  بداناین پووهش 

 ،یفررد  نیروابط بر  حفظهن  یو هدف اصل رودیکار م به ی یا تابواجتماع تیواکنش به ممنوع

 هنگرام  در نیهررف  یبررا  تیسر ولت و رضرا   جراد یو مخاهب و ا ندهیگو یاجتماع ۀ ظ انگارحف

تواننرد  تابوهرا در شررایط مختلر  مری     (.11: 1311)موسروی و بدخشران،    «اسرت  یارتباهات کالم

هرای متفراوتی دخیرل    ها ممکن اسرت انگیرزه  واژهمتفاوت باشند. بر همین اساس، در کاربرد به

هرای  نراتوانی  ل مربوط به مرگ، مسائل جنسی، مواد زاید بدن، تبلیغرات، مسائ»باشند از جمله 

)بدخشران و موسروی،    «های روانی، مواد مخدر، ناسرزاها و تجرارت  بیماری ی، اعیای بدن،انجسم

)نروروزی و  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، روانری یرا زیباشرناختی    یا انگیزه( 1: 1313

 (.  111: 1331زاده، عباس
کره   (1131) 1اند. بر اساس نظر راوسرن های عصر مشروهه مطالعه شدهدر این پووهش رمان    

تواند تررس از بره کرار برردن واژگران صرریا در موضروعات        واژه مییکی از دالیل استفاده از به

هرای مشرروهه کره بره     هایی از جرنس رمران  رسد که در رمانحساس باشد منطای به نظر می

پردازند و قصد تأثیرگذاری بر ذهنیت مردم عصر خرود را دارنرد و   سیاسی میانتااد اجتماعی و 

هایی متعلق بره دسرتآ   واژهاگر در لفافه سخن نگویند با سرکوب حکومت مواجه خواهند شد، به

های سیاسی، فرهنگی و اجتمراعی یافرت شرود. البتره گراه نیرز مشراهده        واژهدوم، مخصوصاً به

کره   اسرت هواژه استفاده شدمعنایی خاصی به مف وم مورد نظر از بهشود که برای افزودن بار می

سراخت   یسرازوکارها »تواند موجب تأثیرگذاری بیشتری بر ذهن و احساس مخاهب شرود.  می
                                                           
1. Rawson 
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کره باعر     یبلکه هرر رفترار کالمر    شودیتن ا بر موضوعات تابو اعما  نم یریتعب حسنی معنا

« ردیر قررار بگ  نردها یفرا نیر تحت اعمرا  ا  تواندیم شودیم یفرد نیب تنش در ارتباهات جادیا

نروایی گفترار یکرری از رفتارهررا و     ماوله حسن تعبیر یرا خرو   » .(11: 1311)موسوی و بدخشان، 

 (.110: 1331زاده، )نوروزی و عباس «یونانی است Mismoseeuph با برابر وزبانی  قراردادهرای

واژه شراهد  نیز در سراخت بره   شدهۀ مطالعهبا توجه به نوع و سبک نوشتاری مرسوم در دور     

سازوکارهایی از قبیل اهناب، ایجاز، تشبیه، استعاره، عبارات وصفی، اب رام، اسرتفاده از کلمرات    

  غیر فارسی، استفاده از کلمات ک ن فارسی، استف ام انکاری و غیره خواهیم بود.
 
 اجتماعی –های تاریخیواژهبه -1-1

ات یا واژگانی هستند که در یک دورۀ تاریخی در یک جامعه بررای بیران   ها عبارواژهبرخی از به

روند. مف وم مورد نظر ممکن است از بار معنایی دشوار یا منفی برخروردار  یک مف وم به کار می

ای را واژهباشد، در این صورت جامعه برای کاهش بار منفی یا خشونت پن ان در هن مف روم بره  

منفری   شده به دلیل کثرت کاربرد خاصیت کاهندگی بارواژۀ انتخاببه گزیند. با گذر زمانبرمی

چون به مرور زمان خشرونت  پن ران یرا دشرواریش قبرو ش مف روم        مف وم را از دست خواهد داد،

ای دیگر برخواهدهمرد. یکری از   واژهنمایان خواهد شد. در چنین شرایطی جامعه در پی یافتن به

شرود. در ایرن   دیده مری  نیرنگ سیاهها در رمان واژهاین نوع از بهها برای توضیا بارزترین مثا 

 ،(اجرازه خواسرتن  ) ذانیاسرت رمان واژگان مربوط بره ژانردارمری و مرأموران نظرامی از قبیرل:      

، (برازجو ) مسرتنطق ، (وجرو پررس  ) استفسرار ، (هرا برازجویی ) استنطاقات، (بازجویی) استنطاق

هرا در دورۀ تراریخی   واژه. ایرن بره  استهشد استفاده (نگ بانان) نیمستحفظو  (هزاد) مستخلص

اند و خار  از فیای داسرتان نیرز بره همرین صرورت اسرتعما        مشروهه در جامعه روا  داشته

اند. اما با گذر زمان و تحوالت تاریخی بارش خشونت و دشرواریش موجرود در ایرن واژگران     شدهمی

ای از قبیرل  هرای ترازه  واژهد و بره ارز  حسن تعبیری خود را از دسرت بدهنر   استهسبب شد

 بازجویی، بازجو، رهایی و نگ بان جایگزین هن ا شوند.

واژه بره شرمار   شروند کره در هن دوره بره   هرا دیرده مری   در متن این رمان برخری دیگرر از واژه      

اند اما با مرور زمان و تغییر هررز تفکرر و رشرد فرهنگری، خویشرکاری خرود را از دسرت        همدهمی

شروند. از قبیرل واژۀ   همیز تلاری مری  د، در حا  حاضر کاربرد گذشته را ندارند و حتی توهینانداده

 شرود یمعلوم م» آجمل ،چنانکه در متن .استهشدیشمرده نم زیهمنیدر هن دوره توهکه  فهیضع
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و اشراره   گرردد یبرمر  فهیضع ۀبه واژ (13: 1311)ب ار، « باشد یمطلب م م دیاست و با ییزن باتاوا

ایرن  ، امرا  خرورد بانویی محترم و باتاوا دارد و هرگز نشانی از توهین در این جمله به چشم نمی به

در هن دوره بره   فهیضعع گفرت   تروان یمر  بیترت نی. به اشودیمحسوب م زیهمنیامروزه توه واژه

 .شرود ینمر  یواژه تلار بره  گرر یکرده و د دایپ یاما امروزه بار منف استهشدیشمرده م واژهبه ینوع

نی کره از یرک سررو نمایررانگر     زبان پدیده ای اجتماعی است؛ به این مع» هور که اشاره شدهمان

مجموعه بایدها ونبایدهای یک ملت است، و از دیگر سو به واسرطه   ارزشی و بینری و نظرامج ران

چارچوب رفتارهای زبانی گویشوران خود را در هرر دوره و در شررایط مختلر      قراردادهای زبانی،

 (.110: 1331زاده، )نوروزی و عباس دکنترسیم میو اجتماعی  فرهنگی سیاسی

بررای ادای   خعان واژۀ بره  : ازشرود واژه دیرده مری  نیز این نوع به سرگذشت یتیماندر رمان     
خران، رضراخان   میررزا نصررا   ماننرد   اسرت هنام و جایگاه استفاده شد احترام به هقایان صاحب

هرای  مدخان. این اصرطالح در دورۀ مشرروهه روا  داشرته امرا در دوره    خان، صقلیحکیم، علی
های تاریخی مشرروهه و  ها در دوره. شاید ظلم و تعدسی خاناستهکاربرد داشتپس از هن کمتر 

دار شده و به حاشریه رانرده شرود. در    پس از هن سبب شده باشد که ارز  این شاخص خدشه
کلری  شود. البته شاخص خان بره تفاده میدای احترام اسدورۀ اکنون بیشتر از شاخص هقا برای ا
 . در موارد دیگری نیز در ایرن استهبودن را از دست دادواژهاز بین نرفته بلکه ارز  و جایگاه به

 اند.  خورد که در جدو  زیر مرتب شدهاجتماعی به چشم می -های تاریخیواژهرمان کاربرد به
  

 سرگذشت یتیمانجتماعی در رمان ا -های تاریخیواژهبه -1جدو  

 سازیواژهسازوکار به مقصود واژهبه

الی ا، مرقومان، مرقومه، مومی

 مشارالیه، مشارالی ا

اشاره به فاعل  یبرا ریبه عنوان ضم

 قبل آجمل

 واژگانی غیرفارسی

 مجاز کل از جزء به جای بیان نام بیماری روانی مرییه

 (1) کنایه خواهر همشیره

 واژگان مترادف گفتن فرمایش

 واژگان مترادف هاگفته فرمایشات

 واژگان مترادف چه بگویم چه عرض نمایم

سرگذشرت  رمران   برر عرالوه الی را، مشرارالیه، مشرارالی ا    های مرقومان، مرقومه، مومیواژهبه    
نیز حیور دارند، این حیور مشتر  در دو رمران کره متعلرق بره      نیرنگ سیاهدر رمان  یتیمان

ک جامعه و یک دورۀ تاریخی هستند تأییدی بر این امر اسرت کره در دورۀ مشرروهه از ایرن     ی

ها از بطن جامعه به متن داستان راه پیردا  واژهو این به استهشدها برای اشاره استفاده میواژهبه
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گفرت  رود که در سایر متون این دوره نیز دیده شوند. شراید بتروان   اند. بنابراین انتظار میکرده

امرا در مرتن    ،روند صرفاً نوعی ضمیر اشاره هستندها که برای اشاره به فاعل به کار میاین واژه

رمان فاعل مورد نظر شخصیتی است کره نویسرنده از برردن نرام او یرا تکررار نرامش اجتنراب         

هرایی هسرتند کره در لفافره     واژه. بر این اساس شاید بتوان گفت این ضمایرش اشاره بره استهکرد

کنند. این ضمایر پرس از دورۀ مشرروهه   فات پیشین شخصیت مورد نظر را تکرار و تأیید میص

 اند.هشداستفاده ن

شوند زیررا در  اجتماعی محسوب می –ها از نوع تاریخیواژهنیز برخی از به مصاحبهدر رمان     

هرور  انرد و بره  هرفتبه کار میاند، در میان مردم دورۀ مشروهه و جامعآ هن روزگار حیات داشته

 اند:مرتب شده 2ها در جدو  شمارۀ واژهاند. این گروه از بههبیعی به داستان راه یافته

 مصاحبهاجتماعی در رمان  -های تاریخیواژهبه -2جدو  

 سازیواژهسازوکار به مقصود واژهبه

 فارسیواژگان غیر پوچ الیعنی

 واژگان ک ن فارسی نادان کانا

 فارسیاژگان غیرو همیزلحنی نامحترمانه یا توهین نغیرمستحس لحنی

 فارسی، بیان حالتواژگان غیر اندروشنفکران دست از تال  کشیده مأیوس بخت از و مأنوس ناامیدی با

 گفتارت و ندیدم صواب قرین رأیت

 نپسندیدم

 فارسی و اهنابغیر واژگان مخالفت

 اب ام دربارولین وابسته به ؤمس دربار ب مان کارگزار، فالن

کسی که خاشا  و خاکروبه از ) کناس

 (برد.خانه بیرون می
فردی که جایگاه اجتماعی م می 

 ندارد

 مجاز

 کنایه شوده و سرزنش میمت م شدفردی که  (کند.شیطان، دیو که وسوسه می) خناس

 استعاره به جای میطرب و پریشان زده و مارگزیدهصرع

 فارسیواژگان غیر سخنان هزاردهنده لسان ناپا 

 فارسیواژگان غیر ثباتبی المزا متلون

 استعاره عملاختیار و بیافراد بی روانجان، جسم بیمرده متحر ، جسد بی

 استعاره تفاوتافراد نادان و بی غفلت صحرای افسردگان ج الت، خفتگان

 استعاره مشکالت اجتماعی امراض

 ارهاستع جایگاه پستی و مذلت خاکدان تدنی

 کنایه مرا ناامید کردی یا هبروی مرا بردی کردی یخ روی سنگ مرا

 کنایه کاری، با زبان فریفتنفریب سازیزبانه

 واژگان غیرفارسی سخنان بی وده ، ترّهات، خرافات، الهایل(1)پربوجات
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 های عاطفی یا ایدئولوژیکواژهبه -1-2

هرا  واژهسی و ایدئولوژیک هستند. این نروع از بره  ها حامل نوعی بار عاهفی، احساواژهبرخی از به

ای شخصی را به صرورتی اقنراعی بره مخاهبران عرضره کننرد.       سعی دارند نگاه خاص یا عایده

داری روی، از سرویی جانرب  هرتوانند خنثی باشند چون بهنمیهای عاهفی یا ایدئولوژیک واژهبه

رای دو سرویآ مثبرت و منفری در نظرر     به عبارتی دیگر اگرر میردان قیراوت را دا   . خواهند کرد

ها موافق یک سویه و مخال  سرویآ دیگرر خواهنرد برود. بنرابراین نگرر  و       واژهبگیریم این به

ها گنجانده خواهد شد و بره مخاهرب   واژهعاهفآ نویسنده مانند مظروفی در ظرف این نوع از به

افزودن برر   معناییش هایشن هالهبسیاری از حسن تعبیرها با استفاده از همی» انتاا  خواهد یافت.

 (.111: 1331زاده، )نوروزی و عباس« شوندمعنای واژگان، معناساز می بار و

 سرگذشرت یتیمران  هرا در رمران   واژهها برای توضریا ایرن نروع از بره    یکی از ب ترین نمونه    

برا سرازوکار    هرایی کره  واژهشود که نویسنده برا اسرتفاده از بره   . در این رمان دیده میاستههمد

پرردازد و برا   مری    دو دختر یتیم و شرایط زندگی هنران اند به توصیعبارات وصفی ساخته شده

بندد. به این ترتیب مخاهب بردون در نظرر گررفتن    این شیوه، راه را بر هر قیاوت مخاهب می

ایرن دو دختربچره بره ترازگی      .استهپذیرد که در حق دو دختر یتیم ظلم شدسایر جوانب می

کنرد. نامرادری برا    اند و پدرشان پس از فوت  مادر با زنری ازدوا  مری  در خود را از دست دادهما

کند یرا هن را را در روزهرای سررد زمسرتان از      دختران سر سازگاری ندارد و با هن ا بدرفتاری می

و استراحت کنند یرا در خانره    دهد در خانه بمانند تا گرم شوندکند و اجازه نمیخانه بیرون می

پرردازد  گیرد. این رمان به بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی مری کند و به باد کتک میحبس می

های مختل  و متنوع بررای بیران مظلومیرت و معصرومیت دو دخترر کوچرک ب رره        واژهو از به

یآ ظرالم. در  دو سویه دارد، سویآ مظلروم و سرو   سرگذشت یتیمانکلی شاید  یبرد. در نگاهمی

عمرآ پردر کره     -گیرند و در سویآ ظالم نامادری، پدر و جرادوگر  سویآ مظلوم دو دختر قرار می

هرایی کره بره سرویآ مظلروم      واژه. در این رمران بره  - کنندمدتی دختران در خانآ او زندگی می

ان یرا  واژۀ مزارستان به جرای قبرسرت  دهند، برای نمونه بهگردند نوعی تادس را نشان میبازمی

واژۀ مزار در ماابل قبرر یرا گرور یرا     . بهی اشاره به محل دفن مادر دو دخترمزار به جای قبر، برا

. همچنین زمانی که دو دختر همسر تازۀ پدر را مخاهرب  داردمحل دفن نوعی تادس و احترام 

اژه وبره  معادر کننرد. در ایرن جایگراه    دهند از واژۀ مادر به جای نامادری اسرتفاده مری  قرار می
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ادرانره  رفترار م دهد و شود زیرا برای اشاره به زن پدر که مادر اصلی نیست، هزار میمحسوب می

 .  استهبه کار رفتدارد ن

ند که بره دو دخترر اشراره    ا اییهن سرگذشت یتیمانهای مستعمل در رمان واژهین بهترم م    

وصرفی یرا   هرای  ه هن دو ترکیرب برای اشاره ب امی دو دختر کمتر همده وند. در این رمان اسدار

 اند:مشخص شده 3ها در جدو  شمارۀ واژهاست. این بهاستعاری به کار رفته

 سرگذشت یتیمانمادر در رمان ایدئولوژیک برای اشاره به دو دختر بی -های عاهفیواژهبه -3جدو        

 30ایدئولوژیک سعی دارند با کمرک   –های عاهفیواژهیم که بهیابدرمی 3با بررسی جدو       

پنراهی دو  گناهی و بیکنند، بیهای مختل  یک مف وم را تکرار میعبارت وصفی که به صورت

هایی که برای توصی  حاالت دو دختر همده نیرز معصرومیت،   واژهدختر را تثبیت کنند. سایر به

هایی که در مرورد توصری  حراالت دو    واژهکنند. بهد میگناهی و مظلومیت دو دختر را تأییبی

 .   استهذکر شد 1دختر و در ن ایت مرگ یکی از هن دو به کار رفته در جدو  شمارۀ 

 سرگذشت یتیمانایدئولوژیک در رمان  –های عاهفیواژهبه -1جدو     

 سازیواژهسازوکار به مقصود واژهبه

 هیکنا استهدمر هایر روحش از نفس پرواز نموده

 هیکنا کشتاو را می ساختمرغ روح هن مظلومه را از قفس تن هزاد می

 استعاره دو دختر حاالت  یتوص واروار، هوهیجوجه

شروند.  های مختل  رمان به چند دسته تاسیم مری ها با توجه به جنبهواژهبه نیرنگ سیاهدر     
اجتمراعی مناسربی ندارنرد و از لحراظ     های جامعره کره موقعیرت شرغلی و     برای توصی  جوان

 هااستعاره های وصفیعبارت

 هاجگرپاره دو خواهر یتیم هن بیچارگان

 با  و پرهن دو کبوتر بچه بی دو دختر یتیمه هن مظلومان

 صید تیرخورده گناهکودکان بی این دو بدبخت

 دارمرغان زخم کودکان ضعی  پومرده برگشتگاناین بخت

 ههوان رمیده هفالن سرگشته و حیران مردههن یتیمان د 

 دو جوجه با  و پر شکسته دو نفر هفل صغیر حا پریشان پناه()بی وایههن دو بی

 بیچارگان سرگشته دشت محنت و هواره صحرا هفالن گرسنه هن دو صغیر سرگشته

 خوملک نواهفالن بی انکسهن بی

 نازنین]سیرتان[ این ملک صیرتان  دختران مظلوم هن دو هفل خردسا 

 گناههن پری بی های معصومهفل مادریتیمان بی
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اایسره برا مرردان مسرنّ عصرر نروع       توانند زندگی مشتر  تشکیل دهنرد و در م اقتصادی نمی
 ،جعف   یلعوط  ،گعرد کوچعه  متفاوت و ظاهری مطرابق روز دارنرد تعبیراتری از قبیرل    ش پوش

ای بره کرار رفتره کره از هن را معنر       جلع   یهعا جعلع   و هعا رقاصبچّه ،شارالتان یهایفکل

شخصریت ق رمران   « علری هقرا  »هرا، کره   شود. این جوانمباالتی دریافت مییب و ؤولیتیمسبی
 ا خرده شود، در مورد مردان مسنّ که به راه و رو  هنداستان نیز از همین دسته محسوب می

میردگی پشرت و   که چرا در قیافه و ریش و چرین و صرورت و خ   اندکوک»گویند می گیرندمی
. واژۀ (11: 1311)ب رار،  «  را، برا هن را فررق داشرته و جورهرای دیگرریم       ل اینخماری چشم و مث

ای واژه محسوب شود که در دورۀ مشروهه در مورد ایرادهای بی روده تواند نوعی بهمی اندکوک

ود امرا بره   رواژه امروزه کمتر به کار مری . این بهاستهرفتشده به کار میها بیان میکه بر جوان
پیعرزن  واژۀ کرو  در عبرارت   مف روم هن قابرل در  اسرت. البتره از بره      و کل مترو  نشرده 

پرو   « حراجی »این عبارت در مورد پیرزنی به کار رفته که از  .استهنیز استفاده شد شدهکوک
شدن صریغآ عارد و ازدوا    ا  را برای جاریو خانواده« عصمت»گرفته تا به هر ترتیبی هست 

ها اصطالحاتی هستند کره برا وجرود کوتراهی و اختصرار،      واژهراضی کند. این به« حاجی»او با 

کننرد. بنرابراین شراید بتروان گفرت سرازوکار       معانی توضیحی و مفصلی را با خرود حمرل مری   
ها ایجاز است که از ابزارهای استعاره، مجاز و کنایره اسرتفاده   واژهگزینی در این قبیل از بهواژهبه

هرای یراد شرده در جردو      سرازی عبرارت  واژهوکارهای بهشده تا تعبیری موجز ابداع شود. ساز
 :  استهمرتب شد 1شمارۀ 

 نیرنگ سیاهایدئولوژیک در رمان  -های عاهفیواژهبه -1جدو                          

 سازیواژهسازوکارهای به واژهبه سازیواژهسازوکارهای به واژهبه

 یترکیب وصف های السیجوان استعاره گردکوچه

 ترکیب وصفی کارجوانان زشت ترکیب اضافی جالف یلوه

 کنایه از فعل اندکو  ترکیب اضافی شارالتان یهایفکل

 کنایه از صفت شدهپیرزن کو  ترکیب اضافی جل  یهاجعلق

 __________ _________ مجاز جزء از کل هارقاصبچسه

گیرنرد زیررا دربردارنردۀ    ئولوژیک جای مری اید –های عاهفیواژهت نیز در دستآ بهاین عبارا    

هستند. در ایرن میردان   ای دیگر ک جامعه در مورد دستهسلیاه و عایدۀ گروه خاصی از افراد ی

قیاوت در سویی جوانان عصر مشروهه قرار دارند و در سویی دیگرر مرردان مسرنّ جامعرآ هن     

ولوژی هستند کره از سروی مرردان    ها حامل نوعی ایدئواژهتوان گفت این بهروزگار. بنابراین می

ها همان بار ایدئولوژیک را بره مخاهرب داسرتان    واژهاست و این بهمسنّ بر واژگان تحمیل شده
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مبراالت جلروه دهنرد.    مسئولیت و بیکنند و سعی دارند جوانان عصر مشروهه را بیمنتال می

 انعد کوکهایی نظیرر  ژهواکنند از بههمچنین سویآ دیگر، یعنی جوانان دورۀ مشروهه سعی می

های سویآ مخال  را تعدیل کنند. در ایرن پرووهش برا رویکررد     واژهکمک بگیرند تا بار منفی به

در  ریر حسرن تعب  یبررس»اند اما قرار گرفتهمورد توجه  ایدئولوژیک –های عاهفیواژهواژگانی به

 یتیو کارکرد مروقع  یاجتماع و ابعاد دهیپد نیا تیمطرح شده با ماه یگفتمان کردیچارچوب رو

 ریر تعب حسرن ی گفت تلا توانیدارد. در واقع م یشتریب یسازگار یدر زبان فارس ریحسن تعاب

 ریر حسرن تعب  نکره، یاسرت. خالصره ا   یجرد  یبازنگر ازمندین یواژگان ۀدیپد کیعنوان تن ا به

ن بره ه  ریر که چندان در سنت مطالعات مربوط به حسن تعب یدگاهیاست، د یگفتمان یادهیپد

 (.11: 1311)موسوی و بدخشان،  استپرداخته نشده

شود کره برا سرازوکارهایی از قبیرل تشربیه،      نیز دیده می مصاحبهواژه در رمان این نوع از به    

گویانره،  در اهنراب بره  »اند و با اهناب کالم همراه هستند. کنایه و استف ام انکاری ساخته شده

شود. اهناب نوعی گفترار  صحبت می د و تن ا پیرامون هنشونام دقیق واژۀ ناخوشایند بیان نمی

هرای معنرایی سرازندۀ خرود     مشخصره  غیر مستایم است. در این شیوه، واحد ماصد، معموالً به

رسرد  به نظر می شدهالبته با توجه به متن مطالعه(. 20: 1313)بدخشان و موسوی، « شودتجزیه می

شد و در تأثیرگذاری بیشتر بر مخاهرب مرؤثر باشرد.    تواند جنبآ تأکیدی نیز داشته بااهناب می

 ند از:  اعبارت مصاحبهسازی در رمان واژهانواع سازوکارهای به
 
 واژههایی از کاربرد سازوکار تشبیه برای ساخت بهنمونه -1-2-1

 (.213: 1311)کاشانی، ثمر است تربیت چون شجر بیانسان بی

 (.جا)همانعال و بصر است نادان جاهل، حیوان بی

 (.جا)همانبدر استعداد غریزیش چون هال  باریک شود 
 
 واژههایی از کاربرد سازوکار کنایه در ساخت بهنمونه -1-2-2

: همران ) «پوشان و محفل خاموشان است، چنین قوم روز و شب در حا  نومنرد ایران ش ر سیه»

 خبریکنایه از غفلت و بی(. 301
کنایره از   (.213)همران:  « ستی و این ههو از کمند هن صیاد جستیالطوای  رایران از شر ملو »

 یکپارچگی و استاال  دوبارۀ ایران

کنایره از حفرظ    (.211)همان: « زبان خویش از دست ندادند و زمام امور به ک  دیگران نن ادند»

 زبان و فرهنگ فارسی
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کنایره از فراموشری    .(211)همران:   «به هداب دیگران خوی کنند و از هن خویش روی گرداننرد »

 فرهنگ و تمدن و اصالت  

کنایه از بی رودگی هرر تالشری بررای      (.211)همران:  « افکار ایرانی با ارادت یزدانی مؤالفت نکند»

 سازندگی کشور

کنایه از مردمان نااهل و نبرود فرصرت کرافی     (.301)همان: « قوم نوح موجود و عمر نوح مفاود»

 برای اصالح هنان

 :استهکه در شکل زیر مرتب شد همف وم مرگ و مردن شش کنایه به کار رفت همچنین برای     
   

 
 مصاحبهایدئولوژیک برای مف وم مردن در رمان  -های عاهفیواژهبه -1شکل

سرامانی  ها برای مف وم مُرردن در مرورد روشرنفکران کره از نابره     واژهاین به مصاحبهدر رمان    
شرمارند و از هن برا   برند و مرگ را معشوق مری به سر می اوضاع کشور در دورۀ مشروهه در رن 

داننرد  ها و دردهای اجتماعی مری کنند و هن را نوعی هزادی از رن یاد می« شاهد مرگ»عنوان 
 است.  به کار رفته

 
 واژه  هایی از کاربرد استفهام انکاری برای ساخت بهنمونه -1-2-1

پرسش انکاری به جای بیان ناتوانی ( 211: 1311انی، )کاشر  چگونه توانند بر عرصآ ترقی قدم ن ند!

 برای ورود به عرصآ رشد و ترقی

 (323)همان: این مردم را به عالم جبروت راه و عرضه ملکوت جوالنگاه خواهد بود؟ 

 (جاهمان)کجا برای مرییان خانه و برای پرسوختگان النه و هشیانه ساختند؟ 
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 (جاهمان)را دلداری و یتیمی را پرستاری کردند؟ دیده خواری و غمکدام د  ریش را غم

 (جاهمان)ا  گذارند و کدام علم لمرضاه ا  بردارند؟ کدام قدم فی سبیل

 (جاهمان)خواهی حنظل بکارند و ش د ثمر بردارند؟ 

د قصرد دارد ایردئولوژی   رسر رود و به نظرر مری  رمانی سیاسی اجتماعی به شمار میمصاحبه     

شرود سرازوکارهای اسرتفاده    هور که در متن دیده میمخاهبان منتال کند. همانبه  خاصی را

هرای انکراری   برای مثا  پرسش .واژه سعی دارند مخاهب را به فکر وادارندشده برای ساخت به

هرا بیندیشرد. البتره    خواهنرد بره پاسرخ ایرن پرسرش     کشند و از او میمخاهب را به چالش می

ها در حکرم یرک   هشکار است. بنابراین هریک از این پرسش هایی که بر اساس پاسخشپرسش

ضمن اینکره عاهفره و احسراس     ،واژه سعی دارند ایدئولوژی نویسنده را به مخاهب بابوالنندبه

 اند.  مخاهب را نیز نشانه گرفته
 
 های مستحسن در مقابل واژگان تابوواژهبه -1-1

و برای اجتناب از بیان مفاهیم ناخوشرایند بره کرار    ها در ماابل واژگان تابو واژهبرخی دیگر از به

ها سازوکار اصلی بر مبنای ایجاز است، چرون در  واژهروند. شاید بتوان گفت در این نوع از بهمی

ای کوتاه و مختصر بیانگر تعداد بسیار زیادی از صفات خواهد بود. ایرن نروع   واژهبیشتر موارد به

برودن  واژهآ خود را همچنان همراه خواهند داشرت، امرا ارز  بره   ها بار منفی و تابوگونواژهاز به

ساختن شرح مسائل تابو در یک عبارت کنایی یا مرب م اسرت کره امکران اشرارۀ      هن ا در پن ان

سرگذشرت  هرای  واژه در رمران هورد. نمونآ این نروع از بره  غیرمستایم را به امری تابو فراهم می
که مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخالقری   نیرنگ سیاهمان دیده نشد. اما در ر مصاحبهو  یتیمان

هرای  واژهبره  برای نمونره  خورد.به چشم میها واژهبسیاری از این قبیل بهگیرد تعداد را دربرمی

بررای اشراره بره زنران بردکاره       رفیقعه و  مترس، کنیزان سفید، های هرزهزن، زارهای اللهزن

و  دارالبعوار ، خانعه فاحشعه ، سعرا فاحشعه ، سراعشرت هرای واژهاند. همچنین بهاستفاده شده

را در  فاحشگیواژۀ اند. بهبرای اشاره به محل سکونت این دسته از زنان بیان شده دارالفواحش

اسرت. بره مردانری کره بره ایرن       برای مردان به کار برده بازیمترسواژۀ مورد زنان در ماابل به

اسرتفاده   معصعیت واژۀ یران قصرد و نیرت هنران از بره     و بررای ب  مهماناند شدهها وارد میخانه

در جمرالت   نخوردهدستیرا  دارشدن ناموس لکه، درازیدستهای واژهاست. همچنین بهشده

 دارناموست لکعه خدا نخواسته  ،(11: 1311)ب ار، « نشود درازیدستتو کاری کن به عصمتت »
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)ب رار،  « بره ترو خواهرد رسرانید     وردهنخدستهرهور که باشد خود را » (،120: 1311)ب ار،  شود

دورۀ  یهرا واژهکننرد. ایرن بره   اشراره مری  « عصرمت »برودن  در لفافه و اب ام به پا  ،(31: 1311

سرازی  واژهاند. سازوکار بهمشروهه امروزه نیز همچنان در همان معنا کاربرد دارند و تغییر نکرده

 در تعبیرات اخیر کنایه است.

معردی  ، تعاجر عرعرو و نعاموس   ، سازیمهم، دالل، (احتماالً به معنی دالله) عرانه هایواژهبه    

در  خعائن  دزدو  حعس یو بع  نیعن، حسیب رتیغیب، سازمهم، بدکار، باز و شارالتانچاچول

 کنند.است که در لفافه و اب ام موقعیت اجتماعی او را بازگو میبه کار رفته« حاجی هقا»مورد 

در معنرای   داده دفیلعه ، پامتعه  ،(احتمراالً نروعی وسریلآ هرایرش    ) عزه، بزک، توالتهای واژهبه    

اسرت، شراید   رفتن معنا شدهدر فرهنگ لغت رژه دفیله اند.کردن و خودنمایی به کار رفتههرایش

دختر احمق »گری باشد. همچنین در جملآ در این متن، منظور از این کلمه خودنمایی و جلوه

 در غیرر از معنری   ژکرسد واژۀ به نظر می ،(11: 1311)ب ار، « د شدخراب خواه کتژَگریه نکن 

به  -سخن زیر لب، سخنی که از روی خشم و غیب زیر لب گویند. -موجود در فرهنگ لغت 

است، بنابراین بره  زدهرا بر هم می« عصمت»چون اشک چشم احتماالً هرایش صورت  کار رفته،

عنایی مررتبط برا هرایرش صرورت یرا هراسرتگی ظراهر        در این متن م ژک واژۀرسد از بهنظر می

 منظور باشد.  

در معنرای تررس و وحشرت بره کرار       تهوهو  وقایع خشیتناک، خشیتو  رعبهرای  واژهبه    

 ند.شونمیاند که امروزه دیگر به این صورت استفاده رفته

 
 گیرینتیجه -2

دورۀ مشروهه و ماایسآ هن را برا    واژه در سه رمانهدف اصلی در این جستار، برشمردن انواع به
است. برای نیل بره ایرن منظرور    ها بودهواژهاکنون ادبی، فرهنگی و اجتماعی و بررسی تحو  به

 هرا بره  رمران . بررسی شددورۀ مشروهه از  نیرنگ سیاهو  مصاحبه، سرگذشت یتیمانسه رمان 
تروان  می مااساس مطالعآ پردازند. بر بیان مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاحدی سیاسیش وقت می

اند. برخری  گفت در این سه رمان، کلمات رای  در جامعآ دورۀ مشروهه به داستان راه پیدا کرده
ماننررد  ،انررداز ایررن کلمررات دچررار تحررو  نشررده و از دوران خررود برره دورۀ اکنررون راه نیافترره 

رت و معنرا در  برخی دیگر از کلمات بدون اینکه دچار تحو  شوند با همان صرو «. بازیمترس»

برخی دیگر کلماتی هستند کره  «. نخوردهدست»واژۀ به مانند ،شونددورۀ اکنون نیز استفاده می
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 ،با تغییر در صورت یا معنا تحو  یافته و در عصر امروز با صورت یا معنایی نوین کراربرد دارنرد  
 «.  دال »واژۀ همچون به

، فرهنگری، اجتمراعی و سیاسری خرود از     نویسندگان این سه رمان برای بیان مااصرد ادبری      

اند تا بتوانند بار معنایی مورد نظرر خرود را تاحردی تلطیر  کننرد.      بردهسازوکارهایی ادبی ب ره
کند استفاده از اهنراب اسرت،   یکی از هشکارترین سازوکارها که در هر سه رمان جلب توجه می

هن  برر عرالوه ا دارد. هرا ر مخصوصاً در مرواردی کره نویسرنده قصرد توصری  حالرت شخصریت       
هرای  سازوکارهای دیگری از قبیل ایجاز، کنایه، استعاره، تشبیه، مجاز، استف ام انکاری، ترکیرب 

فارسی و در معدود مرواردی اسرتفاده   ویوه استفاده از واژگان غیرو بههای وصفی اضافی، ترکیب

 است.  از واژگان ک ن فارسی ب ره برده شده
هرای  ته در این سه رمان جریان فکری جاری در سطا داستان را به شیوهکاررفهای بهواژهبه    

هایی که برای اشراره  واژهبه سرگذشت یتیمانگذارند، برای مثا  در رمان مختل  به نمایش می
کاربودن نامرادری  گناهی دو دختر و ستماند سعی در تأکید بر بیبه دو دختر یتیم استفاده شده

انرد  ها ج ل و نادانی مردم وقت را نشانه گرفتهواژهبه مصاحبهد. در رمان فکربودن پدر دارنو بی

کند، سعی دارند نادانی و ج رل را  های مختل ، که سازوکارهای متفاوتی را ایجاب میو با شیوه
نیرز   نیرنرگ سریاه  ین مشکل اجتماعی و فرهنگی وقت معرفی کنند. در رمران  ترم مبه عنوان 

هشرفتگی اوضراع   اند که با رساترین زبان ناکارهمردی قروانین و   هراحی شده ایها به شیوهواژهبه
هرایی نظیرر   هرای شریوع بیمراری   ای که نتیجآ سا کشند و مشکالت عدیدهزمانه را به تصویر 

 است را برشمارند.  حصبه و وبا بوده و منجر به قحطی و فار و در ن ایت انحطاط اجتماعی شده

ها ابزارهای قدرتمندی هستند کره بررای نویسرنده امکانرات متنروع      هواژبهه بر اساس مطالع    
توانرد ضرمن   گیری دقیق و هوشمندانه از این ابرزار مری  کنند و نویسنده با ب رهبیانی ایجاد می
ترر برر مخاهرب    ای از اب ام، تأثیری عمیقهای اجتماعی، فرهنگی و اخالقی در هالهبیان زشتی

بردنرد  ها ب ره نمری واژهدیگر اگر نویسندگان در این سه رمان از بهخود بر جای بگذارد. به بیان 
بار معنرایی، دارای   برعالوهها واژهتوانستند نظر و عایدۀ شخصی خود را بیان کنند. بهشاید نمی

نشان تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و بار احساسی یا ایدئولوژیک نیرز هسرتند. بنرابراین    
در جامعره  را اجتماعی، تحو  تاریخی، چگونگی جریان فرهنگ و اخرالق   توانند نوع نگر می

همچنرین بره همران میرزان کره احساسرات و عواهر  شخصری نویسرنده را در           نشان دهنرد، 
توانند این احساسات و عواه  را به مخاهرب منتارل کننرد و در نتیجره ترأثیر      گیرند میبرمی
 ته باشند.  های خنثی بر مخاهب داشتری نسبت به واژهعمیق
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 نوشتپی

از کارمندان وزارت خارجه بود که کار اداری را از دورۀ مظفرالردین   ،الوزارهاسمعیل هص میرزا .1

شاه هغاز کرد و در هستانآ اناالب مشرروهیت، کراردار کنسرولگری ایرران در دمشرق برود. رمران        

ان در عصرر  نویسری ایرانیر  هرای رمران  داستان شگفت یا سرگذشرت یتیمران از نخسرتین نمونره    

به صورت مسلسرل  ق 1320–1311های برای نخستین بار در سا مشروهیت است که متن هن 

بره شرکل کتراب    هن را کلکتره  در المتین نامه حبلچ ار سا  بعد دفتر هفتهد. چاپ و منتشر ش

داسرتان شرگفت و   : »اسرت ه. در اعالنی کره بره همرین مناسربت انتشرار یافرت، همرد       نمودچاپ 

انگیرز  همیز است. اگرچه در قالب رمان غمانگیز و روایتی عبرتحکایتی شگفت سرگذشت یتیمان،

ریخته شده و حکایاتش بسیار حزین است، ولی واقعاتش همه صحیا و از پیرایآ رمرانی عراری و   

سراخته  از اغراضات قصصی خالی است. عبارتش صاف و ساده مگر در کما  رزانت و عناوینش بی

انگیز که مصن  ادبریش هقرای میررزا    ای است عبرتمتانت. الحق رسالهپرداخته ولی در منت ای 

اسمعیل خان تبریزی متخلص به )هص ( را جز ت ذیب اخالق و تابریا عرادات میرره کره یرک      

 (.31-33: 1،  1311)کوهستانی، « گونه خدمت به نوع است، فصد و اراده نبوده، وقفه ا  تعالی

معرروف   ،خان کاشرانی ند میرزاهقاباالخان و برادر عبدالحسین، فرزخان کاشانیمحمدمیرزا علی .2

هفتگری   را« ثریا»ده معظم و معتبر ق در قاهره جری1311در سا   به وحیدالملک شیبانی است.

را به فرر  ا  حسرینی واگرذار کررد و خرود جریرده       « ثریا»انتشار داد. دو سا  بعد ادامه انتشار 

، «پررور  »و « ثریا»تأسیس نمود. در جراید « پرور »م دیگری با همان سبک و سیاق و به اس

خران کاشرانی   علری . هثار ناد و تفریظ از او به چاپ رسید ادبی، آتعداد زیادی مااله، تحلیل، قطع

هلرب و قلمری توانرا و هگراه بره مسرائل       خواهی مشرروهه حاکی از روحی بزرگ و حساس، هرمان

 (.211 همان:)ق درگذشت 1320در سا   ویسیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانه خود است. 

بره دنیرا   ق در مشر د  1301االو  ربیرع  12شنبه ، در پن «ب ار»تای، متخلص به میرزامحمد .3

باقر بن محمرد الشرعرا محمدکاظم، متخلص به صبوری و ملاب به ملرک همد. نام پدر  حا  میرزا

اف، ساکن کاشان برود.  ارابکاشانی کدخدای صن  شعربافان مش د و او نیز پسر حا  عبدالادیر خ

از پیشرگامان جنربش    ،عمواوغلیهرای حیردر  مروز  ق، حزب دموکرات ایران با ه1323در سا  

ملی، در مش د تأسیس شد. ب ار در همان سا  به عیویت کمیتره ایرالتی ایرن حرزب درهمرد و      

. در تأسریس کررد   هرا و افکرار سیاسری ایرن حرزب برود      شهدهندۀ اندینوب ار را که اشاعه آروزنام

یعنی، اولین سا  شروع جنگ، ب ار به نمایندگی از سه والیت درگز، کرالت و سررخس    ،ق1332

ق دورۀ فعالیرت  1310–1331هرای  به دورۀ سوم مجلس شورای ملی راه یافت. در فاصرلآ سرا   

اندازی انجمن دانشکده و حشرر و نشرر برا بزرگران ادب هن روز     الشعرا شکل گرفت. راهادبی ملک
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بررای برروز   زمینره مسراعدی    لیت در جراید معتبری همچون ب رار، دانشرکده و ایرران،   ایران، فعا

ب ار دستگیر و سه مراه زنردانی    1211 . در جریان کودتای سوم اسفندهای او فراهم کردخالقیت

از هررف   ویمجلرس شرورای ملری     ۀو با شروع به کار چ ارمین دور 1300شد. متعاقباً در سا  

مجلس شد. در دورۀ پنجم مجلس، از سوی مردم ترشریز و در دورۀ ششرم   مردم بجنورد نمایندۀ 

( 1301از هرف مردم ت ران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. پس از پایان این دوره از مجلرس ) 

های دیگری پرداخت. ب رار پرس از سرفری    دیگر او به مجلس راه نیافت و تا پایان عمر به فعالیت

رفتره برود و یرک سرا  پرس از بازگشرت بره ایرران، در او          که برای معالجه به کشور سروئیس  

، همران )  در ت ران درگذشت، و در قبرستان ظ یرالدوله به خا  سپرده شرد  1330اردیب شت 

1311  ،1 :1-11  .)   
رسد ایرن  به نظر می«. هنکه با دیگری بدون قرابت نسبت، از یک پستان شیر خورد»همشیره: . 1

بیند و به رود که مردی خانمی غریبه را به چشم خواهری خویش مییواژه در مواقعی به کار مبه

 او نظر سوئی ندارد.  

منظرور بروده کره بره      propagerرود واژۀ فرانسروی  معنای این واژه روشن نیست، احتما  مری . 1

   (.332: 1311، همان)« از هر دری سخن گفتن» زدن و گستراندن است. استعاره ازمعنای قلمه

 

 منابع

گردهورنرده:   ،مشروهیت ایران و رمان فارسیدر  .«داستان شگفت: سرگذشت یتیمان». 1311 ، ا. هص 

 ، ت ران: دنیای اقتصاد.  نوادم. کوهستانی

و موضروعات ادب   نی: اصرطالحات، میرام  2.  یادب فارسر  نامرآ فرهنرگ . 1331. گرران یانوشه، ح و د

 ی.: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمت رانی. فارس

جسرتارهای  مجلرآ   .«فارسری  گرویی در زبران  بررسی زبانشناختی به». 1313.، سا و موسویبدخشان، 
 .21–1(: 1)1. زبانی

، 1  ،نرواد کوهسرتانی  .، گردهورنده: ممشروهیت ایران و رمان فارسیدر  «.نیرنگ سیاه». 1311ب ار، م. 

 ت ران: دنیای اقتصاد.  

 اتیر مرتبط با مررگ در غزل  راتیحسن تعب یاختشنیمعن یبررس». 1311. م ،یکال یمحراب و غ روز،یپ

 .101–31(: 33) ،یادب پووه .«فظحا

 .(یی/ اروپرا یفارسر  یو اصرطالحات ادبر   مینامره، مفراه  )واژه  یفرهنگ اصطالحات ادب. 1313 .داد، س
 .دیمروار ت ران:



 123 9911پاییز و زمستان ، ة دومدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... یهارمانسازی در واژهسازوکارهای به

 

ترابو و   یشرناخت  -یاجتمراع  یبررس». 1311. ر، رقداریب یم د و می، سبزوار و می، نیبحر و بی، زند

 .«یسرریو انگل یفارسرر یالمثررل هرراعبررارات، اصررطالحات و ضرررب یدر سرراختارها ریررحسررن تعب

 .331–311(: 1)1، یزبان یجستارها

، 1  ،نرواد کوهسرتانی  .، گردهورنده: ممشروهیت ایران و رمان فارسی. در «مصاحبه». 1311کاشانی، ع. 

 ت ران: دنیای اقتصاد.  

 ت ران: دنیای اقتصاد. مشروهیت ایران و رمان فارسی.. 1311 )گردهورنده( نواد، م.کوهستانی

 . ت ران: سرایش.فرهنگ فارسی. 1330معین، م. 

 نسرب. در شرفیعی  .ترجمرآ ع  ،«.مرتب عروض شروند   دیبا ریها مثل لباس زواژهبه». 2011،  . ورترمک

tarjomaan.com  . 

هرای  ای زبانشرناختی در زبران  هر پرووهش ، «حسن تعرابیر ناپسرند  ». 1311و بدخشان، ا.  س، موسوی
 .131–111(: 2)2، خارجی

نشرریآ   .«یگفتمران  یکررد ی: رویدر زبان فارس ریتعب حسن یبررس». 1311و بدخشان، ا.  س، موسوی

 .  11–11(: 12)1، شناختی تطبیایهای زبانپووهش

 .31-23 (:11) ،ات ترجمهمطالع .«هدر ترجم ریکاربرد حسن تعب». 1331. صی، رزاسوزنیم

زبران و   .«اهر زهیر ها و انگوهیش ،یعرب اتیدر زبان وادب ریسن تعبح». 1331. ح، زادهعباس و عی، نوروز
 .  111–111(: 3) ،بیعر اتیادب

پووهشرگاه علروم انسرانی و     ت رران:  ،امینی. ترجمآ رشناسی زبان. درهمدی بر جامعه. 1313 وارداف، ر.

 .مطالعات فرهنگی

رمران   یتابوها آدر ترجم ریتعب حسن یسازوکارها یبررس». 1311. ف ،یافیل و ع ،یهباد وس یعرب 

 .30 -11(: 11) ،یعرب اتیترجمه در زبان و ادب یهاپووهش .«طاریب فایاز ه یال و
Allan, K. & K. Burridge. 1991. Euphemism and Dysphemism: Language Used as 

Shield and Weapon. New York: Oxford University Press. 

Holder, R.W. 1994. How to Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms. 

Third Edition. Oxford: OxfordUniversity Press. 

McWhorter, J. 2016. "Euphemise this". In aeon.co.  

Rawson, H. 1981. A Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. New 

York: Crown Publishers, Inc.  
Wardhaugh, R. 2006. An Introduction to Sociolinguistics. Translated by L 

Amini, R. 2014. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. [In 

Persian]. 

Warren, B. 1992. "What Euphemisms Tell Us about the Interpretation of Words" 
Studia Linguistica, 46(2), 128-172. 

- https://dictionary.cambridge.org  

- https://www.merriam-webster.com 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/euphemism
https://www.merriam-webster.com/


 9911ة دوم، پاییز و زمستان دور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش خالهبهاره رفاهی و محرم رضایتی کیشه   121

 
- https://abadis.ir  

- https://www.vajehyab.com  

- https://www.farsilookup.com 

 

https://abadis.ir/
https://www.vajehyab.com/
https://www.farsilookup.com/


     Persian Language and Iranian Dialects  / 19   DOI: 10.22124/plid.2021.16730.1463 

 DOR:20.1001.1.65852476.1399.5.2.5.3 
(Research Article)  

  

 

The Mechanisms of Euphemization in the Novels of the Constitutional 

Period A Case Study on: “The Orphans’ story”, “The Interview”, and 

“The Black trick” 

 
Bahare Refahi1* 

Moharram Rezayati Kishe-Khaleh2 

 
Received: 2021/03/08   Accepted: 2021/06/21 

 
Abstract 
In this research, the main objective was to enumerate the types of euphemism 

in the novels of the Constitutional period and to compare them with the 

literary works, and cultural and social situations in addition to analyzing 

their evaluation through time. For this target, three novels “The orphan’s 

story”, “The interview”, and “The black trick”, which are considered as 

social novels of the Constitutional period, have been studied. In this 

research, the words based on the context, the narrative situation, and the 

concept they contain were examined and consequently were analyzed 

regarding the euphemism construction mechanism. Based on this study, it is 

argued that euphemisms, in addition to their main concept, include certain 

implicit meanings. These implications can be constructed in a particular 

community, or in a historical period and can also carry a certain emotion and 

ideology. Moreover, they can be used for taboo words and concepts. In this 

article, it has been shown how novels express social, cultural and moral 

concepts of the Constitutional period through euphemisms. The mechanisms 

of euphemism are verbiage, brevity, metonymy, metaphor, irony, descriptive 

phrase, adduct, use of non-Persian words, use of ancient Persian words, and 
repudiation questions. 
 
Keywords: Euphemism, Constitutional novel, Orphans’ story, Interview, 
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1. Introduction 
In this research, three novels namely “The orphans’ story”, “The interview”, 

and “The black trick” that belong to the Constitutional period were carefully 

studied. Euphemisms are words that have certain semantic load and can 

convey the author's intentions through specifically semantic, emotional, 

sentimental, and even ideological burden. Euphemism is the best word that 

can, to the best form, convey the author's intent. The most important 

criterion in choosing euphemism is the amount of knowledge and awareness 

of the audience. In this regard, the author, according to the collective and 

ideological consciousness of the target community, tries to use the best 

words to express her/his intention. This choice, if done correctly and 

accurately; at first, attracts the audience’s attention to the story; and then 

will be able to influence her/his social, cultural and moral bias. According 

to this, euphemisms are categorized in three categories namely historical-

social, emotional-ideological, and complimenting words against taboo 

words.  

   

2. Theoretical framework 

Euphemism is the use of polite and respectful instead of unpleasant or 

offensive words or phrases. Euphemism can be considered as “a purely 

lexical phenomenon which is used to replace taboo words and expressions 

for polite language applications” (Mousavi and Badakhshan, 1395: 56). 

The use of euphemisms causes explicit and unpleasant meanings to appear 

in a new pleasant format. In this new context, words will be more engaging 

and effective. Therefore, we can assume Euphemism as “a form of 

creation, literary invention, or even semantic aberration” (Norouzi and 

Abbaszadeh, 1389: 152). It is noteworthy that we can claim “This is 

euphemism” only when the audience understand the indirect use of words 

or phrases which are indicating the speaker's desire to refer to an implicit 

meaning in a polite manner. Therefore, the meaning of the words will be 

determined by the context (Warren, 1992: 132). 

  

3. Methodology 

In order to study the Euphemism, three novels belonging to the 

Constitutional period namely “The orphans’ story”, “The interview”, and 

“The black trick were selected. To cultivate theoretical foundations, the 

library method was used. In this article, the study of euphemism was 

performed within the framework of lexical approach and was limited to the 

level of lexical items. Ironic expressions, descriptive or additional 
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expressions, metaphors, and repudiation questions which were used in the 

form of complex words bearing a single meaning were considered as 

euphemism. 

 

4. Results & Discussion 

According to the present study, euphemisms were verifiable in three 

categories namely historical – social, emotional – ideological, and 

complimenting words against taboo words. Historical – social euphemisms 

used by native speakers emerge according to the social conditions and 
characteristics and also the historical period. Emotional – ideological 

euphemisms contain the emotions, feelings and ideology of the language 

and can express people's approach to a particular issue. Next to these two 

groups are euphemisms that are used in contrast to taboo words. The 

mentioned types of euphemism can be transformed crossing a historical 

era or stay the same. It can be said that the evolution of words depends on 

the social and cultural evolution of the target society. 

 

5. Conclusions & Suggestions  

Based on this study, it was argued that euphemisms are tools of 

significance which provide the writer with a variety of expressive 

possibilities. In this regard, it can be observed that using this tool by the 

writer accurately and intelligently and in order to express social, cultural 

and moral ugliness in an aura of ambiguity, can have a deeper impact on 

the audience. In other words, if the authors of the novels under survey in 

this research did not use euphemism, they could not express their personal 

opinions. Euphemisms in addition to the semantic load, bear historical 

noteworthiness and carry social, cultural, ethical, emotional, or ideological 

burdens. Therefore, it can be claimed that they represent the features of 

social attitude, historical development, and the way culture and ethics flow 

in society. Moreover, they include the author's personal feelings and 

emotions and can convey these feelings and emotions to the audience so 

that they can have a deeper impact on the audience than what the neutral 

words may have. 
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