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  چكيده
و  ياسـي س يهـا  و مناظره ها يدر سخنران يزبان يكاربرد تابوها يپژوهش بررس ينهدف ا
يا و  يزيونتلوطريق پژوهش از  ينا يها دو است. داده يناتنوع  يسهو مقادر رسانه  يمذهب

و  يزبان يكاربرد تابوها يزانشده و م يگردآور هاي صدا و سيماينترنتي برنامهاآرشيوهاي 
قرار گرفته است.  يلتحلويهمورد تجز يو مذهب ياسيدر گروه س اتابوه يواژگان يها حوزه

 يو مـذهب  ياسـي هر دو گروه س هاي تلويزيونيسخنراني نشان داد استفاده از تابو در يجنتا
هـا   حـوزه  يراز سـا  يشـتر ب يعمـوم  يواژگان ي  حوزه ياز تابوها و هر دو گيرد يصورت م
 يـاط احت در تلويزيـون  ياسـي س كـه سـخنرانان   است ين. نكته قابل توجه اشودمياستفاده 

. كننـد  ياز تابوهـا مـ   يشترياستفاده ب ياما گروه مذهب برند، يكار م در كالم خود به يشتريب
 يوانـات و ح يعموم يبه حوزه واژگانمربوط يكاررفته توسط گروه مذهب به يتابو يشترينب

و خـانواده   يجسـم - رواني نيواژگا كار رفته مربوط به حوزه به يتابو يناست و كمتر بوده
و  يمربـوط بـه حـوزه عمـوم     ياسـي بكار رفته توسط گـروه س  يتابو بيشتريناست.  بوده
  بوده است.ي و حيوانات تابو در حوزه جنس ينكمتر
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  مقدمه .1
شناختي است، زيرا زبان هاي زبانتوجه در پژوهشهاي قابلبعد اجتماعي زبان يكي از زمينه

هـاي  ده اجتمـاعي داراي ويژگـي  تـرين ابـزار ارتبـاطي انسـان و يـك پديـ      به عنـوان مهـم  
اي تـأثير  فرهنـگ هـر جامعـه    گيـري هويـت و  هـا در شـكل  است كه مجموعـه آن   خاصي
تـرين مشخّصـه   ن برجسـته پـذيرد. زبـا  دارد و در عين حال از جامعه نيـز تـأثير مـي     فراوان
جـا كـه زبـان نقـش     د. از آنتوانـد او را از سـاير موجـودات تمـايز دهـ     است كه مي  انسان

عـه از زبـان   دانند. افراد براي برقراري ارتبـاط بـا جام  دارد، آن را كامالً اجتماعي مي  ارتباطي
) 131، ص 1376ترادگيـل (  شـان شـكل بگيـرد.   هـاي اجتمـاعي  كنند تـا تعامـل  استفاده مي

يـد متناسـب بـا حـال و مقـام      زبان نظيـر سـاير اشـكال فعاليـت اجتمـاعي با     «است   معتقد
بـه برقـراري درك صـحيح     اما كـاربرد زبـان هميشـه   ». برد باشد كه آن را به كارمي  متكلّمي
زبان ابزار اصلي مردم جهان «كند ) عنوان مي1383همانطور كه يعقوبي (و انجامد  نمي  متقابل

عنـوان رسـانه اصـلي ايجـاد     براي ايجاد ارتباط با يكديگر است، اما برخي به طعنه از آن به
ويـژه تلويزيـون در   هـا و بـه  در عين حال، جايگاه رسـانه ». كنندسوءتفاهم بين مردم ياد مي

در ساحت زبان بسيار برجسته است، چـرا  كـه صـدا و سـيما     هاي توليدشده گسترش پيام
تعداد مخاطبان يك پيام را از يك گروه محـدود بـه يـك گـروه چنـدين مليـوني تبـديل و        

 دهد.اثرگذاري آن را به شدت افزايش مي

مورد پسند جامعـه باشـد تـا باعـث     برند بايد كار ميزباني كه افراد براي ايجاد ارتباط به
سوءتفاهم در ميان مردم نشود. رعايـت ادب اجتمـاعي يكـي از اركـان مهـم       وجود آمدن به

، 1383م اشـخاص رعايـت شـود. يـول (    ادب بايد در گفتـار تمـا   تعامالت اجتماعي است.
توان به منزله مفهومي ثابـت همچـون رفتـار اجتمـاعي     ) معتقد است كه ادب را مي82  ص

توان بـراي رفتـار مؤدبانـه در تعامـل     مناسب يا آداب معاشرت در نظر گرفت. همچنين، مي
، Said) (2011اجتماعي يك فرهنگ خاص، اصول كلّي گوناگوني را شناسايي كرد. سـعيد ( 

هاي ادب طبق گفته لوينسون و بـراون بـه دو نـوع مثبـت و     كند كه راهبرد) بيان مي11ص 
جـود دارد،  شود. ادب جهاني است يعني در هر جامعه و هر فرهنگي ومنفي دسته بندي مي

هاي ادب بسته بـه جامعـه و فرهنـگ متنـوع اسـت. گـاهي، افـراد جامعـه در         اما استراتژي
دور از گيرند كه قادر به كنترل رفتار زباني خود نيستند و رفتار زباني بههايي قرار ميموقعيت

اعـث  كنند كه مورد پسند اطرافيانشان نيست و بدهند و از واژگاني استفاده ميادب انجام مي
  شوند.آزار ديگران مي
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شيوه و ميزان كنترل رفتار زباني بستگي به برخي عوامل فردي و مـوقعيتي دارد. بـاطني   
كـه اگـر بخـواهيم ديگـران را      اسـت كند كه تجربه زندگي به ما آموختـه ) عنوان مي1390(

از نسازيم و در برخوردهاي اجتماعي خود موفق باشيم، بايد رفتار اجتماعي خاصـي    آزرده
خود نشان دهيم كه متناسب با موقعيت مورد نظر و نيز متناسب بـا رابطـه اجتمـاعي مـا بـا      

زبان ) دركتاب خود 1381، نهاد، به نقل از پاك1989ركالف (ف ديگران در آن موقعيت باشد.
) هدف از تحليل زباني را كمك به افزايش آگاهي نسبت به Language and power(و قدرت 

كند. هنگـامي  ي توزيع قدرت در ميان افراد عنوان ميه ويژه نسبت به نحوهزبان و قدرت، ب
كنند مالحظـات زيـادي را در   كه افراد براي مخاطبان عام (از طريق تلويزيون) سخنراني مي

 هاي محدود ممكن است رعايت نكنند.گيرند كه در جمعكار ميگفتار خود به

تـوان هـر   فرماسـت و نمـي  گان و عبارات حكمها اصولي در استفاده از واژدر تمام زبان
شـود.  اي را بر زبان آورد واستفاده از بعضي از واژگان ممنوع و خط قرمز محسوب ميواژه

شـود. بـه گفتـه بـاريج،     يـاد مـي  ) Tabooها با اصطالح تـابو ( از اين دسته از عبارات و واژه
لغـت بـه معنـاي رفتارهـاي     وارد زبان انگليسـي شـد و در    18اصطالح تابو در اواخر قرن 

ممنوعه، نام بردن از حيوانات خطرناك، يا منع از نزديك شدن به حريم افراد طبقات بـاالي  
ها يا صحبت از مفاهيمي همچون مرگ و زايمـان بـود. در   اجتماع يا سخن گفتن درباره آن

ادبانـه  انگيز يـا بـي  اصطالح، تابو نوعي تحريم اجتماعي در مورد رفتارهايي است كه نفرت
). در رفتار زبـاني، ايـن   452، ص 13، ج 2006؛ در براون، 2006شود (باريج، محسوب مي

كند كه كاربردشان از نظر اهل زبـان نامناسـب اسـت. در    هايي بروز ميتابوها در قالب وازه
. حريم اجتماعي يك كلمه يـا  1فرهنگ فارسي معين، سه تعريف براي تابو بيان شده است: 

يـك قبيلـه تحـريم شـده باشـد،       . شخص يا جايي كه براي افراد2رسمي، يك عمل بطور 
  چيز نذري و مقدسي كه نزديك شدن و دست زدن به آن ممنوع شده باشد. هر  .3

هاي تابويي بر هيچ استداللي استوار نيست وليكن از ممنوعيت«) ميگويد: 1362فرويد (
عي است. از نظر فرويـد سـه نـوع    كنند كامالً طبينظر كساني كه تحت سيطره آن زندگي مي

. يك تابوي طيبعي يا مستقيم كه محمول نيروي جادويي (مانا) است كـه  1تابو وجود دارد: 
غيرمسـتقيم كـه از همـان نيـرو     . تـابوي انتقـالي يـا    2به شـئ يـا شـخص وابسـته اسـت،      

  . تابويي واسط بين دو تابوي قبلي كه شامل هر دو عامل ذكرشده است.3شود، مي  منبعث
شود كـه كاربردشـان از نظـر اجتمـاعي     مي تابو به واژگاني گفتهاز ديدگاه بلور و بلور ، 

تواند موجب رنجش شود. ممكن است داشتن لغـاتي  ممنوع است و به زبان آوردن آنها مي
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كننـد  قاعدگي به نظر برسد، ولي در واقع عموماً درك مـي كار روند يك بيكه قرار نيست به
شـود  وجه به بافت موقعيت گوينده، مكاني كـه لغـت در آنجـا ادا مـي    كه درجه رنجش با ت

گيرد و هركسي كـه ممكـن اسـت آن لغـت بـه گوشـش       شخصي كه مورد خطاب قرار مي
شود، كـاربرد  . هنگامي كه بحث تلويزيون مطرح مي )281، ص 1390(كند بخورد تغيير مي

ـ  انگيزد و ابعـاد گسـترده  تابوها حساسيت بيشتري برمي ) Jayگيرد.جـي ( ه خـود مـي  تـري ب
اعـث گسـترش كلمـات و عبـارات     هـا ماننـد تلويزيـون گـاهي ب    گويد رسـانه ) مي2000(

  شوند.مي  ممنوعه
هاي سياسي و گـروه  هاي زباني در ميان گروهعنوان تحقيق حاضر بررسي و مقايسه تابو

سي و گـروه  خواهد به اين مسأله بپردازد كه گروه سيامذهبي در تلويزيون است. تحقيق مي
هاي رسمي خود كه در سطح رسـانه ملّـي در يـك جامعـه     ها و گفتگومذهبي در سخنراني

هـاي زبـاني از   كنند. استفاده از تـابو هاي زباني استفاده ميشود تا چه ميزان از تابوپخش مي
هـاي  ناپـذير اسـت، امـا در موقعيـت    ها چـاره سوي افراد مختلف جامعه در برخي موقعيت

افـراد طبقـات بـاالي اجتمـاع     ص همچـون سـخنراني تلويزيـوني، بـه ويـژه      اجتماعي خـا 
كنند. با اين وجود، گاه به طور ناخودآگاه و گاه با كنند از استفاده از آنها خودداري  مي  سعي

هـاي  عالوه بـر بررسـي تـابو    قيق،حروند. در اين تاغراض ويژه، تابوها در سخن به كار مي
 اي هم ميان گروه سياسي و گـروه مـذهبي  مقايسهمورد استفاده در هر يك از اين دو گروه، 

  شود. مي انجام
  

 . مباني نظري2
در اواخـر  شـد  همانطور كه گفتهاست و شدهگرفته tabuاز كلمه تونگاني  )tabooكلمه تابو (

وعه به كار رفت. از ديدگاه وارد زبان انگليسي شد و به معني رفتارها يا واژگان ممن 18قرن 
) شامل طيفي از اعمال زباني است كه مفـاهيمي  Verbal taboo) تابوي كالمي (2006مرالن (

گيـرد  هاي منفي را دربرمي) و جايگزيني واژگان داراي تداعيeuphemismگويي (همچون به
زبـاني  عمـوالً از سـوي جامعـه    ). اين مفاهيم ممنوعـه م 462، ص 13، ج 2006(در براون، 

ــين ــابراين  مــي  تعي ــدارد. بن ــابو   شــود و ويژگــي همگــاني ن امــري كــه در يــك جامعــه ت
شود و سخن گفتن مستقيم از آن مطلوب نيست، ممكن است در يـك جامعـه    مي  محسوب

ب، زمـان و مكـان و نـوع رسـانه     ديگر تـابو نباشـد. همچنـين عوامـل بـافتي نظيـر مخاطـ       
. مثالً سخن گفتن در مورد برخي اعضاي بدن است در تعيين تابوها نقش داشته باشد  ممكن
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ا در كـالس درس آنـاتومي ايـن          گونـه  در جمع افراد عـادي ممكـن اسـت تـابو باشـد، امـ
ت آن  گرفته  درنظر يـهـا در  نشود. در يك جامعه واحد نيز ممكن است فهرست تابوها و اهم

تر شـوند.  و قوي ترگذر زمان تغييركند. بعضي تابوها كمرنگ يا محو شوند و برخي پررنگ
اسـت (همچنـين ر.ك.   شد، اما امروزه پذيرفتـه شـده  مثالً زماني بيمه عمر تابو محسوب مي

Zelizer 1981 &1978
 (  

بعضـي از تحقيقـات   رود، امـا در كـار مـي  واژه تابو در زبان فارسي نيز به همين شكل به
) تـابوي  1384آرالتـو ( اسـت. از نظـر   شدهاستفاده »دشواژه« است كه بجاي تابو ازشدهديده

 كرد.هايي معين به داليل اجتماعي گوناگون تعبيرتوان به پرهيز از كاربرد دشواژهزباني را مي
كند كه بر مبناي فرهنگ و زبان آن جامعه، گفـتن  شرايط اجتماعي حاكم بر جامعه تعيين مي

تلفي از قبيل هاي مخچه واژگاني ممنوع است.كلمات تابو بسيار شايع هستند و شامل شكل
  شود.صورت نامناسب ميصورت كلّي استفاده از زبان بهفحش و ناسزا يا به

شود احترام گذاشت و بر طبق زبان بايد به رفتارهاي زباني كه از سوي جامعه تعيين مي
) نيز معتقد اسـت يكـي از   1388كرد. شريفي (معيار و مورد پسند جامعه واژگان را انتخاب

ايـد فرهنگـي بـه جوامـع اوليـه      وابسـته اسـت. عق  ين اسـت كـه فرهنـگ   هاي تابو اويژگي
شود. يكي از تابوهايي كه تقريباً در ميهاي معاصر نيز ديدهشود بلكه در فرهنگنمي  محدود

صـورت ممنوعـه    با سكس است كه بـه  طها مشترك است، واژگان مرتباكثر جوامع و ملّت
زبان آفريقايي هم كلمات تابو شامل كلمـاتي   ) معتقد است كه در2002مابايا ( آمده است.در

  مرتبط با سكس، اعضاي بدن، مرگ، ازدواج، نام حيوانات و مانند آن است.
عنوان يك جامعه مذهبي از نوع سنّتي و بسته داراي هنجارهاي رفتاري و جامعه ايران به

ميـز و  آكالمي خاص خود است. مفاهيمي نظير احترام بـه بزرگتـر، الفـاظ خطـاب احتـرام     
اجتناب از بيان مستقيم برخي مطالب زيستي يا عقيدتي باعث شده است تا برخي تابوهـاي  

) 69، ص 1387ضــادي و علمــدار (خــاص در ايــن فرهنــگ شــكل بگيــرد. چنــان كــه اعت
 در هاممنوعيت به تابوي زباني در واقع يكي ازانواع تابوي اجتماعي است كه«كنند،  مي  بيان

هـاي  هـا در موقعيـت  در مقايسه با جوامع غربي، گفتـار ايرانـي   .»رددرفتار زباني اطالق ميگ
رسمي يا در گفتگو با بزرگترها يا كودكان بسيار كمتر حاوي مطالبي ماننـد روابـط جنسـي،    

هاي آميز يا صحبت درباره برخي، اندامهاي بدن يا ويژگيكلمات ركيك، برخي الفاظ توهين
بسياري از اين مفاهيم در زبان فارسي و فرهنگ ايراني زيستي مثل حاملگي و زايمان است. 

كننـد. از نظـر   كار بـردن آنهـا اجتنـاب مـي    تبديل به نوعي تابو شده است و گويندگان از به
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در جامعه ايران جنسيت، كاركردهاي بدني، موضوعات مـذهبي و مـوارد   )، 2014صمدي (
 باشد. ديگر از قبيل مرگ و خرافات موضوعات حساس و قابل بحث مي

يسپرسـن پديـده تـابو را عامـل     شناسـاني ماننـد   كند كه زبـان ) بيان مي1391مدرسي (
انـد. از  هاي واژگاني و ساختاري ميان زنان و مردان دانستهاي در پيدايش تفاوتكننده  تعيين

هاي ساختاري و واژگاني ميان زنان و مردان بيشتر به دليل آن اسـت كـه   اين ديدگاه، تفاوت
اند هايي كه به نوعي با جنس مخالف مرتبط گشتهكاربرد اصطالحات يا ويژگي هر جنس از

كنـد كـه كلمـات تـابوي     ) بيان مـي 2014، به نقل از صمدي، 2012كند. تيموري (ميپرهيز
ايراني تقريباً تابوهاي جنسيني هستند؛ به اين معنا كه جنس سخنگو تابو بودن يك كلمـه را  

كنـد  ) هم عنـوان مـي  1973ت درجه تابويي آن. ليكاف (نظر از شدكند، صرفمشخص مي
  كند. جنسيت  نقش مهمي در استفاده از كه كلمات تابو بازي مي

 ميزان استفاده از تابوها، با در نظر گرفتن ارتباط گوينده و شـنونده در بافـت اجتمـاعي،   

يوني و سـر ميـز   هاي تلويزمثالً در جاهايي مانند كليسا، مسجد و نيز در برنامه متغيير است.
هـاي  هـا، اتـاق  خانـه شود. در حالي كـه در قمـار  شام از كاربرد برخي كلمات خودداري مي

، 1390شـيخي،  رختكن، زمين ورزشي و نيز گفتگوهاي دوستانه استفاده از آنها آزاد است (
معادل مناسب براي جايگزين كردن بـا آنهـا   ). براي بعضي از واژگاني كه تابو هستند 4ص 

  دارد.وجود ن
تابوي غيـر زبـاني همـانطور كـه از     . اند: زباني و غير زبانيها به دو نوع تقسيم شدهتابو

و مربـوط بـه رفتـار افـراد در     ست مربوط به حوزه واژگان زبان نيسـت. ايـن تـاب   نامش پيدا
شود. مثالً گاه، تفاوت در نحوه است. گاهي يك رفتار و عملي در يك جامعه تابو مي  جامعه

باني بـا نـام تـابوي رفتـاري هـم      از تابوي غير زيك نوع تابوي غير زباني است.  آرايش مو
كنند. تابوي رفتاري مربوط حركات بدن است. در بعضي مواقع، تابوي زبـاني نتيجـه   مي  ياد

 بعضيتابوي زباني مربوط به واژگان يك زبان است. استفاده ازمستقيم تابوي رفتاري است. 
شود. دسته بندي تابو ها در همه جوامع يكسان نيست. تواند قدغنواژگان بنا به هر دليلي مي

اند و عنوان مثال در كشور انگلستان كلماتي كه مربوط به سكس يا مذهب هستند تابو شدهبه
 اسـت شـده در كشور چين بيان اسامي بزرگان بدون ذكر القاب رسمي توسط كهتران ممنوع

)Zhou, 2010, p1) تابوي 1كرده است: ) تابوهاي زباني را به سه دسته تقسيم1391). ارباب .
وي زبــاني سياســي. ايــن تابوهــا . تــاب3. تــابوي زبــاني گــروه مــذهبي، 2زبــاني فرهنگــي، 

اي بـه جامعـه ديگـر يـا از گـروه مـذهبي بـه مـذهب ديگـر          نيستند بلكه از جامعـه   مطلق
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است در جامعه ديگـر  است ممكن يك جامعه تابو شدهاي كه در كنند. رفتار يا واژه مي  فرق
گـروه   4هـاي زبـاني را بـه    ) تـابو Omamor) (1981اومـامور ( تابو نباشد. از منظري ديگر، 

آور . مفـاهيم خـوف  Cleansing effect ،(2هـا ( . تابوهاي مربوط بـه كثيفـي  1كند: مي  تقسيم
)Fear-related ،(3) امور اشراف و شاهان .Royal-related تابوهاي مربـوط بـه روابـط    4) و .

) واژگان و عبارات شرم آور را به گروه هـاي  1986). وارداف (Family relationخانوادگي (
. عوامـل  4. عملكردهـاي جسـمي،   3. مـرگ،  2.جنسي، مقاربتي، 1كند: بندي ميزير تفسيم

ز صـمدي،  ، بـه نقـل ا  2010. دفعيات بدن. همچنين خان و پرويـز ( 6. سياسي و 5مذهبي، 
.تابوهـاي زبـاني،   1قسـيم كردنـد:   ) كلمات موجود جامعه پاكستان را به سـه گـروه ت  2014

  . تابوهاي عفّت.3غذا،   .2
  

 . پيشينه3
تـوان بـه پرهيـز از كـاربرد     است، تابوي زبـاني رامـي  كرده ) بيان1384همانطور كه آرالتو (

شـود  گاهي پرهيز از كاربرد باعث ميهايي معين به داليل اجتماعي گوناگون تعبيركرد.  واژه
شـود يـا از نظـر واجـي     آوا است، بطور كامـل حـذف   گناه كه با آن همكه يك صورت بي

آوا و در انگليسي بـه معنـاي شـاد و بـا نشـاط اسـت، ولـي هـم         gayكند. مثالً صفت   تغيير
كـاربرد آن   رود و بنـابراين از كار مـي باز بهنويسه با اسمي است كه براي مردان همجنس هم

است بـه داليـل مـذهبي، خرافـي، احتـرام      ه ممكنژشود. پرهيز از كاربرد يك وااجتناب مي
 فردي يا نگرش اجتماعي نسبت به اعمال جسماني يا ساير مسائل باشد.

هـا بـا   در داخل و خارج از كشور تحقيقات بسياري در مورد تابوهاي زباني و ارتباط آن
ــهفتــهگرفرهنــگ، مــذهب و سياســت صــورت ــه آنهــا  اســت، كــه ب صــورت مختصــر ب

شود و سپس شـرحي   شده در خارج از كشور بيان ميجامشود. ابتدا تحقيقات ان مي  پرداخته
  شود.شده در داخل كشور ارائه مياز تعدادي كارهاي انجام

شناسـي زبـان بـه    از ديـدگاه جامعـه  ) Hongxu & Guisen ()1990سو و گوسن (هونگ
وجودآمدن تابوهاي واژگـاني و  ايشان چگونگي بهاند. زبان چيني پرداختهتابوهاي زباني در 

كردند. اين دو دسته ها تابوها را به دو دسته تقسيمكردند. آنتأثير آنها را بر روي زبان بررسي
تابوهـاي   گرفتند.) نامMarcolinguisticزباني كالن (و ) Microlinguisticزباني خرد (تابوهاي 

زبـاني  هايي مانند سكس و مذهب هستند و تابوهاي اي در زمينهاژگان ممنوعهوكالن زباني 
هـاي اخيـر   هـا تئـوري  آنروند. ميهاي مخصوص به كارواژگاني هستند كه در بافتخرد، 
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هـاي  قراردادنـد و از ديـدگاه  شناسي زبان را براي تحليل تابوهاي زباني مورد بررسـي جامعه
راي آنـاليز كلمـات تـابو و    بدر آخر يك چارچوب بافتي  وتند گرفشناسان معاصر الهامزبان
  كردند. الحات تابو در زبان چيني پيشنهاداصط

كرد. الخطيب در تحقيقش اسـتفاده  هاي زباني جامعه عربي را آناليزتابو )1995الخطيب (
فرهنگـي  - د كـه عوامـل اجتمـاعي   رسـي كرد و در آخر به ايـن نتيجـه    از تابوها را توصيف

گيرند. همچنين، قرارتوانند جايگزين واژگان تابو شدهگويي است كه ميكننده تعابير به  نتعيي
) و Malays) تابوهاي زباني را در ميان دو جامعه ماالي (2000) و همكاران (Affidahافيده (
آمده از اين تحقيق حـاكي از آن بـود كـه    دادند. نتايج بدست) مورد مطالعه قرارIbansايبن (

پـرده  داشتند كه واژگان تابوشده نبايد در محافل عمومي بـي دهندگان عقيدهبسياري از پاسخ
گيرند. عالوه بر اين، فرهنگ، قوانين و ادب نقش اصـلي را در ممنوعيـت   مورد استفاده قرار

  كنند.واژگان تابوشده ايفا مي
، به مطالعه ارومـا  ) براي بررسي تابوهاي زباني در بافت ازدواجMabaya) (2002مابايا (

است كه زن و مرد بعد از ازدواج نبايد بعضي كلمات ) در آفريقا پرداختهOromo Laguالگو (
است. نتايج او نشـان داد  را به زبان بياورند. اين تحقيق در مورد فرهنگ اروما صورت گرفته

آن ايـن  است و در قسمت روستايي كردهفرهنگ اروما بسيار تغيير، كه در قسمت شهرنشين
نبايــد بعضــي از واژگــان را فرهنــگ همچنــان پــا برجاســت كــه زن و مــرد بعــد ازدواج  

  بياورند.  زبان به
ي در جامعـه آمريكـا بـود. او    ) به دنبال يافتن تابوهـاي زبـان  Seifried) (2006سايفريد (

هـاي  هـاي جنسـي و عملكـرد   بود تابوهاي كالمي شامل تعـداد محـدودي از حـوزه     معتقد
هاي متفاوت شكل گرفتـه اسـت. سـايفريد    د كه بطور كلّي در تمام فرهنگشونمي  جسمي
هـاي متفـاوت   اي هم ميان تابوهاي كالمي قديمي با همتاي امروزي آنها در فرهنـگ مقايسه
هـا امـروزه آزادي بيشـتري در    داد و به اين نتيجه رسيدكه نسبت به گذشته، آمريكـايي انجام

 .استفاده از تابوهاي كالمي دارند

داد و به شناسي تابوهاي زباني در يمن انجام) تحقيقي با عنوان مطالعه جامعه2011قنبر (
فت اجتمـاعي كـه مـورد اسـتفاده     ها با بابررسي تابوهاي زباني در جامعه يمن در ارتباط آن

اسـت  به اين نتيجه رسـيده ضمن بررسي تابوهاي زباني اين جامعه گيرد پرداخت. اومي  قرار
است در فرهنگ يا جامعه ديگـري  شوند، ممكندر يك فرهنگ تابو واقع مي كه كلماتي كه
 باشد.تابو وابسته به فرهنگ هر جامعه ميخنثي باشند. 
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كـرد. او بـه   ) را بررسـي Igbo) تابوهاي زباني جامعه ايگبو Fakuade) (2014)فكوايد (
 اواسـت.  پرداختـه  هـاي زبـاني  بندي فاكتورهاي اجتماعي فرهنگي در استفاده از تـابو طبقه

اسـت. نتـايجي كـه فكوايـد عنـوان      كـرده تابوهاي زباني جامعه ايگبو را به پنج طبقه تقسيم
دست آورد نشان مي دهد كه وقتي مذهب و ادب با يكديگر در ارتباط هسـتند، تابوهـاي    به

ات، هاي مجاز ندارند زيرا آنها با خدايان متفاوت ايگبو، اخالقيشوند و شقزباني مطرح نمي
  آور مرتبط هستند.ها و مفاهيم خوفتكريم

بــاني در پاكســتان پرداختنــد. تابوهــاي ز) بــه بررســي 2010ازهــر (و  همچنــين كمــال
آمده گروه شدند. با توجه به نتايج بدستآماري به دو گروه سني جوان و مسن تقسيم  جامعه

) نيز بـه  2013خورشيد (. جوانان هيچ ترس و اجتنابي در استفاده از تابوهاي زباني نداشتند
تابوهاي جامعه پشتو را  . اواستپرداخته زباني در جامعه پشتو تابوهاي يشناسبررسي جامعه

گيرنـد و فاكتورهـاي تأثيرگـذار    در ارتباط با بافت اجتماعي كه آنها مورداسـتفاده قـرار مـي   
هـاي مختلـف   مقولـه  خورشـيد قـرارداد.  اعي استفاده آنها را مورد بررسـي  فرهنگي و اجتم

ها را توسط سخنوران موردآزمايش هاي زباني را در جامعه پشتو و راهكاراي استفاده آنتابو
بعضـي از تابوهـايي كـه مـرتبط بـا       كهقرارداد. نتايجي كه از اين تحقيق كسب شد اين بود 

 شود.ميهاي مسلمان ديگر هم ديدهاسالم است در جامعه

هـا و  ) نيز در تحقيق خود واژه1390، به نقل ازشيخي1389( اما در ايران، ابهريان آزادي
وي در ايـن   اسـت. كـرده  ها در دو زبان فارسـي و تركمنـي آذربايجـاني را بررسـي    دشواژه

هـا، تـأثير   هـا و دشـواژه  هاي جنسيت با كاربرد واژهپژوهش، عالوه بر بررسي ارتباط مؤلفه
اقتصـادي حـوزه معنـايي و     عوامل اجتماعي ديگري از جمله قوميت، تحصيالت، وضعيت

پـس از بررسـي    است. ابهريان،كردههاي زباني مطالعهحوزه كاربردي را نيز در كاربرد متغير
هاي معنايي است كه ميان جنسيت، قوميت، حوزهآمده، به اين نتيجه رسيدههاي به دستداده

تحصيالت و ميـزان  ها و نيز ميان عامل اجتماعي هاي كاربردي و ميزان كاربرد واژهو حوزه
كاربرد رابطه معناداري وجود دارد. اما اين رابطه معنـادار ميـان سـطح تحصـيالت و ميـزان      

ها وجود ندارد؛ همچنين ميان عامل اجتمـاعي، وضـعيت اقتصـادي و ميـزان     كاربرد دشواژه
ها رابطه معناداري وجود دارد، در حالي كـه ميـان وضـعيت اقتصـادي و ميـزان      كاربرد واژه

  ها رابطه اي وجود ندارد.رد دشواژهكارب
) به بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اجتماعي (جنسيت، سن، تحصيالت ) و 1386شكيبا (

آمـده در ايـن   است. نتايج بـه دسـت  ها در گفتار فارسي زبانان تهراني پرداختهبرخي دشواژه
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از زنـان از تـابو   زبانان تهرانـي، مـردان بيشـتر    پژوهش بيانگر آن است كه در جامعه فارسي
كنند. گروه زنان حساسيت بيشتري نسبت به رفتـار زبـاني خـود دارنـد و زنـان      استفاده مي

هايي كه اعتبار اجتماعي تر صحبت كنند. در نتيجه ويژگيكنند مؤدبانهكرده سعي ميتحصيل
بـه بررسـي كـاربرد    نيـز   )1390تـر وجـود دارد. شـيخي (   چنداني ندارند، در گفتارآنها كـم 

به اين نتيجه رسيد كه ميزان كـاربرد   وها در گفتار گويشوران زبان تركمني پرداخت  شواژهد
  ها در ميان مردان بيشتر از زنان است.دشواژه

ارسي در بين زنان فهاي رايج ) دشواژه1391ها، ارباب (در نتايجي همسو با همين يافت
هدف پـژوهش   است.ا بررسي كردههاي موجود در نحوه استفاده از آنها رو مردان و تفاوت

هـا ميـان   هاي موجود در نحوه استفاده از دشـواژه ها و بررسي تفاوتاو طبقه بندي دشواژه
هـا از  يـي كـه در آن  هـا هاي اين پژوهش نيز مؤيد آن بود كه دشواژهيافته زنان و مردان بود.

و مردان بيشتر از زنـان  ها بيشتر است شود نسبت به ساير حوزهمي هاي جنسي استفادهواژه
ها و بافت كاربردي در بـين زنـان و مـردان    برند و ميان استفاده از دشواژهدشواژه به كار مي
 شود.تفاوتي ديده نمي

چـه در  و شد تحقيقات بسياري در زمينه تابو چـه در داخـل كشـور    همانطور كه عنوان
امعـه  جز تـابو در  خارج كشور صورت گرفته است .هريك از ايـن تحقيقـات بـه بخشـي ا    

پژوهش حاضر تابو را از منظر كاربرد درميان گروه سياسي و گروه  .استبخصوصي پرداخته
دهد. تاكنون در اين زمينه تحقيقـي در داخـل كشـور    قرار ميمذهبي مورد بررسي و مقايسه

  است.صورت نگرفته
 

 . روش و پرسش پژوهش4
. روش گـردآوري اطالعـات   پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي از نـوع پيمـايش اسـت   

منــد تحقيــق توصــيفي، تحليــل محتــوا بصــورت نظــاماســت. در ايــن  ايكتابخانــهروش 
هـاي  تصويري از قبيل نوار و فـيلم سـخنراني  - است و شامل بررسي منابع صوتي شده  انجام

هـاي  هـا و مجلّـات يـا سـايت    هاي مكتوب در روزنامـه ها در متنتلويزيوني يا برگردان آن
ه بـه      است. منظور از سخنراني تلويزيوني آن نوع از سـخنراني اينترنتي  هاسـت كـه بـا توجـ

حضور دوربين صداوسيما در حين سخنراني، انتظار گوينده اين اسـت كـه سـخنراني او از    
شده پخش خواهد شد و بنابراين مخاطب خـود را مخاطـب   تلويزيون به طور زنده يا ضبط

هاي است. برنامهشدهعات، از فضاي مجازي استفادهدر گردآوري اطالگيرد. ملّي در نظر مي
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هاي ها است و برنامهها و مناظرهتلويريوني كه مربوط به گروه سياسي است شامل سخنراني
هـايي از  هاي نماز جمعـه، و برنامـه درس  ها، خطبهتلويزيوني گروه مذهبي شامل سخنراني

جنسيت افراد مورد بررسي در  ت.قرآن شبكه يك صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اس
هاي مـورد اسـتفاده مربـوط بـه     هدر اين پژوهش، بازه زماني برنام. اين پژوهش مذكّر است

 ) بوده است.90تا حال (دهه  60  دهه

است و عين مطلب بصورت مستقيم نقـل قـول   شدهها از فيش استفادهدر گردآوري داده
 نمونه گيري از براياست. هتصادفي انتخاب شدصورت اتّفاقي و برنامه بهشده است. هفتاد 

صورت پايه انتخاب است. تعداد بيشتري برنامه بهشدهنمونه گيري مادر يا پايه استفاده  روش
 اسـت. آوري شـده صـورت تصـادفي جمـع   نمونـه بـه   70ها است و از درون آن برنامهشده
در  اسـت. هبي انتخـاب شـده  برنامه ديگر ازگـروه مـذ   35برنامه از گروه سياسي بوده و   35

حليـل كيفـي   تبررسي تابوهاي موجود در ميان گروه سياسي و گـروه مـذهبي از تجزيـه و    
يافتن فراواني انواع تابوهـاي زبـاني در ميـان گـروه     ، هدف از اين بررسي است.شدهاستفاده

 اسـت. در گرفتـه هاي كيفي صـورت است، كه اين امر طبق معيارسياسي و گروه مذهبي بوده
هاي موجود ميان گروه سياسي و گروه مذهبي از روش تجزيه و تحليل قسمت مقايسه تابو

پردازد كه اوالً فراواني است. به بيان ديگر، تحقيق حاضر به اين پرسش ميشدهكمي استفاده
هاي مذهبي و سياسي چگونه است و ثانياً آيا بـين فراوانـي   انواع كاربرد تابوها در سخنراني

  هاي رجال مذهبي و سياسي تفاوت معناداري وجود دارد؟نواع تابوها در سخنرانيكاربرد ا
  

 ها . تجزيه و تحليل داده5
اسـت.  هاي مورد استفاده ميان دو گروه مذهبي و سياسي بررسـي شـده  در اين قسمت، تابو

ي مورد اسـتفاده گـروه سياسـي    ابتدا تابوهاي به كار رفته در ميان گروه مذهبي سپس تابوها
 شود.ميشود. سپس اين دو گروه با يكديگرمقايسه ميبيان 

ها در اين است. تابوشدهها و مناظرات داراي تابو هستند انتخابجمالتي كه در سخنراني
هاي جايگزين اين تابوها است و در مورد بعضي از اين جمالت واژهشدهجمالت مشخص

توانسـتند همچـون بسـياري از    است. محققان حاضر مينيز ارائه شدههاي غيرتابو) (صورت
عنوان گويشور بومي زبان و اهل فرهنگ ايراني، از شـم زبـاني خـود    پژوهشگران پيشين، به

اي، در منظور اجتناب از تحليـل سـليقه  براي تشخيص تابوها استفاده كنند. با اين وجود و به
) اسـتفاده شـده اسـت.    1391ز دسـته بنـدي اربـاب (   اين تحقيق براي دسته بندي تابوهـا ا 
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اسـت.  بندي كـرده حوزه طبقه 11است تابوها را به  داده) در تحقيقي كه انجام1391(  ارباب
هـا  اند. الزم به ذكر است كه برخي از ايـن نمونـه  شدهها در جدول زير نشان دادهاين حوزه

به ويژه مخاطب باشد، امـا لزومـاً هميشـه    گر ناسزا و توهين مستقيم به افراد تواند تداعيمي
هاي خاص بدون قصد تـوهين  اين كاربرد را ندارند و در بيان برخي وقايع و اخبار در بافت

  روند.كار مينيز به

  )1391بندي تابوها برگرفته از ارباب ( . طبقه1جدول 
 دشواژه ةنمون واژگاني ةحوز

 ...مريض -  كر – ساديسمي – سرطان بيماري ها

 ...ديوث -  گشاد – بي ناموس جنسي

 عمه ننه.... -  زن زنازاد -  چهل پدر خانوادگي - جنسي 

 ...گوز پيچ -  ان تركيب -  پشگل حاالت دفعي

 خرفت.... –ابله  جسمي –حاالت رواني 

 ...گوساله -  گاو –خر  حيوانات

 مادرسگ.... –پدرسگ  خانواده –حيوانات 

 ...پدرسوخته -  مادربي پدر و  - هبيو خانوا ده

 ...شلغم -  سيرابي –زرشك  خوراك

 ...گوشكوب -  در پيت –بشكه  ظروف

  ..بدبخت. –ولگرد  –چيز همهبي –دروغگو   عمومي
 ...الل بمير -  مرده شور -  جنازه –جسد  مرگ

 حروم لقمه... –زاده حروم - دين بي مذهب

  
 رفته در ميان گروه مذهبي كار بهتابوهاي  1.5

سخنراني از گروه مذهبي بررسي شـده اسـت. جمالتـي كـه در آنهـا تـابو        35در مجموع، 
عبــارتي كــه تــابو اســت يــا  رفتــه اســت در زيــر آورده شــده اســت. زيــر كلمــه  كــار بــه
  است. شده  كشيده خط

  ة عموميحوز 1.1.5
 خانه ايراني نبايد رو به طرف كعبه باشد. مستراح ـ

 شود.مياستفادهدستشويي جاي اين واژه از معادل معموالً به
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 .دهدجرتواند پرونده را آدم مي ـ

 است.  كردنپارهمعادل آن 

 كشي.نعره مي ـ

 است.فرياد معادل اين واژه باشد. شود منفي ميمعني كه از اين كلمه استنباط مي

  كنند.مي عياشيخورند و هنوز دو برابر اين وارثين مي ـ
 است. گذرانيخوشه معادل اين واژ

 هستيم. خيطاست، پهلوي شهدا هم حاال جلوي پيغمبركه آبروي ما رفته ـ

  .استشرمنده معادل اين واژه، كلمه 

 ة خانوادهحوز 2.1.5
  واقع بيني. گور بابايگويم بينم و با خود مياطرافيان را مي ـ

 .بايد واقع بيني را رها كنمشايد به جاي آن بتوان مثالً گفت: 

 كالً اوباما به روح اعتقاد دارد يا خير؟ باباي روح توافق،گور  ـ

 يعني: روح توافق را بايد فراموش كنيم.

 كيست؟ باباش كيست؟ اشننهكند؟ آدم دختر را بايد از پارك انتخاب ـ

 ة مرگحوز 3.1.5
 شويم.، حاال علمي ميجان مردم را كنديمكنيم اگر قلمبه گفتيم، ما فكرمي ـ

 باشد.آوردن مياستعاره از به ستوه جان كندن

  كند.كه خود ديگر گريه نمي شورمردهمثل  ـ
 است.  غسالمعادل اين كلمه 

  ة جنسيحوز 4.1.5
  [كار] است؟ لواطاست، فالني  زناكارتوان گفت حاال اگر مسلمان نباشد مي ـ
 همچون خوك و در درندگي همچون سگ هار هستند. شهوتها در اسرائيلي ـ

 ؟زند يا نهربه علمي به دانشجو ميض هاولنگ و واريو  هاچرانيچشمببينم اين  ـ

 است. بندوباريمعادل آن نظر بازي و بي
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  كنند.مي چرانيچشمكساني هستند كه  ـ
 گناه نيست. شهوتبه رسميت شناخته شده است،  شهوتدر فرهنگ اسالمي  ـ

بعد با حيوانات و بعد  محارمزنا با در چيست؟در كشورهاي ديگر  زنافرق ازدواج با  ـ
 با اشياء انجام ميشود.

 با محمل تصوف. سكسصوفيانه در بياورند،  سكسآنها ميخواهند يك  ـ

 ة حيواناتحوز 5.1.5
هسـتند.   ولگردبه تمام معنا و  حيوانها و مقامات اين رژيم ها و اسرائيليصهيونيست ـ

  دهند.كه هر كاري بخواهند انجام مي
اي اسـت  نيز واژه ولگردباشد. ها تابو ميمخصوص حيوانات به انساننسبت دادن الفاظ 

 رود.كار ميكه براي حيواناتي مانند سگ به

  ترند.هم بد چهارپاها از بعضي از انسان ـ
 نسبت دادن صفت حيوان به انسان تابو است.

 هستند. سگ هارو دردرندگي همچون  خوكها در شهوت همچون اسرائيلي ـ

 است. شهوت، خوك، درندگي و سگتابوهاي اين جمله 

  مال اسرائيلي هاست. خوكيو  سگيو  درندگياين خوي  ـ
  باشد. مي درندگي، سگي، خوكي خويتابوهاي اين جمله 

 نباشيم و از تاريخ اطالع داشته باشيم. گوسفندوظيفه من و شما اين است كه  ـ

 اطالع بودن است.منظور بي

 ية رواني جسمحوز 6.1.5
  هاي خوشبختي هستند.انسان ابلهانراستي كه به ـ
  هستند. خرفتبعضي از بندگان درگاه الهي بسيار  ـ
  هايي زد.پيدا شد و حرف خُلييك سيد  ـ

آوري شده است. سخنراني گروه مذهبي است كه جمع 35جمالتي كه در باال بيان شد از
اسـت. طبـق آمـار    تـابو بـوده  سخنراني فاقـد  19شده است و سخنراني از تابو استفاده16در 
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هـاي  % از گفتـه 45اسـت و  هاي گروه مذهبي فاقد تابو بـوده % از سخنراني 55آمده   بدست
 گروه مذهبي داراي تابو است.

 2واژگـاني مناسـب در جـدول     تابوهاي به كار رفته در اين جمالت بر اسـاس حـوزه  
 است . شده  ارائه

 ميان گروه مذهبيرفته در  كار بندي تابوهاي به دسته .2جدول 

  گورباباي .. - ننه  خانواده
 نعره –جر  –تف  –مستراح  –خيط  –عياشي  عمومي

 جان كندن –مرده شور  مرگ

  سكس - زنا  - چران چشم -  ولنگ و وار - شهوت  –لواط  –زناكار  جنسي

 گوسفند - هار  –خوكي  –سگي  –درندگي  –ولگرد  –چهار پا  –حيوان  حيوانات

 خل - خرفت  –ابله  جسمي –رواني 

  
كار رفته توسط گـروه  است، بيشترين تابوي بهشدههمانطور كه در جدول باال نشان داده

كار رفتـه  است و كمترين تابوي بهمذهبي مربوط به حوزه واژگاني عمومي و حيوانات بوده
هـاي  حوزهاست. فراواني تابوها در جسمي و خانواده بوده - مربوط به حوزه واژگاني رواني

اي از تابوهـاي  اسـت. در ايـن گـروه، نمونـه    شدهنشان داده 1كار رفته در نمودار واژگاني به
  ها، حاالت دفعي، خوراك و ظروف يافت نشد.هاي بيماريحوزه
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خانواده عمومی جنسی حيوانات مرگ جسمی-روانی

  فراواني كاربرد تابو در ميان گروه مذهبي .1 نمودار

  در ميان گروه سياسيرفته  كار تابوهاي به 2.5
سخنراني از گروه سياسي بررسي شده است. دراين قسمت، جمالتي از اين  35در مجموع، 

يا عبارتي كه تابو اسـت   شود. زير كلمهكار رفته است ارائه ميها كه در آنها تابو بهسخنراني
  خط كشيده شده است.

 واناتحي ةحوز 1.2.5
  است. وحشيانهتحريم ها عليه ايران  ـ

 است. ظالمانهنشان آن معادل بي

  ة عموميحوز 2.2.5
 فهمد.خواندند و گفتند كه رئيس جمهور نمي عقلبيو  دروغگورئيس جمهور را  ـ

 است. خرافاتياين دولت متحجر و  ـ

 هستيد. ادببيو  پريديدشما به هركي اينجا آمده  ـ

 نند.بودند تا به زبان آنها علم توليد ك حماليك دسته از دانشمندان  ـ

 اند.كشيده لجنكساني هستند كه آموزش عالي را به  ـ
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  رواني جسمي ةحوز 3.2.5
 ايشان كه هيچي حاليش نيست. ـ

 ة واژگاني مذهبحوز 4.2.5
خواندن رئيس جمهور قانوني يك كشور چه مبناي قـانوني،   زادهحرامبا اين اوصاف  ـ

  تواند داشته باشد؟عرفي و شرعي مي
 است. قماراي به نام اساس بورس بر پديده ـ

  ة جنسيحوز 5.2.5
 نكنند. چرانيچشمهايشان را ببندند و ها هم بايد چشمخانم ـ

ــت، از     ــده اس ــاال آم ــه در ب ــي ك ــخنراني 35جمالت ــه    س ــت ك ــي اس ــروه سياس گ
سخنراني فاقـد تـابو    23سخنراني و مناظره داراي تابو بوده اند و  12است.  شده  آوري جمع

ه سياسي فاقد تـابو بـوده اسـت و    هاي گرو% از گفته66ست آمده دبوده است. طبق آمار به
  باشد. هاي گروه سياسي داراي تابو مي% از گفته34

 3كار رفته در اين جمالت بر اساس حوزه واژگاني مربوطه در جدول شماره تابوهاي به
 ارائه شده است.

 بندي تابوهاي به كار رفته در ميان گروه سياسي دسته .3جدول 

 وحشيانه حيوانات

 حمال –لجن  -  به هر كس پريديد–خرافاتي  –دروغگو  عمومي

 خرفت –حاليش نيست  –عقل بي جسمي –رواني 

 ربا –قمار  -  حرام زاده مذهب

  چرانيچشم  جنسي

  
شود بيشترين تابوي به كار رفته مربوط بـه حـوزه   مشاهده مي 3همانطور كه در جدول 

و بـه كـار رفتـه مربـوط بـه حـوزه جنسـي        واژگاني عمومي و بوده است و كمترين تابوي 
هـا، حـاالت دفعـي،    هاي بيمارياي از تابوهاي حوزهباشد. در اين گروه، نمونهحيوانات مي
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ژگاني بـه كـار رفتـه در    هاي واخوراك، ظروف و مرگ يافت نشد. فراواني تابوها در حوزه
  است.شدهنشان داده 3نمودار شماره 

7.69%

38.46%

23.07% 23.07%

7.69%
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حيوانات عمومی جسمی-روانی مذهب جنسی

  فراواني كاربرد تابو در ميان گروه سياسي .3 نمودار

آمـده،  پس از بررسي دو گروه سياسي و مذهبي به منظور تحليـل نهـايي ارقـام بدسـت    
 جدولي براي مقايسه دو گروه ترسيم شده است.

 ميزان كاربرد تابو درگروه سياسي و مذهبي ة. مقايس4 جدول

  فاقد تابو  تابو هاگروه
  % 55  % 45  مذهبي
  % 66  % 34  سياسي

  
% است و  45است كه تابوهاي به كار رفته در ميان گروه مذهبيدر جدول باال نشان شده

در گـروه مـذهبي   % است. ميزان استفاده از تابوها  34تابوهاي به كار رفته در گروه سياسي 
  بيشتر از گروه سياسي است.

 

 گيري . نتيجه6
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ت اسـت.   شناختي توجه به بعد اجتماعي زبان بسيار حساس و بـا هاي زباندر بررسي يـاهم
اس اجتمـاعي   استفاده از رفتار زباني مناسب در موقعيت مـذهبي و اجتمـاعي  - هـاي حسـ -

هاي مذهبي و سياسـي گـاه بـه    نيسياسي بسيار حائز اهميت است. با اين وجود، در سخنرا
دقّتي يا عصبانيت و شتاب، افراد از عمد و با اهداف خاص براي تأثيرگذاري و گاه از سر بي

كننـد. تحليـل   كنند و از تابو در كالم خـود اسـتفاده مـي   اين هنجارهاي اجتماعي عدول مي
مذهبي مورد بررسـي  هاي گروه % از سخنراني 45هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه در  داده

دسـت آمـده   هاي گروه سياسي، از تابو استفاده شده است. اين ارقام به% سخنراني 34و در 
كنند. اين دهد كه گروه مذهبي نسبت به گروه سياسي از تابوي بيشتري استفاده مينشان مي

مسأله شايد به علّت رسميت بيشتر سخنرانان سياسي و محدودتر بودن حـوزه موضـوعات   
شك، سخنران مذهبي ناچار از ورود به برخـي زوايـاي   رد بحث در كالم ايشان باشد. بيمو

زنــدگي بشــري و ســخن گفــتن دربــاره مســائلي اســت كــه در كــالم عــادي افــراد از آن  
كنند. همچنين سطح مسؤوليت اجتماعي سخنرانان سياسي اغلب باالست اسـت   مي  تناباج

سياسـي خـود و احتيـاط مفـرط در      نفي وو ايشان ملزم به رعايت قواعد خاص طبقـه صـ  
  هستند.  سخن

دهد كـه تعـداد كلمـات و جمـالت داراي تـابو در      هاي صورت گرفته نشان ميبررسي
عنوان مثال، در يك سخنراني از گروه مذهبي كه بيشـترين  ها چندان زياد نيست. بهسخنراني

و در هر جمله حـداكثر تـابو   بود  جمله آن تابو به كار رفته 4تابو را دارا بوده است فقط در 
كلمه بوده است. تعداد جمالت داراي تابو در ميان گروه سياسي كمتـر از گـروه مـذهبي      4

جمله  2عنوان مثال، بيشترين تابوهاي به كار رفته در يك سخنراني يا مناظره بوده است و به
دست آمـده در  هتابو به كار رفته است. بيشترين تابو هاي ب 2بوده است و در هر جمله فقط 

هـا تـابوي زبـاني    گروه سياسي مربوط به منـاظرات مـي باشـد و در بسـياري از سـخنراني     
 نداشت.  وجود

نقطه اشتراك ميان گروه سياسي و گروه مذهبي در استفاده از تابوهاي زباني، مربوط بـه  
حوزه  هاي موجود دركاررفته توسط آنها است. هر دوگروه از تابوحوزه واژگاني تابوهاي به

اند. تابوهـاي زبـاني بصـورت    كردههاي ديگر بيشتر استفادهواژگاني عمومي نسبت به حوزه
صورت غيرمستقيم كدام از اين دو گروه بهاست. هيچشدهمستقيم توسط هر دو گروه استفاده

بندي تابوهـا در  شده در طبقههاي مشخصاند. برخي از حوزهاشاره به تابوهاي زباني نكرده
توانـد بـه   هاي دو گروه مشاهده نشد. تحقيق بيشتر در ايـن زمينـه مـي   ك از سخنرانييهيچ



  1398سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،رسانه و فرهنگ   84

هاي بنديها وطبقهها بپردازد. در اين زمينه چارچوببررسي علل كاربرد تابوها در سخنراني
 تواند ياريگر محقق باشد.تحليل گفتمان انتقادي نيز مي
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