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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )م مقالۀ بيست و چار( 

  
 
 

                                  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                       
  ٢٠٠٧ فـبروری ٢٧برلين، 

  

 
 

  ترجمانان ُچست و ترجمه های نادرست 
  سود و زيان ترجمه

  
در ظاهـر چنان مينمايد، که هـر که يکی دو زبان بيگانه را آموخت، بسهولت ميتواند متونی از آنها را به زبان مادری 

ر هم در نزد خود مترجم موجود است و نيز نزد کسانی که ترجمه ها را اين پندا. خود و يا برعـکس ، ترجمه کند
چند را فـرا گرفـت،  کاريست بسيار ُدشوار، و نه هـرکه زبانی يا زبانی" ترجمه" من از نگاِه. ميشنوند و ميخوانند

   :به فـرمودۀ حضرت حافـظ شيرين کالم . ميتواند درست ترجمه نمايد
  

  ـرکه آئينه سازد سکندری داندــــــــــروخت دلبری داند        نه هــــــنه هـر که چهـــره بر اف 
  ــداری و آئين سروری داندـــــــــــــر که طرف کله کج نهاد و تند نشست         کالهـــــ نه هـ

  ــــراشد قـلدری داندــــــــ    نه هـر که سر بتـــيکــــــــــر ز مو اينجاست      بار                هـزار نکـتۀ 
  

با رونما گرديدن تفاوت های سنگين و بنيادين بين شرق و غـرب و با بوجود آمدن تمدن فـرنگی و عـلم و دانش و 
" جهان پيشرو"خـوانده شود، جهان پسمان  قهرًا و قـسرًا دنباله رو " تمدن جديد"او، که در يک کالم ... تکنالوژی و 

هـزاران متن اجتماعی و سياسی و عـلمی و فـنی و هـنری و غـيرهم را از زبان های گرديده و در صدد گشت، که 
اين کار دو سوی و دوُ رخ داشت، يکی روی و رخ سودمند و نافع و ديگر . اروپائی به زبان های خود ترجمه نمايد

از زيانش، صدها بار البته اگر جنبۀ مثبت ترجمه را در طول تاريخ مد نظر بگيريم، سودش . رخ و روی زيانبار
نيز از محيطی به ... بزرگتر است، چون اگر ترجمه نمی بود، انتشار و انتقال عـلم و دانش و فـلسفه و تکنالوژی و 

پس رول و . محيطی ديگر و از کشوری به کشور دگر ممکن نميگرديد و اهـل زبانهای بيگانه از آن بی بهره ميماندند
اما همان گونه که همه چيز دو . شؤون عـصری غـير قابل انکار و انکارنپذير استنقـش ترجمه در آوردن و انتقال 

 و  خواهـد ردجنبه دارد ــ جنبۀ مثبت و منفی ، سازنده و ويرانگر ــ ترجمه نيز هـر دو جنبه را با خود داشت،  دا
  :اگر در مورد زبان دری يا فارسی دری مشخصًا سخن گوئيم . داشت

زبانان با تمدن نوين و عـلم و فـرهـنگ فـرنگی آشنا گرديدند و تفاوتی از زمين تا آسمان ميان از زمانی که فارسی 
برجسته گرديد، چون " ترجمه"اينست که نقـش . خود و فـرنگيان کشف کردند، در صدد آموختن شؤون جديد برآمدند

تن زبان ايشان و در واقع از طريق هم آنکه خود چيزی نو و جديد را از فـرنگيان آموخت، بايد از طريق يادگرفـ
اين . ترجمه می آموخت، و هم آنانی که از طريق او و ترجمۀ او به عـلم و دانش و فـرهـنگ باخترزمين آشنا شدند
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ق به بزبان مکتوب از حالت معقـد و متصنع سا. امر سبب دگرگونی و تحولی جهش آسا در زبان فارسی دری گرديد
زاران کلمه و ترکيب جديد فـرنگی وارد زبان دری شدند و برای هـزاران ديگر کلمات سادگی و روانی گرائيد، هـ

ترکيبات جديد ابتداًء با استفاده از عـربی وضع ميگرديدند و سپس وقـتی احساسات مليگرائی بر . جديد وضع گرديدند
" سرۀ"مات جديد و باصطالح زبان هم اثر گذاشت، عـربی زدائی بازار يافـت و رونق گرفـت و کوشيده  شد، که کل

  . فارسی دری را جانشين اصطالحات قـديم و جديد تازی بسازند
در هـر صورت می بينيم که رول ترجمه در انتقال عـلوم و تکنالوژی و غـيرهم، غـير قابل انکار است  و اگر 

  ابزار انتقال و انتقال دهـندگان در واقع. امروز بدين دم و دستگاه مدرن دست يابيم نميبود، امکان نداشت که" ترجمه"
فـرهـنگ و عـلوم جديد و فـرنگی، ترجمانان و مترجمان بوده اند و همينان بوده اند، که بزرگترين سهم را درين 

  .عـرصه اداء کرده  اند
رده ترجمانان و مترجمان مگر کارهای ديگری نيز ک. تا اينجا سود و فايده و ثمرۀ شيرين ترجمه و ترجمان و مترجم

درين مختصر از جنبه . اند، خواه ارادی و يا غـيرارادی  و ناآگاهانه و بدون اينکه قـصد و عمدی در کار بوده  باشد
  .های  منفی ترجمه چيزهائی را پيش ميکشم

ترجمه از خود چوکات و رمز و ُرموز و قـواعـد و اصول و رسالتی دارد، که اگر ُمراعات  نگردد،  نتايج زيانبار را 
متن ترجمه شده  " پيام"نزديک ترين ضرر و زيان ترجمه های نادرست درين مضمر است، که هم . ه بار می آوردب

در . را درست القاء نميکـند و نيز زبان خود  و ترجمه خوانان را ــ  که معموًال زبان مادری مترجم است ــ تباه ميدارد
بدترين ترجمه، ترجمۀ لفـظ به لفـظ ، . ن وارد ساخته اندبر آ" ترجمانان"زبان فارسی دری بزرگـترين صدمه را 

ترجمه اصًال و در . باللفـظ و تحت اللفـظ  است، که ضمن آن مترجم، کلمات را ترجمه ميکند، نه متن مورد ترجمه را
و کسی  که چنين نکند، ترجمه را ضايع " برگرداندن سخن از يک زبان به زبان ديگر است"ذات خود،  معنای 

  بيشترين صدماتی که در يک قـرن گذشته متوجه زبان فارسی دری گرديده، از دست . ازد و زبان خود را آلودهميس
بر اين نکته همه ادباء و فـضالی دلسوز زبان دری اتفاق نظر دارند، هم در کشور ايران و نيز . ترجمانان ناقابل بوده

  . در وطن خود ما افغانستان
  : بايد متصف به اوصاف  آتی باشد از نظر من ترجمان يا مترجم

  .ــ هم زبان خود را درست آموخته باشد و از دقايق و رموز دستور و طبيعت و مزاج زبان مادری خود آگاه  باشد
ــ هم مزاج و طبيعت و کيف و کان زبان دومی ، يعنی زبانی را که از آن ترجمه ميکند، درست درک کرده و به 

  .ه باشد ها و لطايفـش پی بردظرافت
  .ــ هم با متنی که ترجمه ميکند، خود عـلمًا آشنائی داشته و به کنهش رسيده باشد

 اش مينامم، نيز "اخالق ترجمه" وقـتی که مترجم اين همه صفات را داشت، بايد متصف به صفات ثانوی ، که من 
  :باشد و آن اينست

متن و گفـتاری، که می خواهـد آن را بزبان ديگر ــ مترجم بايد بيطرف و بيغرض  و درستکار باشد و وفادار به 
  .ترجمه نمايد

  .دخالت ندهـد"  ترجمه"ــ مترجم بايد  با قـلب پاک ترجمه کند و احساسات  و طرز ديد خود را در 
ــ اگر مترجم با نکاتی از متن مورد ترجمۀ خود موافـق نباشد، بدون اينکه نظر خود را در متن دخيل بسازد، ميتواند 

  .در داخل قـوسين و يا در پاورقی" تبصره"ـدم موافـقـت  خود را به نحوی ابراز بدارد، مثًال بشکل ع
مترتب است، در حديست که انسان را از برشمردن آن بی نياز می گرداند و من در " ترجمه"سود های بزرگی که بر 

 اينکه منفی بافی نمايم ــ  بر صدماتی که من درين مقالۀ مختصر خود ــ بدون. صدر نوشته به ايجاز از آن گپ زدم
ترجمانان و مترجمان فارسی به زبان فارسی وارد کرده اند، انگشت ميگذارم و مسأله را از طريق آوردن مثالهای 

بدرستی ميدانيم که ايرانيان در عـرصۀ تأليف و ترجمه، بسيار کار کرده  و خدمات شايانی . متعدد،  روشن می سازم
شايد بتوان گفـت که هـشتاد و .  م قـلمرو  زبان  فارسی فـراهم آورده اند، که سزاوار سپاس فـراوان استرا برای تما

حتی نود درصد آثاری، که امروزه روز در زبان فارسی بوجود می آيند، ثمرۀ کار دانشمندان و مترجمان ايرانی 
  . ميباشند

ه  و نظراتم را از طريق آوردن و شرح  مثال ها، تقـديم اينک  بر کاستيهای ترجمۀ فارسی دری مشخصًا کلک گذاشت
  :ميکنم 

  
  " :حمام خون"ــ  

 و معادل های ديگر زبانهای غـربی یالمان Blutbad انگليسی و blood bathاين ترکيب را بايد ترجمۀ تحت اللفـظ  
در کالم بزرگان متقـدم ما سراغ چنين ترکيبی نه با مزاج و طبيعت زبان فارسی سازگار است و نه شبيهِ  آن . دانست
 داريم ، که هـنوز که هـنوز است،  مورد استفادۀ عام و تام "دريای خون"و "  جوی خون"ما در ادبيات خود . ميگردد

 انگريزی  و معادل های ديگر فـرنگيش در زبان فارسی blood bathپس ترجمۀ درست . فارسی زبانان قـرار دارند
که بدست مترجمان ايرانی ساخته شده، در " حمام خون" است، و نه "دريای خون"يا و " جوی خون"دری همانا 

  . ايران متداول گرديده و متأسفانه ميرود که در زبان معياری دری ما نيز رواج کلی  پيدا کند"فارسی معياری"
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  " :از امروز تا فـردا"ــ  
 ــ و شايد معادلهای ديگر از زبانهای فـرنگی ــ یمانال "Heute auf Morgen "اين ترکيب که ترجمۀ لفـظ به لفـظ 

 را داريم، که معمول "شب در ميان"ما مگر ترکيب زيبای . است، نيز با سوابق و تداول زبان دری سازگار نيست
پس بحيث ُمعادل فارسی .  شاهـد مدعا تواند بود"شب در ميان، خدا مهربان"عام و خاص ماست، و مثل معروف ما 

 "يک شبه" را بايد گذاشت، و يا نظاير معقـول ديگر آن از قـبيل "شب در ميان" ، همين ترکيب یالمانـوق عـبارت ف
  ".يک شبه راِه صد ساله را نتوان پيمود": را ، چنان که گوئيم 

 
  ":ببر کاغـذی"ــ 

ق ترجمۀ لفـظ به لفـظ   زياد بکار ميرفـت، که از طري"ببر کاغـذی"در ادبيات سياسی سوسياليستی نوع چينی، ترکيب 
 و در paper tigerاز زبان چينی  به انگليسی و دگر زبانهای فـرنگی سرايت کرده، مثًال در زبان انگليسی بشکل  

ايرانيان اين ترکيبات فـرنگی را مستقـيمًا به فارسی ترجمه کرده و .  رائج گرديدهPapiertiger در هـيئت یالمانزبان 
 در ارتباط با امپرياليزم ، استعمال ميگرديد؛ چنانکه از زبان مائو  اين ترکيب. ساختند را "ببر کاغـذی"ترکيب 

نظير و مانندۀ چنين ترکيب .   يعنی که ببر است، مگر ببر کاغـذی،"امپرياليزم ببر کاغـذی است": تستونگ ميگفـتند 
 :خداوندگار بلخ حضرت موالنا فـرمايد . ـته آمده و بسيار بکار رف"پهلوان پنبه"و يا  "شير عـلم"در ادبيات ما بشکل 

  
  ما همه شيران ولی شير عـلم         حمله مان از باد باشد دمبدم

  
 "پهلوان پنبه".  شير نيست، بلکه تصوير شير است، که بر روی بيرق  و  پرچم و َعـَلم رسامی گرديده"شير عـلم"

ترکيب . پهلوان است، منتها پهلوانی که از پنبه ساخته شده" هپهلوان پنب"يعنی که . کنايه از پهلوان سست و پوک است
در فـرهـنگ و ادبيات چينی چيزيست با معنی، ولی برگرداندن و ترجمۀ آن بصورت تحت اللفـظ در " ببر کاغـذی"

 در Tiger در دری ما نامعقـوليت ديگری هم دارد، چون کلمۀ "ببر کاغـذی". زبانهای ديگر، کاری بوده  مسخره
 در دری افغانستان در معنای "ببر"گويند، اما " ببر" را Tiger در ايران ".ببر" است، نه "پلنگ"ری افغانستان ، د
  . استعمال ميگردد" شير يال دار" و "شير نر"

  
  ":درازمدت"و " کوتاه مدت"ــ  

   kurzfristig  و langfristig  انگليسی  و on the long(short) termاين هم ماحصل ترجمۀ لفـظ  به لفـظ  از  
 عـربی را بکار می بستند، که در دری "طويل المدت  و  قـصير المدت"در سابق ترکيبات .  و نظائر آن استیالمان

در ايران بنا بر سياست روز و سياست زبانی، ميکوشند همه کلمات . معياری ما هـنوز هم تداول فـراوان دارد
ه  کلمات تازی را ــ ولو بسيار مأنوس و معمول و پذيرفـتۀ عام و بخارجی مستعمل در زبان فارسی و خصوصًا

 که "ناب و سره سازی زبان فارسی"بر اثر سياست .  نيز باشند ــ به فارسی برگردانند" جا افـتاده"اصطالح خودشان 
 پذيرفـتۀ از زمان رضا شاه پهلوی تا امروز، بصورت جدی تعقيب ميگردد، بجای بسا کلمات و ترکيبات معمول و

اين کار از نگاه من نه تنها عـبث و . عام و خاص، کلمات و ترکيبات جديد و بعضًا مضحک و نادرست، وضع ميکنند
در واقع تحصيل حاصل است، بلکه مساعی بسيار و عـرق ريزی بيشمار را به هـدر ميدهـد، که اگر اين مساعی و 

اما . ، ثمره اش به مراتب مفـيد تر است و کارسازترعـرقـريزی در جائی ديگر و در زمينۀ خالق صرف گردد
ايرانيان اين کار را برخاسته از احساسات ناسيوناليستی و از روی تعصب با کلمات خارجی و خصوصًا کلمات 

  .عـربی، همی کنند
      
  " :کوتاه آمدن"ــ 

ايرانيان ترکيب .  است"وتاه آمدنک"از ترکيبات تحت اللفـظ ديگر که از زبانهای فـرنگی وارد فارسی ايران گشت، 
"zu kurz kommen "و معادل های ديگر فـرنگی آن را، مستقـيمًا و لغت به لغت ترجمه کرده و مصدر یالمان 

 را داريم، که "کم آمدن"در زبان و ادبيات خود مگر معادل معـقـول و معمول .  را درست کردند"کوتاه آمدن"ترکيبی 
"  وطندار"اگر به يک هموطن و به اصطالح معمول ما . تر با زبان و فـرهـنگ ماستبمراتب زيبا تر و سازگار 

تری " را بکار ببريد، خيره خيره  و باصطالح "کوتاه آمدن"بيسواد و حتی قـشر وسيع باسوادادن خود،  ترکيب 
ر همه ميدانند؛ از خرد را مگ" کم آمدن"ترکيب . خواهـند کرد، که چه ميخـواهـيد بگوئيد) سير(  طرفـتان سيل "تری

  .تا بزرگ ، از پير تا برنا و از باسود تا بيسواد
  

  " :نقـطۀ نظر"ــ  
اين ترکيب يکی ديگر از همان ترجمه های کلمه به کلمه ايست، که از زبانهای فـرنگی ، وارد فارسی گرديده است، 

   point of view و ياview pointت اين ترکيب ترجمۀ مستقـيم کلما. و هـيچ با مزاج زبان ما سازگاری ندارد
در عـوض اين ترکيب ميتوان از .  و معادل های ديگر زبانهای اروپائی ميباشدیالمان Gesichtspunktانگليسی و 

استفاده کرد، که کامًال سازگار با ..." نگاه ، ناحيه ، رهـگذر ، نظر، ديد ، ديدگاه ،  "کلمات معمول و معقـولی از قـبيل
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رهـگذر "يا از " از نظر ادبيات"ميتوان گفـت " از نقـطۀ نظر ادبيات"مثًال بجای . يعت زبان دری ميباشندمزاج و طب
" از نگاه تاريخ"يا " از نظر تاريخ"ميتوان گفـت " از نقـطۀ نظر تاريخ"و در عـوض " از ديد ادبيات "و يا " ادبيات

  .و غـيره" از ديدگاه تاريخ"و يا 
  

  :" ـليهع"يا " بر عـليه"ــ 
اين .  و معادل های ديگر زبانهای اروپائيستیالمان gegen انگليسی و  againstترجمۀ تحت اللفـظ کلمات " عـليه"

  ، مترجمان ترک حدودًا يکصد سال پيش از زبان های " فـرهـنگ غـلط ننويسيم"کلمه را بگفـتۀ ابوالحسن نجفی در 
به فـتح اول و دوم، سکون سوم "( عـليه"کلمۀ . رسی نيز سرايت کردفـرنگی وارد ترکی ساختند، که از همانجا به فا

 را به آن "بر" است، که پسانها حرف اضافۀ فارسی "بر او"اصًال کلمۀ عـربی و در معنای ) و  های ملفـوظ مکسور
فـرد و است، امروزه روز برای م "مفـرد غائب"که در ذات خود مختص " عـليه. " را ساختند"برعـليه"افـزوده و 

 پيوند داده  "بر"شيرين تر و خنده آور تر اينکه آن را با پيشوند فارسی . جمع و حاضر و غـيرحاضر استعمال ميگردد
را ميدهـد؛ مثًال درعـبارات  " به مقابل ،  در برابر"خود معنای " بر"کار بستند، چون کلمۀ ه  ب"برعـليه"و بشکل 

 ضحاک  برخوارج به کوفه« و يا ) ناصر خسرو بلخی(»  ماست؟ بره گفـتا ز که ناليم که از ماست ک«  :آتی 
سلطان محمود به خليفۀ بغداد القادر باهللا نامه فـرستاد و گفـت که بايد که ماوراء « و يا ) تاريخ طبری(» بشوريدند 

اندر همۀ اسالم مرا از : القادر باهللا گفـت .... النهر به من بخشی و مرا منشور دهی، تا بروم و شمشير واليت بستانم 
»  تو بشورانم برايشان مطيعتر کس نيست؛ معاذ اهللا  که من اين کنم  و اگر تو بی فـرمان من اين کنی همه عالم را 

  ).پ هفـتم، گرفـته شده غـلط ننويسيم، چا" فـرهـنگ ٢٧١مثالها از صفحۀ )( ٢٠٨قابوسنامه، (
يا " مبارزه برعـليه تروريزم"مثًال . استعمال ميگردد" در برابر"و " بمقابل"و " برضد"در معنای " عـليه و برعـليه"
: اما درست و برابر با مزاج و طبيعت زبان فارسی دريست، که در عـوض بگوئيم ". مبارزه عـليه مواد مخدره"
و يا " جنگ کرد فـالنی بافالنی "ما در زبان خود ميگوئيم . و غـيره"  مواد مخدر بامبارزه"، "  تروريزمبامبارزه "
 را استعمال "همراه" و "کتی" کلمات "با"در زبان عـوام ما در عـوض "(  بهمان شخص دعـوا داشتبافالن کس "

 مزاج اصلی زبان خود را از تداول زبان گفـتار و زبان عـوام و زبان کوچه و بازار ميتوان استدراک کرد، ).مينمايند
  .   نه از نبض زبانهای بيگانه

 
  " :ت و گوگفـ"ــ 

 نوشته ميشود، در لفـظ قـلم و "گفـتگو"که بنا بر بدعـت امالئی ايرانيان " گفـت و گو"در سالهای اخير ترکيب 
اين ترکيب  . را ميشنويم"  تمدن هاگفـت و گوی"مطبوعات ما نيز رائج گرديده، چنانکه از زبان آيت اهللا محمد خاتمی 

" ديالوگ"معنای درست . ده و در ايران  وضع گرديده و متداول ساخته شدهبو)  ٢( فـرنگی dialog، ترجمۀ باللفـظ 
استعمال .  است، که سابقًا در دری معياری ما هم به همين شکل تداول عام داشت"مکالمه، مذاکره ، مباحثه"مگر 

ر زبان   ازين باعـث هم برای ما ناگوار است، که د،"بحث و مذاکره و مکالمه" درعـوض "گفـت و گو"ترکيب 
 "مناقـشه"و " مشاجرۀ لفـظی" در معنای "گفـت و گوی" يا "گفـت و گو"عـوام و زبان گفـتاری دری افغانستان کلمۀ 

را معيار اصالت و صحت " زبان گفـتار"با مدنظر گرفـتن نص صريح  زبانشناسی ُمعاصر ،  که . استعمال ميگردد
ث محک درستی و سالمت زبان  بشماريم و نتيجه بگيريم، که کلمۀ  مزاج زبان ميشناسد، بايد زبان گفـتار خود را بحي

  .ی معمول فارسی ايران، مورد پذيرش عام دری زبانان ما  نيست"گفـت و گو"
  

  :  ــ  برای هميشه 
 یالمان  für immer  انگليسی و  for everو نادرستيست، که از ترکيب ) ٣( اين ترکيب نيز از همان ترکيبات زنند 

ن از ادر عـوض اين ترکيب ميتو.  مستقـيمًا ترجمه گرديده و وارد فارسی ايران شده استئر ديگر اروپائيش و نظا
 ٦٦خوانندۀ عـزيز ميتواند شرح صفحۀ . و امثال آن استفاده نمود" عـلی الدوام"، " بردوام" ترکيبات معقـول 

  . انداثر ابوالحسن نجفی را نيز از نظر بگذر" غـلط ننويسيم"فـرهـنگ 
    
   :"انگلستان"و " انگليسی"، " انگليس" کلمات  ــ

و محمولۀ معنائی هـر کدام، شرحی را از بخش چارم مقالۀ  "انگلستان"و " انگليسی"، " انگليس"در مورد کلمات 
مانند   که ، »وروِد لغاِت بی َمورد و ناباب در زباِن دری" و مقالۀ ديگرم زير عـنوان "افغان ، افغانی ، افغانستانی"

قابل دريافـت اند، عـينًا "  آنالينافغان ــ جرمن "ئم الوقـت در آرشيف بنده در  پورتال  همه مقاالت ديگرم بردوام و دا
  :نقـل ميکنم 

ردی از ـرا ف"  انگليس"اما درست اينست که .  بکار می بنددند"انگلستان" را بمعنای "انگليس" در ايران «
 . است English   شدۀ  صورت فارسی"انگليس"چون .  بدانيم"انگليس ها" را سرزمين " انگلستان"  و "انگلستان"

English در زبان انگليسی در دو معنی بکار رود، يکی مردِم England  و ديگری زباِن مردِم   England .  حالت
  بسازيم، "انگليسی"ز آن بش  گذاشته و اـقـ نسبت  را در ع"ی" درآمده، که  چون "انگليس"اولی در فارسی بشکل 
اين بدان . ميباشد  England  لغت فارسی  و مراد از" انگيس ستان"ف ـ هم مخف"انگلستان". مفهوم دومی افاده گردد
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استادان  زبردست ادب ايران بر طرِز . ملک ما درست استعمال ميکنند  را در"انگليس و انگلستان"معناست، که 
  » ران، هميشه انتقاد کرده اند، اما گوش بدهکار کو ؟؟؟؟؟ در اي" انگليس"استعماِل کلمۀ 

 بعين نحوه ای که در افغانستان بکار برده "انگليس و انگليسی و انگلستان" تا حدودًا بيست  سی سال پيش، کلمات 
ن همه ميشد و ميشود، در ايران نيز متداول بود و کتب چاپهای قـديم ــ بيست  سی سال پيش و پيشتر از آن ــ ايرا

  .شاهـد گفـتۀ من توانند بود
قاموسهای متقـن فارسی مدون در ايران و کتب و آثاری که بيست سی سال پيش و پيشتر از آن در ايران تأليف 

 را، به عـين "انگليس و انگليسی و انگلستان" را و نيز "فـرانسه و فـرانسوی"ميگرديدند، همه و بالاستثناء هم کلمات 
چنين " تاريخ زبان فارسی" جلد اول ٣٨٢داکتر پرويز ناتل خانلری در صفحۀ .  به کار ميبرندشکل متداول دری ما

اين طرز ساخت جمله که در زبان فارسی دوره های پيشين وجود نداشته، بر اثر ترجمۀ لفـظ به لفـظ « : مينگارد 
آمدن معلمان « :  مينويسد ٣٧٧و در صفحۀ » . در اين زبان وارد و رايج شده استرانسوی و انگليسیفـعـبارات 

، و سپس  سوئدو روسيه و) ٤( و اطريش فـرانسه و انگلستانخارجی نخست برای تربيت و ادارۀ سپاه از کشور های 
 موجب شد، که يک عـده لغات و اصطالحات اروپائی در فارسی متداول شود امريکارايزنان امور کشوری بلژيک و 

از زبان مرحوم استاد خانلری که از استادان ). ٥(»....حات جديد وضع گرددو برای بعضی معانی تازه ، اصطال
 بود و هـزارن دانشمند زبان را به سويه های باال تقـديم جامعۀ "پوهـنتون تهران"برجسته و زبردست ادبيات فارسی 

با  را "امريکا"چنان کلمۀ از زبان وی هم.  را ميخوانيمانگلستان و فـرانسه و انگيسی و فـرانسویايران نمود، کلمات 
 که اکنون و به نادرست، بصورت عام در فارسی ايران رواج ")الف مددار"با ( "آمريکا"يم و نه خوانمي" الف کوتاه"

  .يافـته است
 کلمات در زبان شمرده شده نميتوانند، چون نود و نه درصد" تداول"متأسفانه که چند کتاب لغت و کتب ديگر، معيار 

  .و برخالف نص فـرهـنگ ها و کتب  متقـن ،  استعمال ميکنندنادرست شکل اين کلمات را بمردم ايران 
 

  :"فـرانسوی"و " فـرانسه "ــ 
بايد گفـت، که در ايران تنها کلمۀ اولی را بکار ميبرند، و از آن هـردو  " فـرانسوی"و " فـرانسه"در مورد دو لغت 
.  راFrance يعنی زبان کشور Françaisگويند و نيز " فـرانسه" را Franceدر ايران هم کشور . معنی را ميگيرند

" فـرانسه. "در دری افغانستان اما بين اين دو لغـت فـرق می گذارند و هـر کدام را معقـوًال در جايش استعمال مينمايند
 France کشور زبان"  فـرانسوی"را دارد و " ) سرزمين فـرانک ها"اصًال معنای  ( Franceدر دری ما معنای 

در ايران نيز بعين نحوه و شکلی که " فـرانسه و فـرانسوی"حدودًا سی سال پيش ترتيب استعمال  . راFrançaisيعنی 
  .در دری ما ديده ميشود، بکار ميرفـت، چنانکه کتب مطبوع سی سال پيش ايران و پيشتر از آن، شاهـد مدعای من اند

   
   :"داشتن "مصدر) گردان( استعمال  و تصريف  ــ

داشت خانه "، " دارم ميخورم"در ارتباط با فعل اصلی جمله؛ چنانکه گويند " داشتن"استعمال  و تصريف مصدر 
و غـيره ، که از زبان فـرانسوی داخل فارسی ايران گرديده و امروز جزء زبان فارسی ايرانيان  گرديده " ميرفـت

، بر آن  فرانسویارسی و از طريق ترجمۀ تحت اللفـظ از زباناست، از نگاه من بدعـتيست، که خالف مزاج زبان ف
ته ، که از آن خيلی رنج ميبرند، پيوساستادادن دلسوز زبان فارسی در ايران چنين کار و نظاير آن را. تحميل گرديده

شواری غـلط ننويسيم ــ فـرهـنگ د"ابوالحسن نجفی، مؤلف کتاب ارزنده و پرتيراژ . مورد سرزنش قـرار داده اند
در سرتاسر کتاب خود بر چنين بدعـت ها و آلودگی های فارسی ايران عـربده ميکشد و با ) ٦" (های زبان فارسی

  .آوردن مثالهای بی شمار از ابتذاالت راه يافـته در فارسی ايران، شکايت ميکند
بی می بينيم، که مترجمان ناوارد و با مشاهـدۀ مثالهای باال ــ که حکم مشت از خروار و اندک از بسيار را دارد ــ بخو

غـيرمتعهد و شتابزده ، جه بالئی را بر سر زبان فارسی دری آورده اند و عـوارض  خارجی را بر مزاج و طبيعت 
  .اين زبان طاری و حاکم ساخته اند

 را بزبان فارسی اين را هم  بصراحت بايد گفـت، که پيشينان نيز شبيه چنين کاری را انجام دادند، وقـتی متون عـربی
چون زبان تازی در حدی بسيار زياد بر شانه های زبان فارسی سوار گرديده و لغات و کلمات . دری ترجمه ميکردند

و ترکيبات و حتی مزاج و دستور خود را وارد زبان فارسی دری کرده است، امروز اين تأثير ناملموس است و يا که 
  پايان  .    ناديده گرفـته ميشود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
) به سکون راء و کسر جيم" ( ترجمم"کلمات عـربی اند،  و ) به فـتح جيم" ( ترجمه"و ) به ضم جيم"( ترجمان"ــ  ١

به کسی گفـته شود که سخنی را از زبانی به زبانی ديگر " مترجم"و " ترجمان". "ترجمه"اسم فاعـل از مصدر 
  ".برگرداندن کالم از يک زبان به زبان دگر"يعنی " ترجمه"برگرداند و 

ر تمام جهان پيشتاز و پسمانده  رائج گرديده   اصًال کلمۀ يونانی است، که امروزه روز دdialogue يا dialogــ   ٢
  .و استعمال وسيع يافـته است
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"  زننده"است، در معنای متفاوت از " زننده"و مخفـف " زدن"که اصًال صفـت فاعـلی از مصدر " زنند" ــ کلمۀ ٣
" مرچ بسيار تند"با آن گوئيم و " مرچ زنند"چنانکه . گرفـته ميشود" مبالغه در زدن"استعمال ميگردد و از آن مفهوم 

نظير اين ترکيب در دری افغانستان و . باشد" شوروای بسيار لذيذ"گوئيم و مراد ما " شوروای زنند"را افاده کنيم يا 
خداوند ُکننِد "چنان که مثل معروف کابلی " بسيار کننده"يعنی " کنند"زياد است؛ از قـييل " دری کابلی"بالخاصه 
يعنی " شکنند"و يا " بسيار کشنده"يعنی " ُکشند"و يا ). ها و همه کارها را ميکند کارخداوند بسيار" ( کارهاست

زبان عاميانۀ " و باريکی صرفی ظرافتخوانندۀ ارجمند بدين ". بسيار خورنده"يعنی " خورند"يا " بسيار شکننده"
 و نه  در فارسی ايران، نه در دری معياری ما" افاده و ترکييب صرفی" توجه فـرمايد، چون چنين" دری کابلی

  .     هـرگز ديده نميشود
است، چون اين کلمه اصًال " اتريش"مينويسند، ولی امالی درست اين کلمه " اطريش" ــ استاد مرحوم خانلری ٤

  Österreichممالک ديگر اين کشور را با نامهای دگر ياد ميکنند، چنانکه المان ها . فـرانسوی است، نه عـربی
   .Austriaنگليسها و امريکائيان خوانند و ا

تأليف داکتر پرويز ناتل خانلری، چاپ ) کتاب سه جلدی و تجديد نظر شده" (تاريخ زبان فارسی" ــ جلد اول  ٥
   ١٣٦٩چهارم، چاپ نشر نو، تهران 

  
ر االنتشار، اثر ابوالحسن نجفی، کتابيست بس سودمند و کثي" غـلط ننويسيم ــ دشواريهای زبان فارسی" ــ فـرهـنگ ٦

البته . من چاپهای هـفـتم  و هـشتم و نهم آنرا در اختيار دارم. که تا کنون شايد به چاپ دوازدهم و سيزدهم رسيده باشد
  .بايد بگويم، که با تمام محتويات و نکات مطروحۀ اين کتاب، موافـق نيستم، که تفـصيلش را به موقع ديگرميگذارم

            
  
 

 
 


