نگاهی دوباره به
غلط ننویسیم
علی خزاعیفر

چنانکه در شمارة قبل وعده کردیم ،در این شماره بخشی را به بزرگداشت زندهیاد

ابوالحسننجفیاختصاصدادهایم.ابوالحسننجفیدرسهحوزةزبان،ادبیاتوترجمه
خدماتبزرگیانجامدادهاست.دراینبخش،بحثرابهبررسیکتابغلطننویسیم
محدودکردهایم .دربارة خدمات استاد در حوزة ترجمه ،امیدوارم در فرصتی دیگر به
تفصیلصحبتکنیم .
کتابغلطننویسیم اولینباردرسال 1366منتشرشد.اینکتاباگرچهدر زمان
انتشاربااستقبالعموماهلقلمروبروشد(،دههزارنسخةآنظرفدوهفتهبهفروش
رسید)،امامخالفینی هم داشت که بیشتر از منظر زبانشناسی بر کتاب میتاختند.حرف
آنها این بود که کتاب واپسگراست ،چون حرکتی خالف جهت حرکت طبیعی
کلی  
زبان را ترویجمیکند.کسانی هم بودند که با اصل کتاب موافق بودند و فقط به برخی
موارد به قول مؤلف «غلط» ایراد داشتند.پس از گذشت نزدیک به سی سال از انتشار
کتابوفروکشکردنشدتبحثهایموافقومخالفونیزتجدیدنظرهایمتعدد

ثیراینکتاببرنسلجوانتریازنویسندگان

نویسندهدرکتاب،برآنشدیمتاببینیمتأ
ومترجمانچهبودهوآنهاکتابراچگونهارزیابیمیکنند.اینان درپاسخبهسواالت

زیرازوجوهمختلفبهکتابنگریستهاند:آیا در چارچوب نظام آموزشی و فرهنگی
ایران ،فکر میکنید این کتاب تأثیر مثبتی بر نگارش فارسی داشته است؟ آیا کتاب تالی
فاسد هم داشته است؟ اصالً چرا اهل قلم که درکی شمی و حرفهای از زبان مادری
خوددارندبایدنگرانغلطننوشتنباشند؟بهنظرشمادیدگاهنجفیدربارةگرتهبرداری
بهچهدیدگاهیدربارةروشترجمهوبسطزبانمیرسد؟ 
کتاب یا فرهنگ غلط ننویسیم ساختاری ابتکاری ندارد .حداقل در زبان انگلیسی
کتاب های مشابهی برای کاربرد درست زبان وجود دارد ،از آن جمله است فرهنگ

کاربردانگلیسیمدرن،اثرفولر،کهنخستینباردرسال 1926منتشرشدوازآنزمان
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تاکنونبارهابازنگریوچاپشدهاست.درایرانعالوهبرنیازطبیعیکهنویسندگان،
خصوصنویسندگاننوپابهاینقبیلکتابهادارند،عاملدیگریهمبرشدتاین

به
نیازافزودهاستوآنترجمهاست.اصالً شایدمترجمانبودند،ونهنویسندگان،که
توجه نجفی را به اهمیت این موضوع جلب کردند .کاربرد نادرست زبان ابتدا از
ترجمه ها آغاز شد و کار به جایی رسید که نجفی خودش کاربرد نادرست زبان در
ترجمهرافاجعة اندیشهنامید؛وضعیتبلبشوییراکهمترجمانناآشنابهزبانازهمان
دهة30ایجادکردهبودندوجودچنینکتابیرااقتضامیکرد .
از جمله مشکالتی که اهل زبان در کاربرد زبان با آنها روبرو میشوند ،وجود
هایوامگرفتهشدهاززبانهای


هایمتعددونیزصورت

هایغلطوصورت

صورت
خارجیاست.بدیهیاستمفهوم«غلط»رانمیتوانبهتمامیمواردفوقاطالقکرد.
هایغیرمعیاریاصورت هایوامگرفتهشدهدرزبانفارسیتثبیت


بسیاریازصورت
هادرکنارصورتهایمعیاروبومیبهزبانفارسیغنا


اندووجوداینصورت
شده
بخشندوقدرتنویسندهبرایایجادسبکوبراینوشتندربافتهای مختلفرا

می
افزایشمیدهند .
بخش اعظم اقالم غلط ننویسیم به توصیف صورتهای مختلف اقالم زبانی و
انتخابیکصورتبهعنوانصورتمعیار اختصاصدارد.دراینموارد ،شیوة کار
نجفی همچون کارفولرشیوهای توصیفی است .اما درمورد تعدادیاز اقالم ،بهویژه
برداریاززبانهایخارجیساختهشدهاند،نویسندهازقلمروی

اقالمیکهدراثر گرته
توصیف خارج شده و به قلمروی ذوق وارد شده است و برای توجیه انتخابهای
هایمختلفیبهکارگرفتهاست.ازجملهاینروشهایکیاستدالل


ذوقیخودروش
«منطقی» است؛ بدیهی است ساخت صورتهای زبانی همیشه منطقپذیر نیست .از
لدرصورتهایقدیمیتثبیتشدهورد

طرفدیگر،نویسندهمعیاریبرایقبولتحوّ
صورتهایجدیدنمیدهد.البتهگاهصورتجدیددراثربیاطالعیمترجماززبان

مادری خود وارد زبان شده در حالیکه در زبان فارسی ،صورتی به همان معنی و با
همانکاربردوجوددارد(مثلبیتفاوتوبیاعتنا).درچنینمواردینویسندهمیتواند
آنکه صورت جدید را «غلط» بداند .ولی در
صورت زبانی موجود را توصیه کند بی 
صورتهاییزایدنیستندبلکهیااختالفمعناییو

مواردیکهصورتهایجدیدصرفاً

کاربردی با صورتهای موجود دارند و یا اصالً صورت مشابه در زبان ندارند ،اگر
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زبانراازداشتنصورتهای

نویسندهحکمبهغلطبودنآنهابدهددراینصورت ،

الزمومفیدمحروممیکند.درستاستکهزبانفارسیباتوجهبهقدمتآندرسطح
خود غنای واژگانی ،نحوی ،معنایی و کاربردی حیرتانگیزی دارد ،اما هیچ زبانی
خودکفا نیست و اساساً توصیه وقتی معنی دارد که زمینهای برای پذیرش آن وجود
داشتهباشد .
منخودمدرکالسهایترجمهدرمورداقالمعاریهایازدرستوغلطصحبت

صورتهایفارسیرامیآورم،دانشجویاناقناع

نمیکنماماوقتیدرمقابلایناقالم ،
شدهوبدونبحث،صورتفارسیرامیپذیرند.کمترقلمبهدستصاحبذوقیاست
کند.هرچهازصورتهایفارسیبیشتراستفاده

آنچهراکهخودداردزبیگانهتمنا
که 
کنیممتن ،فارسیترشدهودرکمعنی،راحتترصورتمیگیرد.اینامتیازیاستکه
صورتهای موجود نسبت به صورتهای عاریهای دارند .بنابراین گرتهبرداری در

بسیاریازمواردناشیازناآشناییماباصورتهایزبانیموجوداستودرمواردی

هم استفاده از صورتهای عاریهای از جمله «به عنوان» (البته در برخی بافتها)
ترتیبحتیصورتهایعاریهایرامیتوانبهشیوة


آید.بدین
ضرورتبهحسابمی
توصیفی و در کنار صورت های موجود آورد و اختالف معنایی را که ایجاد میکنند
تدریجدرچاپهایبعدیبهسویتوصیف

توضیحداد.البتهکتاب غلطننویسیم به
بیشتروتجویزکمتررفتهاست،کاریکهفولردرموردزبانانگلیسیانجامدادهاست.

غلط ننویسیم ،درست بیندیشیم
دکتر محمدجعفر یاحقی

برداریهایی


هاوگرته

ایازغلط

شصتکهابوالحسننجفیسیاهه
ازسالهایمیانةدهة

کاروبیاحتیاطبهزبانفارسیراهیافتهو


انگاریبرخیازمترجمانتازه

کهدراثرسهل
شدنآندامنمیزدند،فراهم

رادیووتلویزیون ومطبوعاتهمبهگسترشوفراگیر 
آورد و با تواضع و نرمخویی خاصی در کتاب غلط ننویسیم با زیر عنوان «فرهنگ
)؛کمترکسیمیتوانستتصورکندکهاین

دشواریهایزبانفارسی»چاپکرد(1366

کتابخیلیزوددرزبانفارسیودرنظراهلتحقیقجایخودراتااینپایهبازکند
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واین  همه مورد توجه و بحث ونقد ونظر قرار گیرد وسرانجام به صورتکتاب
شناسدرآیدوباوجودترجمههایمهموی


شاخصابوالحسننجفیمترجموزبان
مانندادبیاتچیست،خانوادةتیبووکالیگوالهمچنانباناماوهمعنانباقیبماند.حتی
کتابدوجلدیفرهنگفارسیعامیانه،کهدرواقعمحصولدورانکمالوپختگیوی
بودوسالهابعدبهبازارآمد( )1378همنتوانستنامابوالحسننجفیرابه تصرف

خوددرآورد .
علتاینامربهنظرمنچندچیزبود :
نکتههاییانگشتگذاشتهشدهبودکهمسئلةمشترک
نخستاینکهدراینکتاببر 
اغلبزبانشناسانوادیبانبود.نسلنوهمکهبعدازانقالب ،یکیازعواملاستقالل

خودراتمسّکبهزبانوادبیاتبارورفارسیبهعنوانعروهالوثقایفرهنگیبافتهبود،
ایندغدغهراجدیگرفتوبهرغممقاومتبرخیاززبانشناسانونواندیشانیکه
هرگونهتقیّدبهاصولراواپسگراییومانع پیشرفتوتحوّلزبانمیدانستند،کتاب
نحفیراهخودرابازکردوبهزودیبهصورتابزاردستمترجمانونویسندگاندر
آمد .
دلیل عمدة دیگری که اقبال به این کتاب را بیشتر میکرد ،توجّه به ضرورت
ویراستاری در صنعت نشر بود که در کانونهای اثرگذاری مثل مرکز نشر دانشگاهی
می شدوکمکمبهمراکزدانشگاهینیزراهیافتوسببشدکهدر
ترویجوتدریس 
بیشتر دانشگاه های بزرگ کشور نیز تمهیداتی برای طرح و حتی تدریس واحدهای
ویراستاری اندیشیده شود .در همین سالها بود که برخی از ناشران هم به فکر تهیة
شیوهنامهافتادندوکارویرایش آثارقبلازنشر،کهتقریباًدرکشورکمترموردتوجه

بود ،دست کم از طرف برخی از دستگاههای انتشاراتی و ناشران معتبر جدی گرفته
شود .
نمیتوانم ادعا کنم که بخشی از این تحوالت مستقیماً به کتاب غلط ننویسیم باز

گشت،برعکسمیخواهمبگویمضرورتتدویناینکتابهمبههمیناوضاعو


می
شدوخودجزئیازپاسخیبودکهبهچنینوضعیبایددادهمیشد.

احوالمربوطمی
منتهیچیزیکهنبایدازیادبردایناستکهغلطننویسیم حساسیتبسیاریرابرای
عطفتوجهبهمشکالتوبهویژهآنچهازرهگذرترجمهبردستوپایزبانفارسی
مچنانروبهفزونیمیرفت،برانگیختوسببشدکهتاحدزیادیبا

پیچیدهبودوه
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خود آگاهیازاینکاراعراضشود.بسیاربودندکسانیکهزیرتأثیراینکتابسعی
می کردند وجه وصفی را به ناوجه به کارنبرند ،از استعمال واژههای فارسی با تنوین

برداریاززبانهای

عربیاجتنابکنندویاتوجهداشتهباشندعبارت«نقطهنظر» 
گرته
بیگانهاستوبایددراستفادهازآناحتیاطکرد .
شناسانونواندیشانچنانکه اشاره

کتابنجفی مخالفانیهمداشتبرخیاززبان
کردمبهبهانةاینکهزبانمالمردماستوپابهپایزندگیمردممتحوّلمیشود،پارا
فراتر گذاشتند وصریحاً درنقد نظریات نجفی نوشتند« :اجازه بدهید غلط بنویسیم».
هاراباصبوریشنیدوآنهاراکهدرستومنصفانهبود،

نجفیهمةایننقدونظر
درنظرگرفتوبعضاًدرچاپهایبعدیلحاظکرد .
هانوشتنکتابهایدستورنگارشوویرایشبهضرورتبازارنشررو


درآنسال
به فزونی بود ،بعد از غلط ننویسیم در بسیاری از این کتابها ،دو ستون «بنویسیم/
ننویسیم» باز شد و بسیاری از مدخلهای این کتاب در این ستونها جای گرفت و
صورتهایمختارآنبراینویسندگانوویراستارانتجویزشد .

وقتیکتابیابزاردستکاربرانقرارگرفتوبهاصطالحکاربردیشدخودبهخود
کنندهقرارمیگیرد.کتبمرجعغالباًاختصاصی

بهمثابةکتابمرجعدمدستمراج 
عه
است و کاربران و مخاطبان خاصی دارد که عموماً افراد همان تخصص بدان رجوع
میکنند.غلطننویسیم بهدلیلماهیتعامآنبهگروهودستةخاصیاختصاصنداشت

میتوانست بدان مراجعه کند و از
و هر کس در هر پایه از دانش و سواد فارسی  
مندشود.راستاستچنانکهخودنویسندههمتوجهداشتهبیشتر


مندرجاتآنبهره
کتابراهنماییبودهاستبرایمترجمانومعلمانزبانومحصّالنوویراستارانامابه
نوشتةدیگرانقلمبهدستمیگیرند،

طور کلی ،همةکسانیکهبراینوشتنیااصالح
حتیاگرخودهماهلنوشتننباشندامابهحفظوسالمتزبانفارسیبهعنوانعنصر
وحدتملیمهرورزند،میتوانندمخاطباناینکتابباشند .

طرحمباحثعامومبتال  بهعموموتوجهبهموضوعاتوخطاهاییکهحتیبرای
اهلفن ،عادیوروزمرهشدهاستنظیراستفادهازدوکلمة «بانک»و«بانگ»بهجای
یکدیگر ،استفاده از واژة «باالخره» که نادرست اما از یکی دو سده پیش در فارسی
معمولشده،ویافرقکلماتیمانندصَدیقوصِدّیقوضرورتنوشتنواژههاییمانند
تپانچهوتپیدنباتمنقوطونهباطاوفرقطوفانعربیکهحتماًبایدباطانوشته
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شودوتوفانفارسیصفتازتوفیدن؛همگیکتابراحتیبرایفارسیدانانواهالی

کاربردیوبالینیکردهاست.بگذریمازاینکهبحثهایمستوفاوگاهیدرحد

ادب،
نابجاازواژههایی مانند«توسّطِ»کهبهتبعیّتاززبان

یکمقالهکوتاهدرمورداستفادة 
جاونابهوجههمراهفعلمجهولبهکارمیرودویاعبارت «برعلیهِ»


ترجمهچگونهبی
کهفراوانامانامناسبازآناستفادهمیشودهمهوهمهبراهمیتکتابوضرورت

داشتنآنبرایفارسیزبانانافزودهاست .

اموقعشناسیوازسردلسوزی

بهرواناستادابوالحسننجفیدرودمیفرستیمکهب

و اعتقاد به اصالت زبان فارسی توانست به یکی از حوایج مبرم اهل ادب در زمان
مناسبپاسخدهد .

تسلسل تا به کی؟
دکتر محمدجواد مهدوی

کتاب غلط ننویسیم مرحوم ابوالحسن نجفی به شهادت چاپهای متعدد آن تاکنون
موردتوجهواستقبالفراوانیقرارگرفتهاستوبیتردید درمیاننخبگانتأثیرگذار
بودهاست،امابسیاریازمواردیکهدراینکتاببهدالیلمختلفوازجملهبهدلیل
اینکه در زمرة گرتهبرداری هستند ،نادرست شمرده شدهاند ،در زبان فارسی امروز–

رواجپیداکردهاند.بهگمان من،صحبتازدرستوغلط

حتیدرزبانفارسیمعیار-
کنندگانآنرانشانمیدهد،اینمفهومضمنیراهم


مندیمطرح
ضمناینکهدغدغه

داردکهمایکشکلزبانیدرستداریمکهنسبتبهزبانکنونیتقدّمزمانیداردو
بایدکاربردهایامروزیراباآنمحکبزنیم.هرچهبااینشکلدرستمتقدّممطابقت
داش تهباشد،درستاستوهرچهازاینسنجشسربلندبیروننیاید،نادرستاست.
بهگمانمن،درایننوعنگاه ،تناقضیوجوددارد:ازیکطرف ،تحوالتزبانیراکه
تحوالتمعناییوآواییکهدربرخیواژهها

زبانرخدادهمیپذیرد(مثالً 

درگذشتة 
هایعربیتباررخداده)،اماازطرف


سیاریازواژه
مانندگل،یخچال،مرغوهمچنینب
دیگر ،تحوالت زبانی روزگار خود ما را نمیپذیرد مگر اینکه با معیارهای گذشته
مطابقتداشتهباشد.اماپرسشایناستکهاینشکلدرستمتقدّممربوطبهکدام
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دورهاست:دورة قاجارپیشازرواجترجمهازفرانسهوبعدهمانگلیسیدرایران؟
دورة صفوی (که برخی آن را دورة انحطاط زبان و ادب فارسی میدانند)؟ دورة
تیموری؟ دورة مغول؟ دورة پیش از مغول؟ دورة ابتدای ورود اسالم به ایران؟ دورة
فارسیباستانو...؟میبینیمکهاگربخواهیمبهدنبالشکلزبانی

زبانپهلوی؟دورة 
درستمتقدّمبگردیم،اینزنجیرهتادورة فارسیباستانوحتیقبلازآنهمپیش
خواهد رفت.از این رو ،بهنظرمن به جای سخن گفتناز درست و غلط (کهالبته
شاید نتوان صددرصد منکر آن شد) باید از نامناسب و مناسب سخن گفت .برخی
کاربردها در یک سطح نامناسباند ،اما همین کاربردها ممکن است در سطح زبانی
دیگریمناسبباشند(مثالًدریکنوشتةعلمی،استفادهازاصطالحاتکوچهوبازاری
نامناسباست،اماکاربردآنهامثالً  دریکداستانمناسباست).باایننوعبرخورد،

ضمن اینکه راه نوآوریهای زبانی را نبستهایم ،نوعی معیار (البته نسبی) هم برای
کاربردهایزبانیدرنظرگرفتهایم .

غلطهای ناغلط
عباس پژمان

حاالدیگرخیلیوقتاستهرگاههرچیزیدربارةکتابغلطننویسیممیخوانمیا

میشنوم فقط یک فکر است که در سرم حاضر میشود .اینکه اکثریت کسانی که

کارشانشاعرییانویسندگییانقدیاویراستاریاست،انگار زبانفارسیراچندان
خوب بلد نیستند .وگرنه چرا باید این کتاب در بین این جماعت اینقدر اهمیت پیدا
کرده باشد .وقتی می خواهم این یادداشت را بنویسم ،چند بار آن کتاب را از روی
تصادفبازمیکنموتعدادیازمدخلهارانگاهمیکنم.یکباربینصفحههای166
هاییکهدرآندوصفحهوچندصفحةبعدیمیبیبنم


زشدهاست.مدخل
و 167با
اینهاست :
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حُور /هوُر ،حوزه /حوضه /آبگیر ،حوله ،حویج /هویج ،حیات (حیوة) ،حیات /حیاط،
خاتَم/خاتِم،خارا/خاره،خارطوم(خرطوم)،خالصه/خالصجات،خاطر(بهخاطر)،خَتا/خُتَن،
خِجالت/خِجْلت،خجول،خَدّ(خط)،خدا/خداوند/خداوندگار ...

بار دوم بین صفحههای  240و  241باز شده است و مدخلهایی که در آن دو
صفحهوچندصفحةبعدیمیبینماینهاست :
شایِق،شباهت،شِبِت(شوید)،شَبَح/شِبه/شَبَه،شجاعت،تهور،شجر/شجره،شرار/شرر/
شراره،شراکت،شرایط،شرایین ،شریر،شِرّیر،شست/شصت،شعاع،شُعَبات،شعرسفید/شعر
آزاد ،شغل ،مشاغل ،اشغال ،شفق ،شقاوت /شقی ،شکرگزار /شکرگزاری ،شِکْوه ،شکیب/
شکیبایی ...

هااینهاست :

بارسومهمبینصفحههای356و357بازمیشودومدخل

مطبوع ،مطبوعات ،مطرح ،مُطَلّا ،مظنون ،معاذیر ،معارف /معاریف ،مُعاصر /مَآثِر ،معاف
خواستن ،معایب /عُیوب ،معاییر ،مُعْتنی به ،مِعْجر /مَحْجَر ،مُعْجِز /مُعجزه ،معروفِ حضور/
مُعرِّفِحضور 

همچنانکه میبینیم بعضی مدخلها را کلمهها و ترکیباتی تشکیل داده است که

امروزهدیگرکمترکسیازآنهااستفادهمیکند.کلمههاوترکیباتیمثلهور،حویج،
خاتِم،خالصه،خالصجات،خدّ،شِبِت،شِرّیر،معاذیر،مآثرومعافخواستن.حتیشاید
بتوانگفتهمةاینهاکلمههاوترکیبهاییاستکهمعموالًخیلیکماتفاقمیافتد
به صورتهای غلط استعمال بشوند .چرا که معموالً فقط کسانی از اینها استفاده
میکنند که معنی و طرز استعمال آنها را هم میدانند .اصالً بسیاری از کلمهها و

ترکیبهایدیگرهمکهدرمتونکالسیکبهکاررفتهاندامادرفارسیامروزچندان
مورداستفادهواقعنمیشوندکموبیشچنینوضعیدارند،ومیتوانازآنهامدخل
درست کرد و چند سطری دربارة معنی و طرز کاربردشان نوشت .همانطور که مثالً
لغتنامة دهخدا کرده است .بنابراین میتوان گفت شاید حجم زیادی از کتاب غلط
ننویسیمچندانبهدردنویسندةامروزنمیخورد.فقطحجمکمیازآناستکهمورد
شودوتاآنجاکهمندیدهام،تقریباًهمیشههمفقطتعدادمحدودو


استفادهواقعمی
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مشخصیازمدخل هابودهاستکهدرنقدهاواظهارنظرهامثالآوردهشدهاست.آن
هااینهاست :

مدخل
آنچهوآنچهکه،اگرچه...ولی،امّا،بهخاطرِ،بهبهانة،بهعنوانِ،بهنوبةخود،،بشریّت،به
اندازة کافی ،به بهانة ،به زحمت ،بستگی دارد ،بیتفاوت ،تجربه کردن ،توانستن (در معنی
احتماالً) ،توسطِ ،حساب کردن روی کسی یا چیزی ،داشتن« ،را»ی پس از فعل ،سالمت/
سالمتی،عبارتوصفی،عملیاتها،غیرقابلاحتراز،غیرمترقبهوغیرمنتظره،فکرمیکنم(در
معنیِتصورمیکنمیابهنظرمن)،قدیم/قدیمی،گاهاً،الزمبهذکراست،نقطهنظر،واوعطف
وویرگول،هریک/هیچیک،همهخستهنباشید،هست/است،ویک 

اینفهرستممکناستکاملنباشدومدخلهایدیگریازایننوعهمباشدکه
ازنگاهمن دور مانده است .اما بعیدمیدانم تعداد آنهازیاد باشد .در هر حال،این
کتابهمیشهبااینمدخلها،یااینهاوبهاضافةمدخلهایدیگریکهدرهرصورت
تعدادشانزیادنمی تواندباشد،موردتوجهواقعشدهاست.وامادرمورداینمدخلها،
یاایننوعازمدخلها.گاهیالبتهحقبانویسندهاست.مثالًآنچهدرمورد«را»یبعد
از فعل میگوید ،یا همینطور مدخلهایی مثل اگرچه ...ولی ،قدیم و قدیمی ،وجه
وصفی،عملیاتها،غیرقابلاحتراز،واوعطفوویرگول،هریکوهیچیک،هستو
است،ویک .
کنندهنیست.کمااینکهگذشتتقریباً

امادربقیةمواردحقیقتاًنظرایشانچندانقانع
سیسالازچاپاولاینکتابهماینراکموبیشنشاندادهاست.همةکسانیکه
زیبا مینویسند در بسیاری جاها احساس میکنند هیچ معادلی جای «فکر میکنم» را
نمیتواند بگیرد ،که امروزه در معنی تصور میکنم هم به کار میرود ،اما در قدیم

نمیرفت .یا همینطور است ترکیب «به خاطر» ،که چند دههای است در معنیِ «به

سبب»یا«بهدلیل»همبهکارمیرود .
باآنکهایشاندرتوضیحبعضیازمدخلهاموضوع معنیزاییکلماترادرنظر

داشتهاست،امادرموردبعضیمدخلهایدیگرمثلهمین«فکرمیکنم»و«بهخاطر»،
این را نادیده گرفته است .یکی از خاصیتهای هر زبانی این است که بسیاری از
کلماتواصطالحاتآندرطولزمانمعنیهایجدیدیپیدامیکنند.ایندقیقاًهمان
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هاوترکیباتیکهدکترنجفیآنهاراغلط

اتفاقیاستکهامروزهبرایبسیاریازکلمه
دانسته،اتفاقافتادهاست .
مواردیهمهستکهبهنظرمیرسدایشانازبعضینکتههاغفلتکردهاند.مثالًدر
مدخل«معروفِحضور/مُعرِّفِحضور» نوشتهاندمُعرِّفِحضور ،غلطاستوبهجای
آن باید معروفِ حضور گفته یا نوشته شود .گفتهاند مُعرِّفِ یعنی معرفیکننده ،در
صورتیکهوقتیگفتهمیشودآیافالنکس معروفِحضورتانهستیعنیآیافالن
کس نزد شما آشناست؟ گذشته از اینکه معروفِ حضور چندان خوشآهنگ و زیبا
نیست ،و اصالً استعمال هم نمیشود ،ایشان انگار این را نادیده گرفتهاند که آن
«معرّف»یکهدرترکیبِ«معرّفحضور»هست،مُعرِّفنیستبلکهمُعرَّفاست(بافتح
رانهباکسرةآن).یامثالًدرموردبشریتمینویسنداینکلمهرانمیتواندرمعنی
«همةافرادبشر»بهکاربرد.میگوینداینیکیازگرتهبرداریهایغلطیاستکهاز
کلمةاومانیتةفرانسهوهیومنیتیانگلیسیصورتگرفتهاست.بعدهممیگوینداومانیتة
فرانسه و هیومنیتیِ انگلیسی هر کدام دو معنی دارند .یکی به معنی بشریت است و
دیگری به معنی «همة افراد» بشر .بنابراین گاهی اینها را باید بشریت ترجمهکرد و
گاهی همة افراد بشر .نمیتوان همیشه اینها را فقط بشریت ترجمه کرد .چرا که
بشریتِ فارسی فقط یک معنی دارد،که میشود «طینت بشری» ،ونمیتوان آن را به
معنی«همةافرادبشر»همبهکاربرد .
حقیقتایناستکهاومانیتهوهیومنیتیهممعنایاصلیشانهمانبشریتاست.
اینهافقطبهعنوانمجازمرسلاستکهدرمعنیهمةافرادبشرهمبهکارمیروند.

مثالً اومانیتة فرانسه تا قرن هفدهم فقط در معنی همان طینت بشری به کار میرفته
است.ازقرنهفدهماستکهبهمعنینژادبشریاهمةافرادبشرهمبهکارمیرودو
اینمعنیراطبققانونمجازهاپیداکردهاست.طبیعتبشریچیزیاستکهدرهمة
افرادبشروجوددارد.بنابراینوقتیمیگوییمطبیعتبشریانگارهمةانسانهارادر
نظرداریم.بهخاطرهمیناستکهاینکلمهچنینمعناییپیداکردهاست.مجازهاو
استعارهها،کهصورت هاییازصُوَرِبالغیهستند،مختصهیچزبانخاصینیستندو

عالوه بر اینکه جزء ذات هر زبانی هستند،قوانین آنها هم در همة زبانها یکسان
است.بنابراینطبقِهمانقانونیکهاومانیتةفرانسهوهیومنیتیِانگلیسی،کههردودر
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اصل به معنی طینت بشری هستند ،بعداً توانستهاند معنی همة افراد بشر هم بدهند،
بشریتفارسیهممیتواندبهمعنیهمةافرادبشربهکاربرود .
برای پرهیزاز اطالةکالم ،بقیة موارد رانمیتوانمتوضیح دهم .فقط بهیکمورد
دیگرهماشارهمیکنمکهمربوطبهمدخلواوِعطفوویرگولمیشود.مدخلیکهبه
شدتمظلومواقعشدهاست.دراینچندسطرازتکگوییهملتدقتبفرمایید :
اگرشخصبهیقینبداندمیتوا نخودراباخنجریبرهنهآسودهکرد،کیستکه

در مقابلِ لطمهها و خفّتهای زمانه ،ظلمِ ظالم ،کِبرِ متکبر ،دردهایِ عشقِ
خورده،معطلشدندردیوانخانهها،وقاحتِمنصبداران،تحقیرهاییکهالیقانِ


شکست
صبورازناالیقانمیبینند،تنبهتحملدهد؟ 

دکتر نجفی به درستی معتقد بودند که ویرگولهای چنین جملهای دقیقاً باید به
همینصورتباشدکهمی بینید.اماامروزهتقریباًهمةنویسندگانومترجمانجملةفوق
رابهاینصورتمینویسند :
اگرشخصبهیقینبداندمی توانخودراباخنجریبرهنهآسودهکرد،کیستکه

در مقابلِ لطمهها و خفّتهای زمانه ،ظلمِ ظالم ،کِبرِ متکبر ،دردهایِ عشقِ
خورده،معطلشدندردیوانخانهها،وقاحتِمنصبدارانوتحقیرهاییکهالیقانِ


شکست
صبورازناالیقانمیبینندتنبهتحملدهد؟ 

یعنی آنطور مینویسندکه در زبانهایاروپایی رایج است .این شاید مظلومترین
مدخلکتابغل طننویسیم،یاحتیتنهامدخلمظلومآنکتاب،باشد.درصورتیکه
مدخلی است که سه صفحه هم شرح دارد .شاید بنده تنها کسی هستم که همیشه
هاراطبقآنچهدرغلطننویسیمآمدهاستبهکارمیبرم .

ویرگولهایاینجورجمله
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غلط ننویسیم
رویا یدالهی

مسئلةتجویزهممثلبسیاریمسایلدیگردرعلومانسانی،دووجهداردکهدرارتباط
متقابلباهم اندودرنظرگرفتنتنهایکیازدووجهیاتأکیدبیشازاندازهبریکیاز

ایپارادوکسیکالبایدهردووجهراهمزمانمد


بردوبهگونه

هاراهبهجایینمی

آن
نظرداشت.دراینجابایدسهمسئلهراروشنکرد،اول،دووجهیادوسویمسئلة

تجویزودوم،معناومالکتعییناندازهیامیزانتأکیدبرهریکازدووجه .
درپرسششما،مفهومدووجهتجویزکامالًمشخصاست.دریکسو،تأکیدبر
قاعدهگریز بودن زبان است و در سوی دیگر ،بر قاعدهمندیها و به اصطالح ،باید و

نبایدهایآن.پرسشایناستکهباتوجهبهایندوسویگیواینکهکتابآقاینجفی

به زعم عدهای (زبانشناسان به قول شما) بر وجه دوم ،یعنی قانونمندی زبان تأکید
دارد،رویکرداینکتابارزشمنداستیانه .

به زعممن ،آقای نجفی درکتاب خوداز دووجهی بودن مسئلهی تجویز ،آگاهی
کاملداشتهاستوکوشیدهاستبخشیازخألمربوطبهشناختقانونمندیهایزبان

را با در نظر داشتن سوی دیگر این مسئله مشخص کند .ما برای برقراری تفاهم ،به
برخیقواعدمشترکدرحیطة زباننیازداریم،امادرعینحال،صلبشدناینقواعد
سببمیشودراهبرتحولذهنیوارتباطیبستهشود.آقاینجفیدرمقدمةکتاب،سه

هایزبانارائهمیکند :

هاوقاعدهگریزی

معیاربرایتعیینقانون 
مندی
زبانکهنبراساسمعتبرترینآثاربهجاماندهدرطیهزارودویستسال

الف -
گذشته؛ 
ب-زبانگفتارامروز؛ 
ج-زباننوشتارامروز .
دو مورد آخر ،همان بخشهای قاعدهگریز زبان هستند ،زیرا زنده و در حال
مندیهاییدرزبانداریمکهشامل
اند،امادرعینحال،بنابهسنتزبانی،قاعده 


تحول
وافقهای نسبی اهل زبان در کاربرد آن است .در طبقهبندی آقای نجفی،
مجموعة ت 
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بندیها در زبان کهن و برخی دیگر در زبان گفتار امروز و زبان
بخشی از این طبقه 
نوشتارامروزیافتمیشود .
مسئلةمهمدیگر،اندازهیامیزانتأکیدبرهریکازایندووجهاست.ایناندازهرا
اند،میتوانبرآوردکرد.میزاندقتاین


براساسسهمنبعیکهآقاینجفیمعرفیکرده
برآوردبهمیزاناحصایآثارومصادیقاینمنابعبستگیدارد.بدیهیاستکهکلاین
مصادیققابلاحصاوبررسی نیستوماهموارهباگزیدهایازاین منابعسروکار
یویراستارومترجماندواحاطة ایشانبرمتونقاعدتاًبایددرکتابی

داریم.آقاینجف
برای استفادة عموم مردم ،قابل اعتماد باشد ،اما در سطح تخصصی ،نیاز به تأمل و
روشنگریبیشترهست .

نکتهای در مقدمه هستکه گمانمیکنم جای بررسی و تأمل بیشتر دارد .آقای

نجفیمیپرسد«:آیاهرتغییریرامیتوانجزوتحولطبیعیزبانبهشمارآورد؟»و
عرفیمیکند:

هایی،مالکنهاییپذیرشتغییراتزبانیرااینطورم

پسازذکرنمونه
«فقط وقتی می توان چنین حکمی کرد که این استعمال وارد زبان گفتار شده باشد و
مردمکوچهوبازاردرکالمروزمرةخودآنرابهکارببرند.زیرااصلزبانهمینزبان
زبانشناسایناستکهقواعدزبانرادروهلة نخستازهمین
گفتاراستووظیفة  
منبع استخراجکند» .کمی پایینتر ،ایشان تعریفیاز زبانفصیحارائه میدهد .دراین
قسمت ،تأکید بر طبقة اجتماعی کاربرانزبان دارد« :زبان فصیح زبانی استکه افراد
کردهوبافرهنگکشورآنرابهکارمیبرندوبازبانرایجدرمیانعامة مردم،


تحصیل
البته متفاوت است» .در این تعریف ،تمایزی ایجاد شده میان عامة مردم و افراد
تحصیل کردهوبافرهنگکشور،امامبنایاینتمایزمشخصنشده.اینابهامبنیادیبه

سوء تفاهمهای بسیار دامن میزند و به نظر من ،ریشة بسیاری از انتقادهای وارد بر
کتابنیزدرهمینابهاماست .
گریزیهایآن،


رغمقاعده

هایزبان،علی
نوشتنکتابیبرایروشنکردنقاعده 
مندی
مندیهامعنادارمیشوندو
اینقاعده 

گریزیهانیزدرسایة


آنقاعده
سودمنداست،زیرا
مندیهاست .اما برای مفید
کارکرد ارتباطی زباننیز تا حدزیادی مبتنی بر این قاعده 
واقعشدنچنینکتابیرعایتنکاتیضروریاست :
کردنپیکرههاینوشتاریوگفتاریمحلارجاعبرایتعییندرست

 مشخص وغلط؛ 
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-

تعیینوتوجیهمبنایگزینشپیکرههاینوشتاریوگفتاریمحلارجاع؛

بازبینیوویرایشمکررکتاب؛
بهتروگستردهتر؛

تهیةنسخةالکترونیکیوبرخطکتاببرایاستفادة
داشتنرویکردجمعیدرتدوینوتألیفکتاب.


کتاب آقای نجفی علیرغم کاستیهایش ،در روزگار غلبة تندنویسی و گسترش
فضاهایارتباطیمجازی،برایحفظقواعدارتباطیدرکاربردزبانوقواموگسترش
زبان فصیح  ،مفید و کاربردی است و حتی در همین صورت فعلی ،ارزش اشاعه و
انتشاروحمایتدارد،اماجایآنهستکه افرادیانهادهاییبادرنظرداشتناصول
هاینویازاینگونهآثاربارویکردتجویزیارائهکنند.


فوق،صورت

ماشین نوشتار
فرید قدمی

مدخل اول :چاقو-تیز-کُن
رانخوانیموبیهیچمانعیبهمیانةکتاببرویمودرمیان

اگرپیشگفتارِ«غلطننویسیم»
چهمیپنداریمازخواندنکتابیکه


ایبزنیمشایدبیشترازآن
کلماتومدخلهاپرسه

ابوالحسن نجفی تقدیمِفارسیکرده استلذتببریموبهفکرفروشویم.نجفی در
پیشگفتارکتابمینویسد«:مبنایاحکامکتابحاضردرغلطیاصحیحبودنکلماتو
عتبرترینآثاربهجایماندهدر

عباراتسهمنبعزیراست:الف)زبانکهنبراساسم
طی هزار و دویست سال گذشته؛ ب) زبان گفتار امروز؛ ج) زبان نوشتار امروز» .اما
آنجاکه«پیشگفتار»درکارنیستخبریاز«گفتار»نیزنیست:درتمامکتابنویسنده

ایاستبرایپرسهزدندر

تنهابهنوشتارارجاعدادهاستوهرمدخلوکلمهایبهانه

میاننوشتار،درمیانمتونیناهمگونازادبیات:ناصرخسرو،سعدی،مولوی،آلبرکامو
و ....
«پیشگفتار» وعدة ظهور «گفتار» را میدهد ،اما آنچه خوانندة «غلط ننویسیم»
درحالحملهایمدامبه

یکبارهدربرابرخودمیبیند«نوشتار»است«:غلطننویسیم»


به
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«گفتار» یاستکهرادیووتلویزیون(بلندگوهایایدئولوژیکمدرن)گویندةآناست؛
ودراینمیانهسالحاوسردیِنوشتاراست:سالحِسردِنوشتاردربرابرِگرمایِحضورِ
صدا .در مدخل «علیه» ،نجفی پس از نقل عباراتی از متونی همچون «چهار مقاله»،
«اسرارالتوحید»و«قصصقرآن»باسالحسردِنوشتاربرگرمایصدایگویندةاخبار
تلویزیونحملهمی برد.گرمایصدا،گرمایحضور،فریبندهاست؛سرماینوشتاراما

مخاطبرابهسکوتوتفکرفرامیخواند«.گفتار»وابستهبهحضورِگویندهاست،گرم

وزنده؛نوشتارامامحلِغیاباست،غیابِنویسنده،مردهوسرد .
کتابمینویسدکه«زبانگفتارامروز»نیزدرحکممنبعیبرای

نجفیدر«پیشگفتار»
نوشتاریاشبوده،اماقرائتِکتابخبرازچیزیدیگرمیدهد:

اوبراینوشتن«احکام»
آیدتاآنچنانتیزشودکه


رودومی
«غلطننویسیم»تیغِولگردیاستکهمیانِمتونمی
دریدامیآموزد ،ماشینیاستکه

رابدرد.نوشتار،آنچنانکه

گلوی«حضور»و«صدا»
بعدازمرگسازندهاشهمچنانکارمیکند:ماشینِچاقو-تیز-کُن .

مدخل دوم :احکام
ابوالحسننجفیکتابیدربارةنوشتننوشتهاستونیکمیداندکهمردمبراینوشتنو

اندونمیمانند.پس


اونمانده
سخنگفتن(ویا«فصیح»سخنگفتن)درانتظار«احکام»
مینویسد؟ چه میشود اگر کسی از
چرا نجفی در «پیشگفتار» کتابش از «احکام»  
«احکام»اوسرپیچیکند؟ 
تفکر قسمی زور کردن است .تفکر با غیاب میآغازد ،با غیابِ آنچه بدان
میاندیشیم .من به صندلی فکر میکنم ،پس شیءِ صندلی را از ذهنم طرد کردهام و

تابتوانمبه آنفکر

ام:مندرذهنمنوشتهام«صندلی»


رانشانده
جایشکلمة «صندلی»
کنم .پس تفکر با غیاب میآغازد وقسمی نوشتار است .ابوالحسننجفی از «احکام»
داندکارنویسندهچیزیبهجزحکمکردننیست،امانهازآن


نویسد،چراکهاومی

می
دستحکمیکهاجرایشالزامیاستوتخطیازآنمجازاتدرپیخواهدداشت.
حکمی که با مجازات پیوند خورده است با غیاب و نوشتار همبسته نیست ،بلکه
همبستةحضوروگفتاراست.احکامدهگانةموسینبی(ع)وقوانینحمورابیهردو

نخست به گفتار درآمدهاند و پیوندشان بانوشتار پیوندی ثانوی است .حکمیکه در
گفتارظهورمی کندهمبستةقانوناست،حکمیکهدرنوشتارمنزلداردهمبستةتفکر.
حکمهایابوالحسننجفیدر«غلطننویسیم»فکرهایابوالحسننجفیاست .
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مدخل سوم :الهیات
گانهدرزبانسخنمیگوید:نخست،زباناالهی کههمان


والتربنیامینازسطوحیسه
کالم خالقة خداوند است و در آن مرزی میان زبان و وجود نیست؛ دوم ،زبان آدم
واسطةایننامگذاریِچیزها،ازشناختاالهیبهره


نهدوبه

ابوالبشرکهبرچیزهاناممی
می برد،چراکهنامنسبتیسرراستباچیزدارد؛سوم،زبانطبیعیکهازپیِهبوط،از

سطحِزبا نِنابِنامتنزلکرده،بهابزارونشانهایصرفبدلمیشودواگرچههنوز
گشاید:آنگاه

ها 
می
زبانِیگانةهمةمردماناست،اماراهرابرآشفتگیوتکثربابلیِزبان 
کهآدمیان،بهروایتِعهدعتیق،دیگرنهبهیکزبان،کهبهزبانهاییگوناگونسخن
رابهکلماتگوناگونمینامند،نهبهنامشانکهپیشازایننسبتی

میگویندوچیزها

بیواسطهباحقیقتوشناختالهیداشت،ونهحتابهیکزبانِیگانةمهبوطکهحرف

همرابفهمند؛اماهمچنانهریکازاینزبانهایطبیعیِمنفردهمچونتکهایکوچک

ازهمانکوزةاینکشکستةزبانِنابِپیش ازهبوطاند.ازمنظربنیامین،رسالتمترجم،

همچسباندنتکههایشکستةهمان


کهیکسرهجداازرسالتشاعرونویسندهاست،به
هایطبیعیفاصلهاییکسانبازباننابدارندو


یکاززبان
کوزه(زبانناب)است.هر
زبانهایطبیعیِمختلف
ترجمهازمنظربنیامینجفتوجورکردنِتکههایزبانِناباز 

ونزدیکشدنبهسطحِزبانِنابِنامهاست .
ابوالحسننجفیدر«غلطننویسیم»دربرابراینرویکردِالهیاتیروشیدوگانهدارد:
میخواندو
اوکلماتیراکهعیناًاززبانهایخارجیواردفارسیشدهاست«دخیل» 
خوشامدشان میگوید ،از جمله واژة «اتومبیل»  را که از فرانسه وارد فارسی شده؛ و
عباراتیراکهبه واسطةترجمةعباراتخارجیوباپیرویازنحوزبانبیگانهوارد
خواندوازآننهیمیکند،ازجمله«آتشگشودن»که

گرتهبرداری» 
می
فارسیشدهاند« 

ترجمة  to open fireاز انگلیسی است .نجفی گاه تأثیرپذیری زبانهای طبیعی از
پذیردوگاه،آنجاکهپاینحودرمیاناست،آنرا


یکدیگررا،درموردکلمات،می
طردمیکند .
مدخل چهارم :سفر
تواندمونتاژیازقطعات(تکههاییازنوشتار)باشدبااتصاالتیاز

«غلطننویسیم» 
می
کلماتبرایساختنماشینیجدید،بیهیچحکموتجویزی،ماشینیبرایسفربهعمقِ

زبانوتفکر .
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زیباتر آن بود که...
سمیه نوروزی

شبسودایسعدیرامگرفردانمیباشد؟ 
چرا.میباشد.امادرغلطننویسیم آمدهبهدودلیل«بهتراستکهازاستعمالمیباشد
بهجایاستخودداریشود».حکمِ«بعضیفضال»نیزکهاستفادهازاینفعلراغلط
دانستهاند،بهصراحتتوسط نویسندة کتابردشده.البتهآقاینجفیمیتوانستهحکمِ
بعضیفضالرا ردکند،اماگروهیترجیحمیدهندحکم،توسط آقاینجفیردشود.
چراکهبازدرغلطننویسیمآمده«مقصودایننیستکهدرزبانفارسیفعلمجهولیا
حرفاضافةمرکبِ(به)توسط(ومترادفآنبهوسیلة)وجودنداشتهوبنابرایناستعمال
آنهاغلطاست» .
غلط ننویسیم را که ورق میزنیم ،بیشتر از صدور حکمِ غلط و درست بودن یا
بایدهاونبایدهاییکهغلیاناحساساتِبعضیمخاطبانرارقممیزند،برمیخوریمبه:
مغایرروحزبانفارسیاست،درفارسیبهتراستبهاینصورتنوشتهشود،فصیحتر
آن است که ،زیباتر است بگوییم و ...یعنی اگر با نگاهی مهربانانه کتاب را بخوانیم،
متوجه میشویم نویسنده نگران چیست و بیشتر از غلط یا درست بودنِ میباشد و
توسط و دچار بیخوابی شدن ،دغدغة بهتر و زیباترنویسی دارد .چنانچه با خواندن
ترجمههایایشانوتطبیقبازبانمبدأ،انگشتِحیرتبهدهانمیمانیمازمعادلهای
زیباوفکرشدهایکهبرایبعضیواژهها،عبارتهاوجمالتِطوالنیوپرازحرفِ
ربطِبیگانهپیداکردهاست.فکرمی کنماگرابوالحسننجفیدرعنوانکتابشتجدید
نظری میکرد ،شایددیگر الزمنبودنزدیکِسیسالیکتنهبایستدوازدغدغههاو
نگرانی هایشبرایزبانفارسیدفاعکند.بهتجربهثابتشدهکهامرونهیکردنبه
مخاطب،کمیسختتروباعتابوخطاببیشتریجوابمیدهدتاصحبتازموضع
اطالعرسانِ صِرف .به همین دلیل غلط ننویسیم تبدیل شد به یکی از پربحثترین
فرهنگهایزبانفارسی .
اما دیده شدن این کتاب ،دلیل مهمتری هم داشت :نیاز به وجود یك شیوهنامة
فارسینویسی.همینحاالمترجمهاونویسندههاییکهبابیشازیکناشرکارکردهاند،
بهخوبی میدانند که هر نشر ،شیوهنامة خاص خودش را دارد؛ طوری که اگر بنا به
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دالیلی بخواهیم متن کتابی را که روزی با ناشری کار کردهایم ،تحویل ناشر دیگری
بدهیم،متندوبارهبایدمراحلنمونهخوانیراگذرانده وطبقسلیقة ناشرجدیدچیده
شود.مجالتوروزنامههاهمازاینقاعدهمستثنانیستند؛چراکههرکدامبایدبهسلیقة
خودشان متن را بچینند .هرچه مجموعه مستقلتر باشد ،سلیقهها پراکندهتر و
قاعدهتراَند .کافیست نگاهی بیندازیم به شبکههای اجتماعی .بهندرت میتوانیم دو
بی 

متنبخوانیمکههردوبهشیوهاییکساننوشتهشدهباشند.بهعنوانمثال،هنوزتکلیف
نویسندةفارسیزبانبامطابقتکردنیانکردنفعلبافاعلبیجانمعلومنیست.همین
مشکل را با الف مقصوره ،همزه ،تنوین ،جدانویسی ضمیر ملکی ،ترکیب کلمههای
بیگانه با پسوند و پیشوندهای فارسی و ...دارد .توی چنین آشفتهبازاری که اساتید و
مدعیانگویاهیچکدامدیگریراقبولندارند،جسارتمیخواهدکسییکتنهپاپیش
بگذاردوپیشنهادیاتوصیهایبرایفارسینویسانداشتهباشد.آقاینجفیامانزدیکبه
سیسالپیشباانتشاراینکتاب،دیکتة ننوشتهایراتقدیممخاطبکردوغلطهایش
را شنید و با انتقادها و ایرادهایی هرچند سختگیرانه که اساتید فن از کتاب گرفتند
بزرگمنشانهروبهروشدوسپسباتصحیحچاپهایبعدی،حسننیتخودرابرای
زیباترنویسیِ زبانفارسی اثباتکرد.البتهدرکِحسننیتایشانباخواندنمقدمهو

بعضی توضیحاتی که در متن کتاب آمده ،چندان هم سخت نبود و نیست .بهتر نبود
کمی مالیمتر و افتادهتر بهاینکتابنگاه میشد تا حاال همین حلقة چند هزارنفرة
ناشر و مترجم و نویسنده یا به تعبیری ،اهل قلم ،دستِکم از یک شیوهنامه پیروی
میکردند؟باعثتأسفاستجملهایکهسیسالپیشدرمقدمة کتابغلطننویسیم

بهعنواندغدغة نویسندة کتابآمده،هنوزهمصدقمیکندوهنوزبرایایننگرانی
هیچراهحلیوجودندارد«:ترجمة لفظبهلفظاصطالحاتوترکیباتخارجیکهعمدتاً
درسالهایاخیربراثرشتابزدگیخبرگزاریهاوسهلانگاریمترجمانونارساییزبان
دانشجویانازفرنگبرگشتهدرمطبوعاتورادیووتلویزیونوبسیاریازکتابهارواج
یافته،باروحوطبیعتزبانفارسیمغایراست».ترجمةلفظبهلفظ،باافزایشروزافزون
تعدادناشرانومترجمهایزبانانگلیسیوزبانهایدیگروبهدلیلسرعتِدسترسی
به کتاب های روز و در نتیجه ،وجودِ رقابتی پنهان برای انتشار هرچه سریعتر بعضی
کتابهای پرمخاطب ،حاال دیگر معضلی جدیست؛ معضلی که قطعاً با کمک به
نویسندةنگرانِغلطننویسیم،خیلیزودترازاینهامیشدبرایشکاریکرد.چراقطعاً؟
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وقتیاجازهخواستمبرایبازترجمة پنجداستانازرومنگاریکهایشانحدودچهل
سال پیشتر ترجمه کرده بود ،با خوشحالی تأکید کرد که حتماً بعد از چهل سال،
ترجمة بهتر و بهروزتری نیاز است .قطعاً درک نگرانیها و بهدنبالش همکاری با
نویسندهای با چنین وسعت دید و دانشی ،میتوانست اوضاع بهتری را برای
فارسینویسیامروزرقمبزند .
کاشجایکتابغلطننویسیم،دغدغهینویسندهاشراجدیترمیگرفتیم.
*****

