
 

 
 نگاهی دوباره به
 غلط ننویسیم

 فرعلی خزاعی

شمارةچنان در بزرگداشتزندهکه به بخشیرا اینشماره در کردیم، یادقبلوعده
زبان،ادبیاتوترجمهةایم.ابوالحسننجفیدرسهحوزابوالحسننجفیاختصاصداده

غلطننویسیمخدماتبزرگیانجامدادهاست.دراینبخش،بحثرابهبررسیکتاب
کرده دربارمحدود درحوزةایم. بهةخدماتاستاد فرصتیدیگر در امیدوارم ترجمه،

تفصیلصحبتکنیم.
زمانمنتشرشد.اینکتاباگرچهدر1366اولینباردرسالغلطننویسیمکتاب

آنظرفدوهفتهبهفروشةشد،)دههزارنسخروبروقلماهلعموماستقبالباانتشار
حرف.تاختندمیکتاببرزبانشناسیمنظرازبیشترکهداشتهمرسید(،امامخالفینی

طبیعیحرکتجهتخالفحرکتیچونواپسگراست،کتابکهبوداینهاآنکلی
برخیبهفقطوبودندموافقکتاباصلباکهبودندهمکسانی.کندترویجمیرازبان
تندداشایراد«غلط»لفمؤقولبهموارد انتشارازسالسیبهنزدیکگذشتازپس.

ظرهایمتعددهایموافقومخالفونیزتجدیدنکتابوفروکشکردنشدتبحث
تریازنویسندگانثیراینکتاببرنسلجواندرکتاب،برآنشدیمتاببینیمتأنویسنده

درپاسخبهسواالتاینان کنند.هاکتابراچگونهارزیابیمیومترجمانچهبودهوآن
آیازیرازوجوهمختلفبهکتابنگریسته فرهنگیوآموزشینظامچارچوبدراند:

تالیکتابآیااست؟داشتهفارسینگارشبرمثبتیثیرتأکتاباینکنیدمیفکرایران،
مادریزبانازایحرفهوشمیدرکیکهقلماهلچرااصالًاست؟داشتههمفاسد
برداریگرتهةدربارنجفیدیدگاهشمانظرهبباشند؟ننوشتنغلطنگرانایدبدارندخود
رسد؟میزبانبسطوترجمهروشةدرباردیدگاهیچهبه

فرهنگ انگلیسیغلطننویسیمکتابیا زبان حداقلدر ساختاریابتکاریندارد.
استکتاب جمله آن از دارد، وجود درستزبان کاربرد برای مشابهی رهنگفهای

منتشرشدوازآنزمان1926اثرفولر،کهنخستینباردرسالکاربردانگلیسیمدرن،
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،تاکنونبارهابازنگریوچاپشدهاست.درایرانعالوهبرنیازطبیعیکهنویسندگان
هادارند،عاملدیگریهمبرشدتاینخصوصنویسندگاننوپابهاینقبیلکتابهب

اصالًنیازافزودهاستو کهآنترجمهاست. ونهنویسندگان، شایدمترجمانبودند،
از ابتدا زبان نادرست کاربرد کردند. جلب موضوع این اهمیت به را نجفی توجه

درترجمه نادرستزبان نجفیخودشکاربرد که جاییرسید به کار و شد آغاز ها
نناآشنابهزبانازهماناندیشهنامید؛وضعیتبلبشوییراکهمترجماةترجمهرافاجع

کرد.ایجادکردهبودندوجودچنینکتابیرااقتضامی30ةده
آن با زبان کاربرد در زبان اهل که مشکالتی جمله میاز روبرو وجودها شوند،

اززبانهایمتعددونیزصورتهایغلطوصورتصورت هایهایوامگرفتهشده
توانبهتمامیمواردفوقاطالقکرد.رانمی«غلط»خارجیاست.بدیهیاستمفهوم

هایوامگرفتهشدهدرزبانفارسیتثبیتهایغیرمعیاریاصورتبسیاریازصورت
اینصورتشده درکنارصورتاندووجود هایمعیاروبومیبهزبانفارسیغناها
مختلفراهایبخشندوقدرتنویسندهبرایایجادسبکوبراینوشتندربافتمی

دهند.افزایشمی
 اقالم اعظم ننویسیمبخش توصیفصورتغلط وبه زبانی اقالم مختلف های

دراینموارد اختصاصدارد. کارةشیو،انتخابیکصورتبهعنوانصورتمعیار
فولرشیوه بهنجفیهمچونکار اقالم، تعدادیاز درمورد اما ویژهایتوصیفیاست.

یاند،نویسندهازقلمروهایخارجیساختهشدهبرداریاززبانگرتهاقالمیکهدراثر
انتخاب برایتوجیه استو شده وارد قلمرویذوق به و هایتوصیفخارجشده

ازجملهاینروشذوقیخودروش هایکیاستداللهایمختلفیبهکارگرفتهاست.
منطقی» استساختصورت« بدیهی مناست؛ همیشه زبانی ازطقهای نیست. پذیر

هایقدیمیتثبیتشدهوردلدرصورتطرفدیگر،نویسندهمعیاریبرایقبولتحوّ
اثربیهایجدیدنمیصورت البتهگاهصورتجدیددر اطالعیمترجماززباندهد.

حالی در زبانشده وارد زبانمادریخود در بافارسی،که همانمعنیو صورتیبه
توانداعتنا(.درچنینمواردینویسندهمیتفاوتوبیدارد)مثلبیهمانکاربردوجود

بی کند توصیه را آنصورتزبانیموجود را صورتجدید غلط»که ولیدر« بداند.
هاییزایدنیستندبلکهیااختالفمعناییوصورتهایجدیدصرفاًمواردیکهصورت
صورت با اصالًکاربردی یا و دارند اگرصهایموجود ندارند، زبان در ورتمشابه
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هایزبانراازداشتنصورت،هابدهددراینصورتنویسندهحکمبهغلطبودنآن
کند.درستاستکهزبانفارسیباتوجهبهقدمتآندرسطحمحروممیالزمومفید

حیرت کاربردی و معنایی نحوی، واژگانی، غنای زبانیخود هیچ اما دارد، انگیزی
اساساًخودک نیستو زمینهفا که دارد معنی وقتی وجودتوصیه برایپذیرشآن ای

داشتهباشد.
ایازدرستوغلطصحبتهایترجمهدرمورداقالمعاریهمنخودمدرکالس

میصورت،کنماماوقتیدرمقابلایناقالمنمی آورم،دانشجویاناقناعهایفارسیرا
کمترقلمبهدستصاحبذوقیاستپذیرند.رامیصورتفارسی،شدهوبدونبحث

هایفارسیبیشتراستفادهکند.هرچهازصورتچهراکهخودداردزبیگانهتمناآنکه
گیرد.اینامتیازیاستکهترصورتمیراحت،ترشدهودرکمعنیفارسی،کنیممتن
صورتصورت به نسبت موجود عاریههای بنابراهای دارند. گرتهای درین برداری

هایزبانیموجوداستودرمواردیبسیاریازمواردناشیازناآشناییماباصورت
صورت از استفاده عاریههم های جمله از عنوانبه»ای بافت« برخی در ها()البته

بدینحسابمیهضرورتب میهایعاریهترتیبحتیصورتآید. ةتوانبهشیوایرا
ک در صورتتوصیفیو مینار ایجاد که اختالفمعناییرا و آورد کنندهایموجود

البتهکتاب هایبعدیبهسویتوصیفتدریجدرچاپهبغلطننویسیمتوضیحداد.
وردزبانانگلیسیانجامدادهاست.بیشتروتجویزکمتررفتهاست،کاریکهفولردرم

 

 ننویسیم، درست بیندیشیم غلط

  محمدجعفر یاحقیدکتر 

هاییبرداریهاوگرتهایازغلطشصتکهابوالحسننجفیسیاههةهایمیانةدهازسال
ارسیراهیافتهواحتیاطبهزبانفکاروبیانگاریبرخیازمترجمانتازهکهدراثرسهل

زدند،فراهمشدنآندامنمیومطبوعاتهمبهگسترشوفراگیرتلویزیونرادیوو
نرم و تواضع با و کتابآورد در خوییخاصی ننویسیم غلط عنوان زیر فرهنگ»با

توانستتصورکندکهاین(؛کمترکسیمی1366)چاپکرد«هایزبانفارسیدشواری
کتابخیلیزوددرزبانفارسیودرنظراهلتحقیقجایخودراتااینپایهبازکند
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ای بهصورتکتابنو وسرانجام گیرد قرار نقدونظر توجهوبحثو مورد همه
هایمهمویشناسدرآیدوباوجودترجمهشاخصابوالحسننجفیمترجموزبان

همچنانباناماوهمعنانباقیبماند.حتیکالیگوالوخانوادةتیبوادبیاتچیست،مانند
واقعمحصولدورانکمالوپختگیویهدرکفرهنگفارسیعامیانه،کتابدوجلدی

بازارآمد)بودوسال بعدبه بهتصرف(1378ها ابوالحسننجفیرا همنتوانستنام
خوددرآورد.

علتاینامربهنظرمنچندچیزبود:
لةمشترکئهاییانگشتگذاشتهشدهبودکهمسنکتهکهدراینکتاببرنخستاین

یکیازعواملاستقالل،دیبانبود.نسلنوهمکهبعدازانقالبشناسانوااغلبزبان
هعنوانعروهالوثقایفرهنگیبافتهبود،کبهزبانوادبیاتبارورفارسیبخودراتمسّ

شناسانونواندیشانیکهایندغدغهراجدیگرفتوبهرغممقاومتبرخیاززبان
واپسگراییومانع بهاصولرا زبانمیهرگونهتقیّد کتابپیشرفتوتحوّل دانستند،

نحفیراهخودرابازکردوبهزودیبهصورتابزاردستمترجمانونویسندگاندر
آمد.
می بیشتر را کتاب این به اقبال که دیگری عمدة ضرورتدلیل به توجّه کرد،

کانون در که بود صنعتنشر دانشهایاثرگذاریمثلمویراستاریدر نشر گاهیرکز
شدوکمکمبهمراکزدانشگاهینیزراهیافتوسببشدکهدرمیترویجوتدریس

دانشگاه تدریسواحدهایبیشتر حتی و طرح برای تمهیداتی نیز کشور بزرگ های
همینسال در شود. تهیویراستاریاندیشیده فکر به ناشرانهم برخیاز که بود ةها

درکشورکمترموردتوجهنامهافتادندوکارویرایششیوه آثارقبلازنشر،کهتقریباً
دستگاه طرفبرخیاز از دستکم جدیگرفتهبود، معتبر ناشران هایانتشاراتیو

شود.
کتابنمی به اینتحوالتمستقیماً بخشیاز کنمکه بازغلطننویسیمتوانمادعا

مبههمیناوضاعوخواهمبگویمضرورتتدویناینکتابهگشت،برعکسمیمی
شد.شدوخودجزئیازپاسخیبودکهبهچنینوضعیبایددادهمیاحوالمربوطمی

حساسیتبسیاریرابرایغلطننویسیممنتهیچیزیکهنبایدازیادبردایناستکه
دستوپایزبانفارسیعطفتوجهبهمشکالتوبهویژهآنچهازرهگذرترجمهبر

وسببشدکهتاحدزیادیبارفت،برانگیختمچنانروبهفزونیمیپیچیدهبودوه
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بسیاربودندکسانیکهزیرتأثیراینکتابسعیخود آگاهیازاینکاراعراضشود.
واژهمی استعمال از کارنبرند، به ناوجه به تنوینکردندوجهوصفیرا هایفارسیبا

هایبرداریاززبانگرته«نقطهنظر»ارتعربیاجتنابکنندویاتوجهداشتهباشندعب
آناحتیاطکرد.بیگانهاستوبایددراستفادهاز

اشارهشناسانونواندیشانچنانکتابنجفیمخالفانیهمداشتبرخیاززبان که
راشود،پابهپایزندگیمردممتحوّلمیکردمبهبهانةاینکهزبانمالمردماستوپا

شتندافراترگذ نقدنظریاتنجفینوشتند: در بدهیدغلطبنویسیم»وصریحاً «.اجازه
باصبوریشنیدوآنةایننقدونظرنجفیهم را کهدرستومنصفانهبود،ها را ها

هایبعدیلحاظکرد.درنظرگرفتوبعضاًدرچاپ
هایدستورنگارشوویرایشبهضرورتبازارنشرروهانوشتنکتابدرآنسال

از بعد فزونیبود، به ننویسیم اینکتابغلط بسیاریاز در ستون دو بنویسیم/»ها،
یسیمننو مدخل« بسیاریاز و شد اینستونباز جایگرفتوهایاینکتابدر ها

ویراستارانتجویزشد.هایمختارآنبراینویسندگانوصورت
دکاربردیشدخودبهخوگرفتوبهاصطالحدستکاربرانقراروقتیکتابیابزار

اختصاصیگیرد.کتبمرجعغکنندهقرارمیعهبهمثابةکتابمرجعدمدستمراج الباً
رجوع تخصصبدان همان افراد عموماً که خاصیدارد مخاطبان و کاربران استو

بهدلیلماهیتعامآنبهگروهودستةخاصیاختصاصنداشتغلطننویسیمکنند.می
هر و فارسیهرکسدر سواد دانشو از ازمیپایه و کند مراجعه توانستبدان

راستاستچنانمندرجاتآنبهره کهخودنویسندههمتوجهداشتهبیشترمندشود.
کتابراهنماییبودهاستبرایمترجمانومعلمانزبانومحصّالنوویراستارانامابه

گیرند،نوشتةدیگرانقلمبهدستمیهمةکسانیکهبراینوشتنیااصالح،کلیطور
حتیاگرخودهماهلنوشتننباشندامابهحفظوسالمتزبانفارسیبهعنوانعنصر

توانندمخاطباناینکتابباشند.وحدتملیمهرورزند،می
بهعموموتوجهبهموضوعاتوخطاهاییکهحتیبرایطرحمباحثعامومبتال

بهجای«بانگ»و«بانک»ةدهاستنظیراستفادهازدوکلمعادیوروزمرهش،اهلفن
 واژة از استفاده باالخره»یکدیگر، فارسی« پیشدر سده دو یکی از نادرستاما که

هاییمانندمعمولشده،ویافرقکلماتیمانندصَدیقوصِدّیقوضرورتنوشتنواژه
بایدباطانوشتهتپانچهوتپیدنباتمنقوطونهباطاوفرقطوفان عربیکهحتماً
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دانانواهالیشودوتوفانفارسیصفتازتوفیدن؛همگیکتابراحتیبرایفارسی
هایمستوفاوگاهیدرحدکاربردیوبالینیکردهاست.بگذریمازاینکهبحث،ادب

عیّتاززبانکهبهتب«توسّطِ»مانندیهاینابجاازواژهةیکمقالهکوتاهدرمورداستفاد
«برعلیهِ»رودویاعبارتوجههمراهفعلمجهولبهکارمیبهجاوناترجمهچگونهبی

شودهمهوهمهبراهمیتکتابوضرورتکهفراوانامانامناسبازآناستفادهمی
زبانانافزودهاست.داشتنآنبرایفارسی

شناسیوازسردلسوزیاموقعفرستیمکهببهرواناستادابوالحسننجفیدرودمی
زمان ادبدر اهل مبرم حوایج از یکی توانستبه فارسی اصالتزبان به اعتقاد و

مناسبپاسخدهد.

 

 تسلسل تا به کی؟

 جواد مهدویمحمد دکتر

 ننویسیمکتاب شهادتچاپغلط به نجفی ابوالحسن تاکنونمرحوم آن متعدد های
تردیددرمیاننخبگانتأثیرگذاررگرفتهاستوبیموردتوجهواستقبالفراوانیقرا

بودهاست،امابسیاریازمواردیکهدراینکتاببهدالیلمختلفوازجملهبهدلیل
گرتهاین زمرة در شدهکه نادرستشمرده فارسیامروزبرداریهستند، زبان در –اند،

صحبتازدرستوغلط،مناند.بهگمانرواجپیداکرده-حتیدرزبانفارسیمعیار
نشانمیمندیمطرحکهدغدغهضمناین همکنندگانآنرا اینمفهومضمنیرا دهد،

مزمانیداردوداردکهمایکشکلزبانیدرستداریمکهنسبتبهزبانکنونیتقدّ
ممطابقتبایدکاربردهایامروزیراباآنمحکبزنیم.هرچهبااینشکلدرستمتقدّ

نادرستاست.داش تهباشد،درستاستوهرچهازاینسنجشسربلندبیروننیاید،
تحوالتزبانیراکه،تناقضیوجوددارد:ازیکطرف،بهگمانمن،درایننوعنگاه

هاتحوالتمعناییوآواییکهدربرخیواژهپذیرد)مثالًزبانرخدادهمیةدرگذشت
تباررخداده(،اماازطرفهایعربیسیاریازواژهمانندگل،یخچال،مرغوهمچنینب

نمی،دیگر را ما خود روزگار زبانی اینتحوالت مگر گذشتهپذیرد معیارهای با که
اماپرسشایناستکهاینشکلدرستمتقدّ ممربوطبهکداممطابقتداشتهباشد.
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دور نگلیسیدرایران؟قاجارپیشازرواجترجمهازفرانسهوبعدهماةدورهاست:
دورةدور را آن برخی )که میةصفوی فارسی ادب و زبان دورانحطاط ةدانند(؟

دور دورةتیموری؟ دورةمغول؟ مغول؟ دورةپیشاز ایران؟ به اسالم ةابتدایورود
بینیمکهاگربخواهیمبهدنبالشکلزبانیفارسیباستانو...؟میةزبانپهلوی؟دور

دورمبدرستمتقدّ تا اینزنجیره فارسیباستانوحتیقبلازآنهمپیشةگردیم،
البته نظرمنبهجایسخنگفتنازدرستوغلط)که به اینرو، از خواهدرفت.

ب شد( آن منکر صددرصد نتوان مناسبشاید نامناسبو از برخیاید گفت. سخن
نامناسب یکسطح در ممکنکاربردها کاربردها همین اما زبانیاند، سطح استدر

استفادهازاصطالحاتکوچهوبازاری،علمیةدریکنوشتدیگریمناسبباشند)مثالً
دریکداستانمناسباست(.باایننوعبرخورد،هامثالًنامناسباست،اماکاربردآن

این نوآوریضمن راه نبستهکه را زبانی برایهای هم نسبی( )البته معیار نوعی ایم،
ایم.بردهایزبانیدرنظرگرفتهکار

 

 های ناغلطغلط

 عباس پژمان

خوانمیاحاالدیگرخیلیوقتاستهرگاههرچیزیدربارةکتابغلطننویسیممی
میمی حاضر سرم در که است یکفکر فقط اینشنوم کهشود. اکثریتکسانی که

انگار ویراستاریاست، نقدیا نویسندگییا چندانکارشانشاعرییا زبانفارسیرا
اهمیتپیدا بیناینجماعتاینقدر بایداینکتابدر وگرنهچرا خوببلدنیستند.

می وقتی باشد. رویکرده از کتابرا آن بار چند بنویسم، یادداشترا این خواهم
166هایکنم.یکباربینصفحههارانگاهمیکنموتعدادیازمدخلتصادفبازمی

مدخلبا167و است. بیبنمهاییکهدرآندوصفحهوچندصفحةبعدیمیزشده
هاست:این
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( حیات هویج، حویج/ حوله، آبگیر، حوضه/ حوزه/ هوُر، حیاط،(،ةحیوحُور/ حیات/
خاتَم/خاتِم،خارا/خاره،خارطوم)خرطوم(،خالصه/خالصجات،خاطر)بهخاطر(،خَتا/خُتَن،

خَدّ)خط(،خدا/خداوند/خداوندگار...لت،خجول،خِجالت/خِجْ

بینصفحه دوم مدخل241و240هایبار استو شده دوباز آن در که هایی
هاست:بینماینصفحهوچندصفحةبعدیمی

شایِق،شباهت،شِبِت)شوید(،شَبَح/شِبه/شَبَه،شجاعت،تهور،شجر/شجره،شرار/شرر/
شریر،شِرّیر،شست/شصت،شعاع،شُعَبات،شعرسفید/شعرشراره،شراکت،شرایط،شرایین،

شِکْ شکرگزاری، شکرگزار/ شقی، شقاوت/ شفق، اشغال، مشاغل، شغل، شکیب/آزاد، وه،
شکیبایی...

هاست:هااینشودومدخلبازمی357و356هایبارسومهمبینصفحه

معارف معاذیر، مظنون، مُطَلّا، مطرح، مطبوعات، معافمطبوع، مَآثِر، مُعاصر/ معاریف، /
مُعْ معاییر، عُیوب، معایب/ مِعْخواستن، به، مَحْتنی مُعْجر/ حضور/جَر، معروفِ مُعجزه، جِز/

مُعرِّفِحضور

میهمچنان مدخلکه بعضی کلمهبینیم را استکهها داده تشکیل ترکیباتی و ها
استفادهمیامروزهدیگرکمترکسیازآن کلها وترکیباتیمثلهور،حویج،مهکند. ها

خاتِم،خالصه،خالصجات،خدّ،شِبِت،شِرّیر،معاذیر،مآثرومعافخواستن.حتیشاید
خیلیکماتفاقمیهاوترکیبهاکلمهبتوانگفتهمةاین افتدهاییاستکهمعموالً

صورت اینبه از کسانی فقط معموالً که چرا بشوند. استعمال غلط استفادههاهای
آنمی استعمال طرز و معنی که میکنند هم را کلمهها از بسیاری اصالً ودانند. ها

درفارسیامروزچندانهایدیگرهمکهدرمتونکالسیکبهکاررفتهترکیب انداما
هامدخلتوانازآنشوندکموبیشچنینوضعیدارند،ومیمورداستفادهواقعنمی
وچند هماندرستکرد کاربردشاننوشت. طرز معنیو مثالًسطریدربارة که طور

بنابراینمیلغت است. کرده دهخدا کتابغلطنامة از زیادی گفتشایدحجم توان
خورد.فقطحجمکمیازآناستکهموردننویسیمچندانبهدردنویسندةامروزنمی

تقریبجاکهمندیدهشودوتاآناستفادهواقعمی همیشههمفقطتعدادمحدودوام، اً
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هابودهاستکهدرنقدهاواظهارنظرهامثالآوردهشدهاست.آنمشخصیازمدخل
هاست:هااینمدخل

آنچهوآنچهکه،اگرچه...ولی،امّا،بهخاطرِ،بهبهانة،بهعنوانِ،بهنوبةخود،،بشریّت،به
دار بستگی زحمت، به بهانة، به کافی، بیاندازة معنید، )در توانستن کردن، تجربه تفاوت،

 داشتن، چیزی، یا کسی روی حسابکردن توسطِ، سالمت/«را»احتماالً(، فعل، پساز ی
کنم)درها،غیرقابلاحتراز،غیرمترقبهوغیرمنتظره،فکرمیسالمتی،عبارتوصفی،عملیات

،الزمبهذکراست،نقطهنظر،واوعطفکنمیابهنظرمن(،قدیم/قدیمی،گاهاًمعنیِتصورمی
وویرگول،هریک/هیچیک،همهخستهنباشید،هست/است،ویک

هایدیگریازایننوعهمباشدکهاینفهرستممکناستکاملنباشدومدخل
بعیدمی اما است. مانده مندور نگاه آناز ایندانمتعداد درهرحال، باشد. زیاد ها

هایدیگریکهدرهرصورتهاوبهاضافةمدخلها،یااینبااینمدخلکتابهمیشه
ها،تواندباشد،موردتوجهواقعشدهاست.وامادرمورداینمدخلتعدادشانزیادنمی
یبعد«را»چهدرموردها.گاهیالبتهحقبانویسندهاست.مثالًآنیاایننوعازمدخل

می فعل همیناز یا مدخلطگوید، وجهور قدیمی، و قدیم ولی، اگرچه... مثل هایی
ها،غیرقابلاحتراز،واوعطفوویرگول،هریکوهیچیک،هستووصفی،عملیات
است،ویک.

کهگذشتتقریباًکنندهنیست.کمااینامادربقیةمواردحقیقتاًنظرایشانچندانقانع
وبیشنشاندادهاست.همةکسانیکهسیسالازچاپاولاینکتابهماینراکم

می احساسمیزیبا بسیاریجاها در هیچمعادلیجاینویسند می»کنند کنمفکر را«
مینمی تصور معنی در امروزه که بگیرد، میتواند کار به هم قدیمکنم در اما رود،
همیننمی یا استترکیبرفت. خاطر»طور دهه«به چند که ، معنیِ استدر به»ای
رود.همبهکارمی«بهدلیل»یا«سبب

آن موضوعمعنیکهایشاندرتوضیحبعضیازمدخلبا درنظرها زاییکلماترا
،«بهخاطر»و«کنمفکرمی»هایدیگرمثلهمینداشتهاست،امادرموردبعضیمدخل

خاصیت از یکی است. گرفته نادیده را بسیاراین استکه این زبانی هر ازهای ی
کنند.ایندقیقاًهمانهایجدیدیپیدامیکلماتواصطالحاتآندرطولزمانمعنی
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هاراغلطهاوترکیباتیکهدکترنجفیآناتفاقیاستکهامروزهبرایبسیاریازکلمه
دانسته،اتفاقافتادهاست.

مثالًدراند.هاغفلتکردهرسدایشانازبعضینکتهمواردیهمهستکهبهنظرمی
غلطاستوبهجایمُعرِّفِحضور،اندنوشته«معروفِحضور/مُعرِّفِحضور»مدخل

گفته شود. نوشته یا گفته حضور معروفِ باید آن معرفیمُعرِّفِاند دریعنی کننده،
فالنصورتیکهوقتیگفتهمی حضورتانهستیعنیآیا فالنکسمعروفِ آیا شود

این از گذشته آشناست؟ شما چندانخوشکسنزد حضور معروفِ زیباکه آهنگو
نمی هم استعمال اصالً و گرفتهنیست، نادیده را این انگار ایشان آنشود، که اند

مُعرِّفنیستبلکهمُعرَّفاست)بافتحهست،«معرّفحضور»یبِیکهدرترک«معرّف»
درموردبشریتمی مثالً یا نهباکسرةآن(. نمیرا تواندرمعنینویسنداینکلمهرا

می«همةافرادبشر» هایغلطیاستکهازبرداریگوینداینیکیازگرتهبهکاربرد.
گوینداومانیتةیسیصورتگرفتهاست.بعدهممیکلمةاومانیتةفرانسهوهیومنیتیانگل

معنیبشریتاستو یکیبه دومعنیدارند. انگلیسیهرکدام هیومنیتیِ فرانسهو
معنی افراد»دیگریبه همة بنابراینگاهیاین« وبشر. بایدبشریتترجمهکرد را ها

نمی بشر. افراد همة اینگاهی همیشه ترجتوان بشریت فقط را کهها چرا کرد. مه
کهمی فارسیفقطیکمعنیدارد، بشریتِ ونمی«طینتبشری»شود به، توانآنرا

همبهکاربرد.«همةافرادبشر»معنی
شانهمانبشریتاست.حقیقتایناستکهاومانیتهوهیومنیتیهممعنایاصلی

روند.مبهکارمیهافقطبهعنوانمجازمرسلاستکهدرمعنیهمةافرادبشرهاین
می کار طینتبشریبه معنیهمان فقطدر هفدهم قرن تا فرانسه اومانیتة رفتهمثالً
رودواست.ازقرنهفدهماستکهبهمعنینژادبشریاهمةافرادبشرهمبهکارمی

اینمعنیراطبققانونمجازهاپیداکردهاست.طبیعتبشریچیزیاستکهدرهمة
بنابراینوقتیمیافرادبش درگوییمطبیعتبشریانگارهمةانسانروجوددارد. هارا

نظرداریم.بهخاطرهمیناستکهاینکلمهچنینمعناییپیداکردهاست.مجازهاو
بالغیهستند،مختصهیچزبانخاصینیستندوها،کهصورتاستعاره هاییازصُوَرِ

ذاتهرزبانی اینکهجزء بر قوانینآنعالوه زبانهستند، همدرهمة یکسانها ها
انگلیسی،کههردودر است.بنابراینطبقِهمانقانونیکهاومانیتةفرانسهوهیومنیتیِ
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توانسته بعداً هستند، معنیطینتبشری به بدهند،اصل هم بشر افراد معنیهمة اند
برود.بشریتفارسیهممیتواندبهمعنیهمةافرادبشربهکار

نمی را موارد بقیة اطالةکالم، از فقطبهیکموردبرایپرهیز توانمتوضیحدهم.
شود.مدخلیکهبهکنمکهمربوطبهمدخلواوِعطفوویرگولمیدیگرهماشارهمی

گوییهملتدقتبفرمایید:شدتمظلومواقعشدهاست.دراینچندسطرازتک
باخنجریبرهنهآسودهکرد،کیستکهتوااگرشخصبهیقینبداندمی نخودرا

لطمه مقابلِ خفّتدر و عشقِها دردهایِ متکبر، کِبرِ ظالم، ظلمِ زمانه، های
منصبداران،تحقیرهاییکهالیقانِخورده،معطلشدندردیوانخانهشکست ها،وقاحتِ

بینند،تنبهتحملدهد؟صبورازناالیقانمی
درستی به نجفی ویرگولدکتر که بودند جملهمعتقد چنین بههای باید دقیقاً ای
بینید.اماامروزهتقریباًهمةنویسندگانومترجمانجملةفوقهمینصورتباشدکهمی

نویسند:رابهاینصورتمی
باخنجریبرهنهآسودهکرد،کیستکهاگرشخصبهیقینبداندمی توانخودرا

لطمه مقابلِ خفّتدر و عشقِها دردهایِ متکبر، کِبرِ ظالم، ظلمِ زمانه، های
تحقیرهاییکهالیقانِوها،وقاحتِمنصبدارانخورده،معطلشدندردیوانخانهشکست

بینندتنبهتحملدهد؟صبورازناالیقانمی
زبانطورمییعنیآن در اینشایدمظلومنویسندکه ترینهایاروپاییرایجاست.

طننویسیم،یاحتیتنهامدخلمظلومآنکتاب،باشد.درصورتیکهمدخلکتابغل
همیشه که هستم کسی تنها بنده شاید دارد. شرح هم صفحه سه استکه مدخلی

برم.ننویسیمآمدهاستبهکارمیچهدرغلطهاراطبقآنهایاینجورجملهویرگول
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 غلط ننویسیم

 رویا یدالهی

لدیگردرعلومانسانی،دووجهداردکهدرارتباطاریمسایهممثلبسیلةتجویزئمس
اندودرنظرگرفتنتنهایکیازدووجهیاتأکیدبیشازاندازهبریکیازمتقابلباهم

بهجایینمیآن راه همبردوبهگونهها زمانمدایپارادوکسیکالبایدهردووجهرا
دراین بایدنظرداشت. روشنکرلهرئسهمسجا دوسویمسا دووجهیا اول، لةئد،

تجویزودوم،معناومالکتعییناندازهیامیزانتأکیدبرهریکازدووجه.
تأکیدبر مشخصاست.دریکسو، درپرسششما،مفهومدووجهتجویزکامالً

قاعدهقاعده بر درسویدیگر، بایدمندیگریزبودنزباناستو بهاصطالح، و وها
کهکتابآقاینجفینبایدهایآن.پرسشایناستکهباتوجهبهایندوسویگیواین

زعمعده یعنیای)زبانبه دوم، وجه بر قولشما( به تأکیدقانونشناسان مندیزبان
.منداستیانهکرداینکتابارزشدارد،روی

دووجهیبودنمسئله از کتابخود آقاینجفیدر آگاهییبهزعممن، تجویز،
هایزبانمندیکاملداشتهاستوکوشیدهاستبخشیازخألمربوطبهشناختقانون

برایبرقراریتفاه ما مشخصکند. اینمسئله داشتنسویدیگر نظر در با بهرا م،
زباننیازداریم،امادرعینحال،صلبشدناینقواعدبرخیقواعدمشترکدرحیطة

کتاب،سهیبستهشود.آقاینجفیدرمقدمةتحولذهنیوارتباطشودراهبرسببمی
کند:هایزبانارائهمیگریزیهاوقاعدهمندیمعیاربرایتعیینقانون

ماندهدرطیهزارودویستسالزبانکهنبراساسمعتبرترینآثاربه-الف جا
گذشته؛
زبانگفتارامروز؛-ب
زباننوشتارامروز.-ج

مورد بخش،آخردو قاعدههمان حالهای در و زنده زیرا هستند، زبان گریز
یمکهشاملهاییدرزباندارمندیاند،امادرعینحال،بنابهسنتزبانی،قاعدهتحول

ت طبقهوافقمجموعة در است. آن کاربرد در زبان اهل نسبی نجفی،های آقای بندی
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اینطبقه بندیبخشیاز در بزبانکهنها و در رخیدیگر امروز گفتار زبان زبانو
شود.یافتمینوشتارامروز

راتأکیدبرهریکازایندووجهاست.ایناندازهمیزانیااندازهدیگر،مهملةئمس
توانبرآوردکرد.میزاندقتایناند،میبراساسسهمنبعیکهآقاینجفیمعرفیکرده

یقاینمنابعبستگیدارد.بدیهیاستکهکلاینبرآوردبهمیزاناحصایآثارومصاد
گزیده با همواره وبررسینیستوما ایازاینمنابعسروکارمصادیققابلاحصا

آقاینجف بایددرکتابیایشانبرمتونقاعداندواحاطةیویراستارومترجمداریم. تاً
استفادة برای سطح در اما باشد، اعتماد قابل مردم، وعموم تأمل به نیاز تخصصی،

ترهست.گریبیشروشن
مقدمههستکهگمانمینکته تأملبیشایدر آقایکنمجایبررسیو دارد. تر

نجفیمی می»پرسد: و«توانجزوتحولطبیعیزبانبهشمارآورد؟آیاهرتغییریرا
اینپسازذکرنمونه کند:عرفیمیطورمهایی،مالکنهاییپذیرشتغییراتزبانیرا

باشدوفقطوقتیمی» شده زبانگفتار ایناستعمالوارد که توانچنینحکمیکرد
انهمینزبانخودآنرابهکارببرند.زیرااصلزبدمکوچهوبازاردرکالمروزمرةمر

نخستازهمینناستکهقواعدزبانرادروهلةشناسایزبانگفتاراستووظیفة
ندمنبعاستخراجک کمیپایین«. ایشانتعریفیاز اینارائهمیزبانفصیحتر، در دهد.
تأکیدبر کاربراناجتماعیطبقةقسمت، افراد»زباندارد: زبانفصیحزبانیاستکه

مردم،ندوبازبانرایجدرمیانعامةبرکردهوبافرهنگکشورآنرابهکارمیتحصیل
است متفاوت البته تعر«. این عامةیف،در میان شده ایجاد افرادتمایزی و مردم

کردهوبافرهنگکشور،امامبنایاینتمایزمشخصنشده.اینابهامبنیادیبهتحصیل
تفاهم انتقدامنمیهایبسیارسوء بسیاریاز ریشة من، نظر به برزندو ادهایوارد

کتابنیزدرهمینابهاماست.
هایآن،گریزیرغمقاعدههایزبان،علیمندیدهنوشتنکتابیبرایروشنکردنقاع

شوندومعنادارمیاهمندیاینقاعدههانیزدرسایةگریزیآنقاعدهسودمنداست،زیرا
اینقاعده حدزیادیمبتنیبر تا ارتباطیزباننیز برایمفیدمندیکارکرد اما هاست.

واقعشدنچنینکتابیرعایتنکاتیضروریاست:

هاینوشتاریوگفتاریمحلارجاعبرایتعییندرستکردنپیکرهمشخص -
وغلط؛
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 هاینوشتاریوگفتاریمحلارجاع؛تعیینوتوجیهمبنایگزینشپیکره -

 بازبینیوویرایشمکررکتاب؛ -

 تر؛بهتروگستردهونیکیوبرخطکتاببرایاستفادةالکترتهیةنسخة -

 فکتاب.کردجمعیدرتدوینوتألیداشتنروی -

علی نجفی آقای کاستیکتاب غلبةرغم روزگار در گسترشهایش، و تندنویسی
فضاهایارتباطیمجازی،برایحفظقواعدارتباطیدرکاربردزبانوقواموگسترش

فصیح و،زبان ارزشاشاعه همینصورتفعلی، حتیدر کاربردیاستو و مفید
افرادیانهادهاییبادرنظرداشتناصولانتشاروحمایتدارد،اماجایآنهستکه

 کردتجویزیارائهکنند.هاینویازاینگونهآثاربارویفوق،صورت

 

 ماشین نوشتار

 فرید قدمی

 کُن-تیز-مدخل اول: چاقو
هیچمانعیبهمیانةکتاببرویمودرمیانرانخوانیموبی«غلطننویسیم»اگرپیشگفتارِ

پنداریمازخواندنکتابیکهچهمیایبزنیمشایدبیشترازآنههاپرسکلماتومدخل
نجفیابوالحسن استلذتببریموبهفکرفروشویم. فارسیکرده درنجفیتقدیمِ

مبنایاحکامکتابحاضردرغلطیاصحیحبودنکلماتو»نویسد:پیشگفتارکتابمی
الف(زبانکهنبراساسم جایماندهدرعتبرترینآثاربهعباراتسهمنبعزیراست:

امروز زباننوشتار ج( امروز؛ زبانگفتار ب( دویستسالگذشته؛ و اما.«طیهزار
نیزنیست:درتمامکتابنویسنده«گفتار»درکارنیستخبریاز«پیشگفتار»جاکهآن

زدندرایاستبرایپرسهایبهانهتنهابهنوشتارارجاعدادهاستوهرمدخلوکلمه
میاننوشتار،درمیانمتونیناهمگونازادبیات:ناصرخسرو،سعدی،مولوی،آلبرکامو

و....
پیشگفتار» » ظهور گفتار»وعدة می« آنرا اما خوانندةدهد، ننویسیم»چه «غلط
ایمدامبهدرحالحمله«غلطننویسیم»است:«نوشتار»بیندیکبارهدربرابرخودمیبه
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یاستکهرادیووتلویزیون)بلندگوهایایدئولوژیکمدرن(گویندةآناست؛«گفتار»
ودراینمیانهسالحاوسردیِنوشتاراست:سالحِسردِنوشتاردربرابرِگرمایِحضورِ

 مدخل در «علیه»صدا. همچون متونی از عباراتی نقل پساز نجفی مقاله»، ،«چهار
نوشتاربرگرمایصدایگویندةاخباربا«قصصقرآن»و«اسرارالتوحید» سالحسردِ

اماتلویزیونحملهمی سرماینوشتار است؛ فریبنده گرمایحضور، گرمایصدا، برد.
وابستهبهحضورِگویندهاست،گرم«گفتار»خواند.مخاطبرابهسکوتوتفکرفرامی

.وزنده؛نوشتارامامحلِغیاباست،غیابِنویسنده،مردهوسرد
نیزدرحکممنبعیبرای«زبانگفتارامروز»نویسدکهکتابمی«پیشگفتار»نجفیدر

دهد:اشبوده،اماقرائتِکتابخبرازچیزیدیگرمینوشتاری«احکام»اوبراینوشتن
چنانتیزشودکهآیدتاآنرودومیتیغِولگردیاستکهمیانِمتونمی«غلطننویسیم»

ماشینیاستکهآموزد،دریدامیچنانکهرابدرد.نوشتار،آن«صدا»و«حضور»گلوی
کُن.-تیز-کند:ماشینِچاقواشهمچنانکارمیبعدازمرگسازنده

 مدخل دوم: احکام
داندکهمردمبراینوشتنوابوالحسننجفیکتابیدربارةنوشتننوشتهاستونیکمی

مانند.پساندونمیاونمانده«احکام»تظارسخنگفتن(دران«فصیح»سخنگفتن)ویا
 در نجفی پیشگفتار»چرا » از احکام»کتابش میمی« چه ازنویسد؟ کسی اگر شود

اوسرپیچیکند؟«احکام»
می غیاب با تفکر است. کردن زور قسمی آنتفکر غیابِ با بدانآغازد، چه

میمی صندلیفکر به من صندلیرااندیشیم. پسشیءِ کردهکنم، طرد ذهنم واز ام
نشانده«صندلی»جایشکلمة مندرذهنمنوشتهرا آنفکرتابتوانمبه«صندلی»امام:

غیابمی با پستفکر کنم. ابوالحسننجفیاز است. وقسمینوشتار «احکام»آغازد
امانهازآنجزحکمداندکارنویسندهچیزیبهنویسد،چراکهاومیمی کردننیست،

دستحکمیکهاجرایشالزامیاستوتخطیازآنمجازاتدرپیخواهدداشت.
بلکه نیست، همبسته نوشتار و غیاب با است خورده پیوند مجازات با که حکمی

گانةموسینبی)ع(وقوانینحمورابیهردوهمبستةحضوروگفتاراست.احکامده
درآمده نوشتانخستبهگفتار پیوندشانبا دراندو حکمیکه پیوندیثانویاست. ر

کندهمبستةقانوناست،حکمیکهدرنوشتارمنزلداردهمبستةتفکر.گفتارظهورمی
فکرهایابوالحسننجفیاست.«غلطننویسیم»هایابوالحسننجفیدرحکم
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 مدخل سوم: الهیات
کههمانهیاالگوید:نخست،زبانگانهدرزبانسخنمیوالتربنیامینازسطوحیسه

آدم زبان دوم، نیست؛ وجود و زبان مرزیمیان آن در استو خداوند خالقة کالم
بهرههیاالگذاریِچیزها،ازشناختواسطةایننامنهدوبهابوالبشرکهبرچیزهاناممی

ازمی هبوط، زبانطبیعیکهازپیِ برد،چراکهنامنسبتیسرراستباچیزدارد؛سوم،
زبا بهابزارونشانهسطحِ نامتنزلکرده، نابِ شودواگرچههنوزایصرفبدلمینِ

گاهگشاید:آنمیهازبانِیگانةهمةمردماناست،اماراهرابرآشفتگیوتکثربابلیِزبان
عهدعتیق،دیگرنهبهیکزبان،کهبهزبان هاییگوناگونسخنکهآدمیان،بهروایتِ

شانکهپیشازایننسبتینامند،نهبهنامرابهکلماتگوناگونمیگویندوچیزهامی
بهیکزبانِیگانةمهبوطکهحرفانهحتقیقتوشناختالهیداشت،وواسطهباحبی

منفردهمچونتکههمرابفهمند؛اماهمچنانهریکازاینزبان ایکوچکهایطبیعیِ
اند.ازمنظربنیامین،رسالتمترجم،ازهبوطشکستةزبانِنابِپیشازهمانکوزةاینک

هایشکستةهمانهمچسباندنتکهکهیکسرهجداازرسالتشاعرونویسندهاست،به
اییکسانبازباننابدارندوهایطبیعیفاصلهیکاززبانکوزه)زبانناب(است.هر

هایطبیعیِمختلفزبانهایزبانِنابازوجورکردنِتکهترجمهازمنظربنیامینجفت
هاست.ونزدیکشدنبهسطحِزبانِنابِنام

دربرابراینرویکردِالهیاتیروشیدوگانهدارد:«غلطننویسیم»ابوالحسننجفیدر
اززبان کهعیناً خواندومی«دخیل»هایخارجیواردفارسیشدهاستاوکلماتیرا

می خوشامدشان واژة جمله از مبیلاتو»گوید، و« فارسیشده؛ وارد فرانسه از که را
کهبه پیرویازنحوزبانبیگانهواردعباراتیرا واسطةترجمةعباراتخارجیوبا

که«آتشگشودن»کند،ازجملهخواندوازآننهیمیمی«برداریگرته»اندفارسیشده
 زبانto open fireترجمة تأثیرپذیری گاه نجفی است. انگلیسی ازاز طبیعی های

جاکهپاینحودرمیاناست،آنراپذیردوگاه،آنیکدیگررا،درموردکلمات،می
کند.طردمی

 مدخل چهارم: سفر
غلطننویسیم» اتصاالتیازتواندمونتاژیازقطعات)تکهمی« هاییازنوشتار(باشدبا

ینیبرایسفربهعمقِهیچحکموتجویزی،ماشکلماتبرایساختنماشینیجدید،بی
زبانوتفکر.
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 زیباتر آن بود که...

 سمیه نوروزی

باشد؟شبسودایسعدیرامگرفردانمی
باشدبهتراستکهازاستعمالمی»آمدهبهدودلیلغلطننویسیم.امادرباشدمیچرا.

«بهجایاستخودداریشود. «بعضیفضال»حکمِ غلطنیزکهاستفادهازاینفعلرا
توانستهحکمِکتابردشده.البتهآقاینجفیمینویسندةتوسطصراحتاند،بهدانسته

آقاینجفیردشود.توسطدهندحکم،ردکند،اماگروهیترجیحمیرابعضیفضال
مقصودایننیستکهدرزبانفارسیفعلمجهولیا»چراکهبازدرغلطننویسیمآمده

(وجودنداشتهوبنابرایناستعمالةوسیلط)ومترادفآنبهتوسمرکبِ)به(حرفاضافة
.«هاغلطاستآن

میغلطننویسیم ورق که یارا درستبودن غلطو حکمِ صدور از بیشتر زنیم،
بعضیمخاطبانرارقممی خوریمبه:زند،برمیبایدهاونبایدهاییکهغلیاناحساساتِ

تربهتراستبهاینصورتنوشتهشود،فصیحمغایرروحزبانفارسیاست،درفارسی
بخوانیم، کتابرا نگاهیمهربانانه با یعنیاگر و... استبگوییم زیباتر استکه، آن

می متوجه درستبودنِ یا غلط از بیشتر چیستو نگران نویسنده وباشدمیشویم
توسط بیو دغدغةخوابیشدندچار چنان، زیباترنویسیدارد. و بهتر خواندنچه با
حیرتبهدهانمیترجمه هایمانیمازمعادلهایایشانوتطبیقبازبانمبدأ،انگشتِ

عبارتایکهبرایبعضیواژهزیباوفکرشده طوالنیوپرازحرفِها، هاوجمالتِ
فکرمی کردهاست. بیگانهپیدا کنماگرابوالحسننجفیدرعنوانکتابشتجدیدربطِ

سیسالیککرد،نظریمی نزدیکِ نبود وتنهبایستدوازدغدغهشایددیگرالزم ها
بهتجربهثابتشدهکهامرونهیکردنبهنگرانی هایشبرایزبانفارسیدفاعکند.

دهدتاصحبتازموضعوخطاببیشتریجوابمیتروباعتابمخاطب،کمیسخت
اطالع دلیل همین به صِرف. ننویسیمرسانِ پربحثتبغلط از یکی به شد تریندیل
هایزبانفارسی.فرهنگ

مهم دلیل کتاب، این شدن دیده اما وجود به نیاز داشت: هم نامةشیوهیكتری
اند،هاییکهبابیشازیکناشرکارکردههاونویسندهنویسی.همینحاالمترجمفارسی

شیوهمیخوبیبه نشر، هر که دارنامةدانند بهخاصخودشرا بنا اگر طوریکه د؛
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کرده ناشریکار روزیبا که متنکتابیرا دیگریدالیلیبخواهیم تحویلناشر ایم،
ناشرجدیدچیدهوطبقسلیقةخوانیراگذراندهبدهیم،متندوبارهبایدمراحلنمونه

قةبایدبهسلیهاهمازاینقاعدهمستثنانیستند؛چراکههرکدامشود.مجالتوروزنامه
مستقل مجموعه هرچه بچینند. را متن سلیقهخودشان باشد، پراکندهتر وها تر

کافیقاعدهبی شبکهتراَند. به بهستنگاهیبیندازیم توانیمدوندرتمیهایاجتماعی.
اییکساننوشتهشدهباشند.بهعنوانمثال،هنوزتکلیفمتنبخوانیمکههردوبهشیوه

جانمعلومنیست.همینبامطابقتکردنیانکردنفعلبافاعلبیزبانفارسیةنویسند
ترکیبکلمه ملکی، ضمیر جدانویسی تنوین، همزه، الفمقصوره، با را هایمشکل

تویچنینآشفته دارد. پیشوندهایفارسیو... پسوندو با اساتیدوبیگانه بازاریکه
تنهپاپیشخواهدکسییکرتمیکدامدیگریراقبولندارند،جسامدعیانگویاهیچ

نویسانداشتهباشد.آقاینجفیامانزدیکبهایبرایفارسیبگذاردوپیشنهادیاتوصیه
هایشیراتقدیممخاطبکردوغلطاننوشتهةسیسالپیشباانتشاراینکتاب،دیکت

ک از فن اساتید که سختگیرانه ایرادهاییهرچند و انتقادها با و شنید تابگرفتندرا
هایبعدی،حسننیتخودرابرایروشدوسپسباتصحیحچاپمنشانهروبهبزرگ
زیباتر خواندنمقدمهونویسیِ حسننیتایشانبا البتهدرکِ زبانفارسیاثباتکرد.

نبود بهتر نیست. و چندانهمسختنبود متنکتابآمده، در بعضیتوضیحاتیکه
افتادهکمیمالیم میتترو اینکتابنگاه به حاالهمینحلقر نفرةشدتا ةچندهزار

دستِ قلم، اهل تعبیری، به یا نویسنده و مترجم و یکشیوهناشر از پیرویکم نامه
غلطننویسیمکتابةایکهسیسالپیشدرمقدمسفاستجملهأکردند؟باعثتمی

دوهنوزبرایایننگرانیکنکتابآمده،هنوزهمصدقمیةنویسندةبهعنواندغدغ
لفظاصطالحاتوترکیباتخارجیکهعمدتاًبهلفظةترجم»حلیوجودندارد:هیچراه
انگاریمترجمانونارساییزبانهاوسهلهایاخیربراثرشتابزدگیخبرگزاریدرسال

رواجهابرگشتهدرمطبوعاتورادیووتلویزیونوبسیاریازکتابدانشجویانازفرنگ
لفظ،باافزایشروزافزونبهلفظةترجم.«یافته،باروحوطبیعتزبانفارسیمغایراست

دسترسیهایزبانانگلیسیوزبانتعدادناشرانومترجم هایدیگروبهدلیلسرعتِ
کتاب هرچهسریعبه برایانتشار رقابتیپنهان وجودِ نتیجه، در و بعضیهایروز تر
پرمخاطکتاب جدیهای معضلی دیگر حاال ب، که معضلی بهقطعاًست؛ کمک با

شدبرایشکاریکرد.چراقطعاً؟هامیازایننگرانِغلطننویسیم،خیلیزودترةنویسند
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پنجداستانازرومنگاریکهایشانحدودچهلةوقتیاجازهخواستمبرایبازترجم
پیش تسال خوشحالی با بود، کرده ترجمه کردأتر سال،کید چهل از بعد حتماً که

بهترجمة و نگرانیبهتر درک قطعاً است. نیاز بهروزتری و باها همکاری دنبالش
مینویسنده دانشی، و دید وسعت چنین با برایای را بهتری اوضاع توانست
نویسیامروزرقمبزند.فارسی

 تیم.گرفترمیاشراجدیینویسنده،دغدغهغلطننویسیمکاشجایکتاب
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