
بهاءالّدين ُخّرمشاهی كیمیایفرهنگدر»فرهنگكیمیا«

ش��ادروان كريم امامی )شيراز 1309 – تهران 1384 ش( از فرهيختگان، فرهنگ پروران 
و فرهنگ نگاران برجس��ته و اثرگذار عصر جديد است، كه بيش از نيم قرن از زندگانی پربار و 

بركت خود را وقف كوشش های علمی كرد.
دانش��نامۀ دانش گستر او را چنين معرفی كرده اس��ت: »مترجم، فرهنگ نويس، ويراستار، 
كارش��ناس هنری و منتقد ايرانی. از پيش گامان نقد علمی در ايران و برندة لوح س��پاس ...«. 
آنچه در اين معرفی به آن اش��اره نش��ده مديريت نشر است. اگرچه در ادامة همان مقالة يك 

ستونی چنين آمده است: 
... وی از 1341 ت��ا 1347 نويس��نده و مترجم نش��رية انگليس��ی زبان 
كيهان نش��نال و از 1347 نيز با عنوان سرويراس��تار همكاری خود را با 
انتش��ارات فرانكلين آغاز كرد كه اين همكاری ت��ا 1353 ادامه يافت. از 
اين س��ال نيز تا 1357 به عنوان مدير عامل انتش��ارات سروش فعاليت 
كرد. او در سال 1360 انتشاراتی و كتاب فروشی سروش را به كار انداخت 
كه به س��بب حضور اين مترجم و كتاب ش��ناس و ويراستار صاحبنظر، 
اين كتاب فروش��ی پاتوق دوس��تداران كتاب و اهل فرهنگ و نظر ش��د. او 
و همس��رش گلی امامی برای نخس��تين بار در چند دهة اخير، ]نشر[و 
نش��ريه ای به ن��ام »زمينه« را راه اندازی كردند ك��ه به صورت دو هفتگی 

منتشر می شد و تا سال 1379 منتشر شد.
معرفی كتاب هايی كه در اين نشريه می آيد، بسيار مختصر و مفيد و روشن و روشنگر بود 
و گاه از طنز كمرنگ � و می دانيد كه: طنز كمرنگ بهترين طنز است � مادام العمر او نشانی در 
آنها بود. ميانگين آن معرفی ها را می توان 3 و حداكثر چهار سطر )ستونی( دانست. ادامة اين 
شيوة شيرين معرفی كتاب )ها( را در كتاب گزاری های شيوای دوست كتاب شناس و كتاب پژوه 
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ديگرمان آقای فرخ اميرفريار در نشرية »جهان كتاب«، در نزديك به دو دهه شاهد بوده ايم.
ترجمه يكی ديگر از زمينه های كوشش و كار فرهنگی استاد امامی است. او، هم مترجم 
از انگليس��ی به فارس��ی بود )گتسبی بزرگ؛ با خش��م به يادآر؛ انسان و فضا؛ ايرانيان در ميان 
انگليس��ی ها؛ ماجراهای ش��رلوک هلمز )4 جلد(؛ هم از فارس��ی به انگليسی )از جمله ترجمة 

جديدی از رباعيات خيام، و منتخبی از اشعار سهراب سپهری و فروغ فرخزاد(.
فرهنگ نگاری نيز از عمده ترين زمينه های فعاليت فرهنگی او بود. گويا يكی از فرهنگ های 
بزرگ يا كوچك انگليس��ی � فارسی روانشاد سليمان حييم را، ابتدا برای دست گرمی ويراسته 
باشد، سپس به فرهنگ نگاری فارسی � انگليسی كه كمتر كار شده، روی آورد كه دو اثر از او در 
ميان اين گونة كم شماره از فرهنگ ها می درخشد. اول فرهنگ معاصر جيبی فارسی � انگليسی. 
دوم كه موضوع بحث اصلی در اين مقاله است: فرهنگ معاصر كيميا )فارسی � انگليسی(. نقد 
كتاب هم مانند معرفی كتاب های جديد االنتشار، از جمله كوشش های ارجمند او بود. و ديگر 

كه اخير است و آخر نيست: ترجمه پژوهی يا ترجمه كاوی بود.
در اين باب كتاب دو جلدی پربار و ديده گشای از پست و بلند ترجمه از مجموعة مقاالت 
و مصاحبه ها و حتی كارگاه های ترجمه آموزی او فراهم و منتشر شده است كه بنده در نگارش 
كتاب نس��بتاً مفّصل )600 صفحه در قطع وزيری، نشر ناهيد( در زمينة همه يا اغلب مسائل 
ترجمه از عربی / انگليسی به فارسی كه با عنوان ترجمه كاوی اخيراً منتشر شده، از آن كتاب 
بيش از هر كتاب ديگر س��ود برده ام. و از دوس��ت دانش��ورم آقای عبدالحسين آذرنگ و خانم 
امامی سپاسگزاريم كه در جمع تدوين و اصالح و تصحيح جلد دوم اين كتاب )از پست و بلند 

ترجمه( كوشيده اند.
اين س��ومين مقاله ای اس��ت كه در دو دهة اخير دربارة استاد كريم امامی نوشته ام. اولی 
و دومی، هر دو در نگاه نو چاپ ش��د. اولی دربارة از پس��ت و بلند ترجمه بود، و دومی دربارة 
فرهن��گ كيميا ك��ه قلم انداز و كوتاه و معرفی گونه بود، و در آن وع��ده داده بودم كه در اولين 

فرصت نقد نظری شايسته دربارة آن مرجع ارزشمند خواهم نگاشت.
خوانندگان اهل نظر می دانند كه بنده هم در حد خود، كم يا بيش س��ابقه و ممارس��تی 
در فرهن��گ ن��گاری دارم: 1( فرهنگ موضوعی قرآن كريم )با همكاری اس��تاد كامران فانی( 
كه همين ايام چاپ شش��م يا هفتم آن از س��وی نشر ناهيد منتش��ر می شود. 2( ويراستاری 
فرهنگ اصطالحات علوم و تمدن اس��المی )در 2 جلد، يكی انگليس��ی � فارس��ی، و ديگری 
فارسی � انگليسی(. اين اثر به همت آقای محّمدتقی اكبری و چهار نفر ديگر )از گروه ترجمة 
بنياد پژوهش��های اسالمی( تدوين ش��ده و بنده آن را ويرايش كرده ام. 3( ويراستاری فرهنگ 
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اصطالحات فلس��فه و عل��وم اجتماعی تدوي��ن خانم ماری 
بريجانيان، كه ويراست جديد آن با افزايش واژه نامه های مبنا، 
كه نزديك به 400 واژه نامة پايانی ترجمه های برتر در زمينة 
فلسفه و علوم اجتماعی و انسانی است، همين ايام )زمستان 
1390( از سوی پژوهش��گاه علوم انسانی انتشار يافته است. 
4( جمع و تدوين و ويرايش فرهنگ فرهيختگان، كه فرهنگی 
موضوعی )انگليسی � فارس��ی( است در بيش از 50 رشته از 
فيزيك و ش��يمی و منطق و رياضی گرفته تا هنر و فلس��فه 
]هم غربی، و هم اس��المی[ و كالم تا رش��تة جديدی به نام 

آينده پژوهی، تا يك كاس��ه كردن بيش از 30 رش��تة مهندس��ی، تا علوم ورزشی، و ديگر بلية 
عام اجتماعی يعنی اعتياد كه رش��تة جديد اعتيادپژوهی به آن می پردازد و در هر رش��ته در 
حدود 250 تا 300 و 400 واژه/ اصطالح از صاحبنظران واژه پژوه � كه غالباً با گروه واژه گزينی 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی همكاری دارند � گرفته ش��ده و جمعاً 16-17 هزار واژه / 
اصطالح است كه موضوع به موضوع، در داخل هر موضوع: الفبايی، تنظيم شده با يك فهرست 
در هم آرايی ش��دة الفبايی انگليس��ی، و همتای آن فارسی در پايان. اين اثر در حال حاضر در 
دسِت آماده سازی و حروف نگاری است اميد دارم تا نمايشگاه بين المللی كتاب در ارديبهشت 
1391 ش. از س��وی ناش��رانش )نشر نگاه، نشر معين، و نشر شباهنگ( انتشار يابد. 5( تأليف 
فرهنگ انگليسی فارسی نسبتاً مفّصلی كه از يك دهه و نيم پيش آغاز كرده ام و پس از وقفه ای 
6-7 س��اله، اين بار با همكاری سه فرهنگ نگار صاحبنظر و صاحب تجربه )آقای دكتر سعيد 
حس��امی، خانم عاطفة قنبری، و خانم تينا حميدی( با دقت و اندكی هم س��رعت، به خير و 
خوشی پيش می رود، و اگر ان شاءاهلل با زمان بندی پيش بينی شده انجام گيرد در كمتر از يك 
سال )از اكنون، زمستان 1390 كه بيش از دو سوم آن تأليف و حروف نگاری شده تا حداكثر 
اوايل زمستان 1391 آمادة مراحل نهايی توليد، يعنی ليتوگرافی و چاپ خواهد شد(. نام اين 
فرهنگ، فرهنگ � دانشنامۀ كارا و در 3 جلد � هر يك حدوداً هزار صفحه � با 6-7 فهرست و 

ضميمة الزم و مفيد خواهد بود.
اص��والً به واژه پژوهی و واژه نامه پژوهی تعلق خاطر بس��يار دارم. كتاب از واژه تا فرهنگ 
كه چاپ دوم آن نزديك به انتش��ار است )نشر ناهيد(، به همين گونه مباحث اختصاص دارد. 

همچنين چندين نقد و نظر بر فرهنگ های فارسی نوشته ام.
نوش��تة اخي��رم در اين زمينه، نقدی ب��ه فرهنگ هزاره   تأليف روانش��اد دكتر علی محّمد 



کریم امامی

***
به ه��ر صفحه و هر مدخل ک��ه نگاه می کنم دانش عمیق و بینش وس��یع 

فرهنگ نگار را به عین و عیان می بینیم
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حق شناس و دكتر حسين سامعی و خانم دكتر نرگس انتخابی است، كه با مهر و ارادت بسيار 
و اعتقاد علمی به ارج و اعتبار اين مرجع ماندگار و معتبر نوشته شده، و قرار است در يادنامه 
آن بزرگ م��رد � ب��ه جمع و تدوين جناب عباس مخب��ر � درج گردد و اينك در پايان مرحلة 
حروف نگاری است. دريغا كه نقد و نظر شاگردانه ای كه در اين مقاله برای فرهنگ بی همتای 
فارسی � انگليسی شادروان كريم امامی می نگارم، نه در جشن نامه و در زمان حيات، بلكه در 
يادنام��ه آن فرهنگ نگار و فرهنگ پژوه بزرگ، به جم��ع و تدوين آقای عليرضا اكبری معاون 

سردبير نشرية تخصصی مترجم انتشار می يابد.
از خود گفتن را بر من ببخشيد. شايد می خواهم بگويم كه شاگرد آن بزرگان نيز در اين 
زمينه ها فاقد سابقه و تجربه نيست و به اصطالح، به نوعی درس پس می دهد؛ و طبعاً به شعر 

معروف: ديگران كاشتند و ما خورديم / همه برزيگران يكدگريم، اعتقاد دارد.
اعتقاد علمی، و عالقة عاطفی كه به استادانم علی محّمد حق شناس و كريم امامی داشته ام، 
و تا زنده ام خواهم داش��ت، امری پوش��يده و پنهان نيس��ت و از سطر به سطر آن و اين مقاله 

آشكار است.

امتیازاتفرهنگكیمیا
يكی از مس��ائل مهم علمی و اخالقی كه در اغلب نقدها مسلّم گرفته، يا معقول و ناگفته 
می مان��د، بيان وجوه اهميت و امتيازات اثری اس��ت كه نقد می كنند. من نيز با آن كه چهل 
س��ال س��ابقه و پركاری و پُرنويس��ی در نقد كتاب دارم، در گذشتة ايام دچار همين مسامحة 
مسلّم انگاری امتيازات و ارزشمندی های آثار »منقود« گشته ام. اما در سال ها و كارهای اخير، 
جبران مافات كرده ام. چنان كه چندين و چند امتياز مثبت و سراس��ری فرهنگ هزاره   را در 
اوايل مقاله ام آورده ام. وگرنه صرف بر شماری بی محابا و مدعيانة بعضی كمبودها و افتادگی ها 
و نقص ها و نارس��ايی � كه در تاريخ كتاب و كتابت هيچ مرجعی در هيچ زمان و زبانی از آنها 

عاری نيست � نه علمی است، نه اخالقی.
نقل اس��ت كه مرحوم عالمه محّمد قزوينی، رحمة اهلّل عليه، پس از ديدن ارج و عظمت 
جزوات اولية لغتنامۀ دهخدا گفته بوده است كه داشتن ده هزار فقره عيب و نقص در چنين اثر 

عظيمی معّفو ]بخشودنی[ است. )نقل به مضمون(.
يك ش��عر عربی مع��روف در مقدمة آثار بعضی از بزرگان قدي��م درج می گردد كه آوردن 

ترجمة آن مناسب مقام است:
روغن كنجد همه بينند صافی در درون شيشه هايش
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غافلند از آسيا سنگی كه سنگين بر سر كنجد فتاده
1. اولين حسن فرهنگ كيميا وضوح و شيوايی و خوش دستی و كاربرپسندی آن است. با 
حروف نگاری چند فونتی/ قلمی و چاپ دو رنگ عالی اش، كه از سوی نشر فرهنگ معاصر است.
2. دوم به گزينی مدخل هاست، و به روز بودن آن، به نحوی كه به ندرت تام ممكن است، 
به تعدادی لغت/ مدخل عجيب و غريب و محجور برخوريم كه از واژه نامه های كهن برگرفته 
شده، و گويی آن گونه لغت ها مورد نياز و گمشدة كسی نيست. در دنبال اين نكته، بايد افزود 
كه يك مقابله نيم ساعتة اين فرهنگ با فرهنگ متين، ولی قهراً قديمی شدة فارسی � انگليسی 
ش��ادروان سليمان حييم، امروزه گرايی فرهنگ كيميا، و از دور خارج شدن درصدی از واژگان 
)اع��م از مدخل و معنی / معادل( فرهنگ عالی حييم را نش��ان می ده��د. اگر اين مقابله را با 
فرهنگ كهن تر استينگاس انجام دهيم، اين درصد بسيار بيشتر است. در استينگاس بسياری از 
تركيب های ادبی و شعری و شعرگونة قديمی و حتی باستانی ديده می شود. اما در دفاع از دو 
فرهنگ ارزشمند استينگاس و حييم می توان گفت آنها هم تابع زمان و زمانه و زمينة خود بوده اند.

اين سخن درست و اين ايراد به بنده در اين قول و قضاوت وارد است. و من نمی توانم بدانم 
كه زباِن روز، و فرهنگ زمانة آن دو فرهنگ چگونه بوده است. و چيزی كه در آن ترديد ندارم 
ارج و اعتبار واالی آن دو فرهنگ اس��ت كه به احتمال بس��يار، جزو اصلی ترين منابع مرحوم 
امامی در تأليف كيميا بوده است. چيزی كه به قاطعيت می توانم گفت اين است كه شادروان 
امامی نسبت به واژگان جاری و رايج فارسی و معادل يابی � و در مواردی تعريف به جای معادل 

دادن � تعلق خاطری بيش از كهن گرايی بی دليل داشته است.
اما يك واقعيت، در حال حاضر مقابله كردن اين دو فرهنگ هم � اندازه )هر دو جلد 1000 
صفحه در قطع وزيری، و دوس��تونی( را برايم دشوار می سازد؛ و آن اين است كه فرهنگ يك 
جلدی فارسی � انگليسی حييم را خانم فاطمه مهرآذر عالمانه و سخت كوشانه ويراسته و روزآمد 
ساخته اند. مگر اين كه بتوان اصل ويرايش نشده )چاپ 1332 ش( اين فرهنگ را از كتابخانه ها 
به دست آورد. اما با وجود اين ويرايش همچنان درصد لغات قديمی /  ادبی و مهجور در فرهنگ 

حييم باالست. و بندة سنت گرا نبايد از آن نفی حكمت كنم.
ام��ا اگر از نظر درج واژگان جدي��د، يا معنای جديد كلمات قديم به كيميا مراجعه كنيم، 

حساسيت زبانی مؤلف آشكار می گردد. به اين مثال ها توجه فرماييد:
 an art gallery � نگارخانه 
Subsidy � يارانه    
Subsidized -يارانه ای    
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 despot 2. a godless and arrogant      طاغوت �
  non-profit-making � غيرانتفاعی )بريتانيايی( 
non-profit    )آمريکايی(
 a private school     مدرسۀ غيرانتفاعی-
     underprivileged � مستضعف   
a member of the under class    

blood-money            ديه �
 combatant محارب برای اين مدخل دو معادل آورده اند. اولی به معنای جنجگوس��ت �

و برای دومی چون به واقع معادل انگليسی و امروزين ندارند، اين تعريف را به دست داده اند.
[Islam] sb who has taken up arms against an Islamic State

1. a monarchist   2. a royalist   :سلطنت طلب دو معادل دارد �
اين مثال ها را می توان تا چهل و پنجاه نمونه از واژگان نو ساخته، يا واژگان كهن كه معنای 
جديد يافته اند ادامه داد. برای »تعزير« و »ثاراهلل« كه بسيار وابسته به فرهنگ اند، تعريف های 
دقيقی داده شده، مخصوصاً »ثاراهلل« كه به درستی به »خون خدا« ترجمه نشده )بنده مقاله ای 
دربارة »ثاراهلل« در دايرة المعارف تش��يع نوش��ته ام(. اما واژگان خيلی جديد مانند پول شويی 
money laundry ، يا اسالم هراسی Islamophobia در اين اثر وارد نشده، زيرا در سال های 

پس از تأليف و طبع اين فرهنگ ساخته شده اند. 
3. امتياز س��وم فرهنگ كيميا در اين اس��ت كه برای اغلب )تا حد ممكن( ضرب المثل ها 
معادل انگليس��ی آنها را پيدا كرده و آورده اند. درصد اندكی هم كه معادل نداش��ته ، به ناگزير 

كوتاه و روشن ترجمه شده است.
بن��ده دربارة ض��رورت ترجمه يا معادل يابی  ضرب المثل به ضرب المثل دو نوش��ته دارم. 
يكی مقاله ای اس��ت به نام ضرب المثل های همس��ان در انگليس��ی و فارسی كه بيش از صد 
ضرب المثل از هر يك از دو زبان آورده ام. ديگری بحثی است دربارة چگونگی ترجمه ]و بهتر 
از آن: معادل يابی[ ضرب المثل ها كه در كتاب جديداالنتشار ترجمه كاوی )نشر ناهيد، 1390( 

آمده است.
حال برای مالحظة هنرمندِی اس��تاد كريم امام��ی در معادل يابی برای اغلب )و نه همة( 

َمَثل ها، چند نمونه از آنها نقل می كنيم:
absolutely nothing happened.   .يک( آب از آب تكان نخورد

]البته اين مورد، به ترجمه � و نه معادل يابی � بيشتر نزديك است[.
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دو( شاهنامه آخرش خوش است.
all’s well that ends well.

سه( آش دهن سوزی نيست.
It is nothing to write home about.

چهار( نخود هر آش بودن
To have a finger in every pie.

پنج( داية مهربان تر از مادر
More Catholic than the Pope.

شش( خنده بر هر درد بی درمان شفاست.
Laughter is the best medicine.

اينك، نمونه هايی از ضرب المثل ها، يا تعبيرات مثلی كه ترجمه شده:
� خروس بی محل

cock / rooster that crows at the wrong time

� چپق كسی را كشيدن
to give sb a sound/ good beating  

� علی بهانه گير
a proverbial child who is never satisfied with what he is offered and 

always asks for sth else.

4. امتياز ديگر اين فرهنگ در زمينة معادل، و گاه ترجمة اصطالحات و تعبيرات محاوره ای 
و عاميانه و اصطالحی است.

to build castles in the air يک( سودای خام پختن    
 serves him / her right     دو( دنده اش نرم
to subject Sb to a sudden attack     سه( پاچه گرفتن
to tempt Sb to do sth چهار( زير پای كسی نشستن   

      to insist on doing sth پنج( هر دو پای خود را در يك كفش كردن 
5. امتياز ديگر دقت در به دس��ت دادن معادل ها )و نه ترجمه به جای معادل آوردن، كه 
دربارة آن نيز صحبت خواهيم كرد، و اين امر در هرگونه فرهنگ نويسی � در هر زبان، و زمان، 

اعم از فرهنگ های خارجی � فارسی، يا فارسی � خارجی ناگزير است(.
a percussion grenade يک( بمب صوتی  



59فصلنامۀ مترجم/ سال بیستم/ شمارۀ پنجاه و دو و پنجاه و سه//////

دو( در ذيل مدخل اصلی »� بندی«، اين سه نمونة دقيق آمده است:
making water – tight � آب بندی  
rationing       جيره بندی �
classification           رده بندی �
to scent / suspect sth سه( بو بردن   
sons of Adam, mankind, humankind چهار( بنی آدم  

     a scholarship, a bursary پنج( بورس تحصيلی )راتبه( 
to award sb a scholarship   بورس دادن �
to win / receive a scholarship       بورس گرفتن �
the Stock Exchange � بورس سهام و اوراق بهادار 
No Honking! شش( بوق زدن ممنوع!   

    suspicious (fig) هفت( بودار   
 1. Paradise, 2. Heaven هشت( بهشت]شايد كلمة دوم، با H )حرف بزرگ( 

دقيق تر باشد. وگرنه با h )حرف كوچك( به معنای آسمان هم هست[.
avalanche نُه( بهمن   

� بهمن گير
1. [adj] avalanche-prone

2. [n] a structures built to deflect avalanche, an avalanche shelter

 mediocre ̊ مايه   ده( ميان
̊ مايه در اين معن��ا را واژه پژوه و فرهنگ نگار  ]به معنای متوس��ط الحال. گويا كلمة ميان
نامدار جناب داريوش آشوری پيشنهاد كرده باشد، كه فی الواقع معادل شيوا و شفافی است[.

منابع موجود يعنی فرهنگ های فارس��ی )به فارسی( مهم، يعنی لغتنامۀ دهخدا، فرهنگ 
فارس��ی )معين(، و جديدتر از آنها فرهنگ بزرگ س��خن )دكتر حس��ن ان��وری( هيچ كدام 
مدخل های ميان مايه و ميان مايگی را ندارند. اما فرهنگ هزاره )دكتر حق شناس و همكاران( 
ميان ماي��ه را ن��ه در برابر mediocre ، بلكه در برابر mediocrity آورده اس��ت. فرهنگ پويا 
)دكتر محّمدرضا باطنی( به درستی آن را در برابر mediocre آورده است. فرهنگ خوب ديگر، 
فرهنگ نشر نو )محّمدرضا جعفری( با آن كه هر دو مدخل / واژة انگليسی را دارد، معادل های 
ميان مايه و ميان مايگی را ندارد و چون در سه فرهنگ فارسی نامبرده اين مدخل ها نيامده، و 
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از سوی ديگر چون آقای آشوری آنها را در فرهنگ علوم انسانی اش )چاپ اول 1374( پيش 
از سه فرهنگ انگليسی � فارسی پيش گفته آورده است، به احتمال بسيار اين واژه )ها( را ايشان 

ساخته و الحق شفاف و شيواست.
6. آوردن تعريف های انگليسی موجز در برابر بعضی كلمات كه عمدتاً به خاطر تفاوت های 

فرهنگی، معادل بسيط يا مركب انگليسی ندارد. از جمله:
the act of penalizing sb for an offence / offense � تعزير   
For which there is no prescribed punishment in the Islamic love

 a title given to Imam Hosein / Hussein � ثاراهلل  
(the third Shiite Imam) after his martyrdom (ex tr. = He whose death will 

be avenged by God)

� چن��د مدخ��ل / مثال ديگر را فقط نام می بريم: � بلغور كردن � پا دادن � مادر رضاعی � 
مغلوب / مغلوبه � مزيد به علت � متعه � حج.

� استخاره هم از همين واژه هاست كه با 18 كلمه )در يك جملة بلند( معنای آن به دست 
داده شده، اما اگر آن را كمابيش با »سر كتاب باز كردن« مترادف بگيريم يك معادل مهم و 
معروف دارد: bibliomancy كه در فرهنگ كيميا نيامده است. مدخل » سر كتاب باز كردن« 
چون تا حدودی مهجور است در كيميا نيامده. در فرهنگ فارسی � انگليسی حييم، هم استخاره 
وارد ش��ده )با تعريفی كوتاه تر(، هم »س��ر كتاب« كه ضرورت نداشت، اما ذيل آن »سر كتاب 
باز كردن« آمده. در اين اثر تعريف »س��ر كتاب« در حدود 10 كلمه اس��ت كه در ميان آن از 
bibliomancy هم اس��تفاده ش��ده. حال آن كه همين تك كلمه برای همة اين سه معادل 

فارسی / عربی كافی است. مگر آن كه بگوييم برای دقت بيشتر افزودن كلمة قرآن يا قرآنی در 
جنب اين كلمة انگليسی ضرورت دارد.

حاصل آن كه مثال های بيش��تر را می توان در خود كيميا مالحظه كرد كه اغلب رس��ا و 
روشن و روشنگر است.

7. ديگ��ر از امتيازات مهم و مفيد كيميا، توجه ب��ه collocation )همجايی يا هم - آيی 
كلمات با هم، يا ذكر حروف اضافة الزم، قبل يا بعد از يك كلمه( است. اين مسئله، جديدترين 
دس��تاورد در فرهنگ نگاری انگليس��ی )و شايد جهانی( اس��ت. و در فعال )active( سازی و 
آموزش دهی آن بس��يار مؤثر اس��ت. ض��رورت و فايدة همجايی تا به حدی اس��ت كه بخش 
فرهنگ نگاری و انتش��ارات دانشگاه آكسفورد فرهنگ مستقل collocation تدوين و طبع و 

منتشر كرده است.



کریم امامی/ عکس از گلی امامی

***
محاسن و امتیازات كيميا سراسری و ساختاری است، اما ایرادها، حتی اگر 
وارد باشند، موردی هستند. ضمنًا محسنات موردی این فرهنگ هم سر به 

چند هزار مورد می زند
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اينك چند مثال شامل پديدة همجايی / هم � آيی:
� به جای آن كه در مقابل پنجر فقط puncture بيايد، اين گونه آمده است:

punctured, with a flat tire

to have a puncture, to have a flat tire � پنجر كردن   
    fixing a puncture, fixing a flat tire � پنجرگيری   

حتی يك اصطالح عاميانه را هم آورده است:
You have a flat tire mister � حاجی پنچری    
delay, tardiness, procrastination     تأخير �
to be delayed, to become overdue    به تأخير افتادن-

]در اينجا به نظر می رسد كه كلمة postpone هم خوب بود در مقابل تأخير می آمد[
اما من عجله كرده و صفحة بعدی را نديده ام كه به دنبال منقوالت باال چنين آمده است:
to delay stb, to put off sth, to postpone  sth -به تأخير انداختن  

8. امتياز ديگر آوردن زير مدخل های مناسب است. برای مثال:
1. history    2. a history book   3. date    تاريخ �
(of a letter etc) undated � بدون تاريخ     
bearing today’s date, dated today      به تاريخ امروز �
the history of Europe      تاريخ اروپا �
the history of Iran in ten volumes � تاريخ ايران در ده جلد  
the date according to the Gregorian calendar � تاريخ فرنگی  
ancient history � تاريخ باستان      
the date according to the Iranian solar calendar � تاريخ شمسی  
the date according to Islamic lunar calendar       تاريخ قمری �
contemporary history, modern history             تاريخ معاصر �

البته می توان چنين ارزيابی كرد كه اين زير مدخل های مفيد و كارگش��ا به نوعی همان 
همجايی است كه غالباً چنين است. يك مثال ديگر:

1. money 2. the price or cost of sth    پول �
          an advance payment, a deposit � پول پيش  
pocket money            پول تو جيبی �
 tip, gratuity, baksheesh         پول چای �
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(small) change         پول ُخرد �
paper money  پول كاغذی �

  cash, ready money � پول نقد    
to shovel up money     پول پارو كردن �
Money does not grow on trees.  ]پول علف خرس نيست ]ضرب المثل �
 (ex tr. = Money is not beer grass)

نيز نگاه كنيد به مدخل های آب، آزادی، بند، جنگ، روز، دوست. در ذيل بشقاب، هر دو 
معادل انگليسی »بشقاب پرنده« آمده است.

a flying saucer, a UFO   و معادل برای چهارگونه بشقاب ديگر
9. امتياز ديگر كه در اين مقاله آخر است، اما در فرهنگ كيميا هفت � هشت امتياز ديگر 
از ديدگاه فرهنگ نگاری علمی عصر جديد می توان يافت. اين امتياز آوردن مثال های روشنگر 
است كه به نحو ميانگين در هر صفحة دو ستونی، يكی آمده، و طبق عرف جهانی ايتاليك )و 

طبعاً فارسی آن ها ايرانيك( چاپ شده است.

اشارهبهبعضیكمبودها
بنده از زمان انتش��ار چاپ اول اين فرهنگ )در س��ال 1385( با آن انس گرفته ام، و دقت 
علمی و كاربس��ت بهترين و جديدترين شيوه های فرهنگ نگاری را در آن تصديق و تحسين 
می كنم. اگر عيب و نقص هايی هم در آن باشد، دادن پيشنهادهای اصالحی برای رفع آنها در 
حد بضاعت ناچيز من در زبان انگليس��ی يا فرهنگ نگاری نيست. مراد اصلی ام از نگارش اين 
مقاله، كه به گمانم خوانندگان مالحظه كرده اند، طرح مزايا و محاس��ن و به ويژه روزآمدی و 
روش مندی و مشكل گشايی اين مرجع است. هيچ فرهنگی نيست، اعم از انگليسی به فارسی 
يا فارس��ی به انگليس��ی كه مدخل ها يا معادل های كمبودی يا حتی نادرس��ت، در هر چند 

صفحه اش پيدا نشود.
استقبال خوبی كه در بازار كتاب و فرهنگ از اين اثر شده، كه در عرض 5 سال به چاپ 

هفتم رسيده است حاكی از درست و درمان بودن آن است.
نكات انتقادی و پيش��نهادی كه در اينجا می آورم برای تس��هيل ويرايش احتمالی آن، يا 
نگارش يك اس��تدارك ده � پانزده صفحه ای در پايان آن به قلم اس��تاد دكتر علی خزاعی فر، 

ويراستار كوشای همين فرهنگ است.
با ش��ناختی كه همة ما از دّقت و حتی وس��واس و ريزبينی و نكته سنجی شادروان استاد 
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كريم امامی داريم، شك نداريم كه اگر حيات طّيبة پربار و بركت او ادامه داشت، تاكنون، يعنی 
پس از چند چاپ اول، آن را پيراس��ته تر و ويراس��ته تر می كرد. دريغا كه حتی فرصت نگارش 
مقدمة دلخواه اش را نيافت، از يادداشت كوتاه همسر فريخته اش سركار خانم گلی امامی � كه 
امروز از بهترين مترجمان و اهل قلم كش��ور ماست � برمی آيد كه همين فرهنگ يك جلدی 
و اندكی كمتر از هزار صفحه ای، در حدود هفده س��ال زمان برده اس��ت. و چون اش��اره شده 
كه "هفت س��ال تمام، قسمت عمدة وقتش را، پشت كامپيوتر، صرف تكميل آن كرده است" 
احتمال می توان داد كه به جای دستنويس عادی، لوح فشردة نهايی به ناشر تحويل داده باشد. 
اينك نمونه هايی از كم و كاستی ها، بی آنكه پيشنهادهای اصالحی خود را همواره و همه جا 

درست )تر( بدانم.
1. بهنژادی. اس��م )= اصالح نژاد( به جای معادل، دارای تعريفی در يك سطر و نيم است. 
مراد از سطر در اين مقاله سطر كوتاه يعنی يك ستونی است. اما به نظر می رسد كه اين كلمه 
/ اصطالح، در انگليس��ی معادل جا افتادة معروفی دارد: eugenics )كه طبعاً s پايانی آن هم 
اسم ساز است(. بهتر است در اين مورد و موارد، برای روشن سازی بيشتر مسئله به فرهنگ های 

معتبر متداول رجوع كنيم.
 eugenics فرهنگ هزاره چنين مدخل و معادلی دارد: بهسازی نژادی �

� فرهن��گ پويا )2 جلدی، اثر دكت��ر محّمدرضا باطنی و دستيارانش��ان(: بِه˚ نژادی، به 
. eugenics نژادشناسی

� فرهنگ نشر نو )يك جلد، اثر محّمدرضا جعفری( اين مدخل را ندارد.
� دانشنامۀ دانش گستر، در برابر آن: بهسازی نژاد آورده است.

2. كلم��ة euthanasia در اغلب فرهنگ های يك و دو زبان��ه وجود دارد. معنای الزم آن 
»آس��ان ميری« و متعدی آن »آسان ميرانی« ]از ميراندن، متعدی مردن است.[ اين كلمه نه 
فقط مهجور نيس��ت. بلكه در دهه های اخير در محافل پزشكی و حتی حقوقی و روشنفكرانه 
مشهور است. و به اصطالح امروز »ادبيات« ]منابع و متون[ راجع به آن در رسانه ها بسيار است.
مراد از آن قتل از روی ترحم است. يعنی از زجر و رنج رهاندن بيماران خاص كه بيماری شان 
عذاب دهنده و فوق تحمل و طاقت بشری است كه خود و در مواردی خويشان آنها از پزشك 
يا اوليای بيمارستان درخواست دارند كه از روی بشر دوستی آنان را بكشند و در واقع از تحمل 
شكنجة بی حاصل، در شرايطی كه علم پزشكی امروز از مداوای آنان ناتوان است، خالص كنند. 
اين كلمه با يك تورق، در ذيل مرگ، قتل، كشتن، آسان، و چند كلمة كليدی ديگر، در فرهنگ 

كيميا پيدا نشد. معادل اين كلمه در فرهنگ هزاره چنين آمده است: كشتن از روی ترحم.
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̊ ُكشی، آسان كشی، قتل  ̊ ميرانی )از فعل قديمی »ميرانيدن«( 2. بِه در فرهنگ پويا: ا. بِه
ترحمی )= كشتن بيمار برای نجات او از درد و رنج(. در فرهنگ نشر نو: قتل با / از روی ترحم، 
قتل ترحمی، قتل نجات بخش = ]قتل بيماران العالج به منظور پايان دادن به درد و رنج آنها[

مطمئنم كه خوانندگان فرهيختة اين مقاله، اين واژة انگليسی را می شناسند. از سه فرهنگ 
معتبر و متداول هم نقل ش��د، تا هم معنای آن روش��ن تر شود، و هم ضمناً ميزان رواج آن. و 
از حساسيت و هّمت استاد امامی در درج واژگان جديد و مطرح، همه با خبريم، و نمونه های 

حاكی از آن هم در اوايل مقاله نقل شد.
3. در برابر نش��ئه چند معادل و يك مثال آمده اس��ت. اما يك معادل جدی و معروف و 
اساسی، يعنی euphoria نيامده است. جای شگفتی است كه در سه فرهنگ انگليسی � فارسی 
)هزاره، پويا، و نش��ر نو( هم معادل های ديگر آمده، مگر نشئه. در فرهنگ فارسی � انگليسی 
حييم، در مقابل »نشئه« چنين نوشته شده: صورت تحريف شدة »نشوه«، كه حق با اوست. و 

در برابر »نشوه« چندين معادل آمده، اما euphoria نيامده است.
4. اتحادية اروپا European Union در س��ه فرهنگ مش��ورتی آمده، اما در كيميا وارد 
نش��ده اس��ت. اما در برابر »يورو«، Euro آمده، و س��پس يك تعريف، كه در آن، تركيب دو 
كلمه ای European Union به كار رفته است. پس چون اتحاد شوروی سابق آمده، می توان 

انتظار داشت كه خوب بود اتحادية اروپا هم وارد می شد.
5. ترجم��ه در برابر اين كلمه دو معادل مش��هور translation و rendering آمده، ولی 
يك معادل مهم ديگر يعنی interpretation نيامده. اگر بگوييم كلمة اخير معادل تفس��ير 
است، درست است. اما درست تر اين است كه: معادل تفسير هم هست. اگر بگوييد اين كلمة 
معادل ترجمة شفاهی يا ترجمة همزمان است، در عين آن كه حرف شما را تصديق می كنم، 
می افزايم كه ذيل »ترجمه« در فرهنگ كيميا 10 كلمة مربوط به ترجمه و معادل انگليسی 
آنها آمده: ترجمة آزاد، ترجمة ادبی، ترجمة تحت اللفظی، ترجمة رسمی، ترجمة شعر ]خوب 
 oral[ ترجمة شفاهی با اين معادل .]بود در همين رديف، ترجمة شعری / منظوم هم می آمد
translation[ كه درس��ت اس��ت، و اغلب interpretation در اين معنا هم به كار می رود و 

 ، interpreting for sb] درس��ت در همين جا اين كلمه در كيميا به اين صورت ظاهر ش��ده
ترجمة غيررسمی، ترجمة همزمان، حق الترجمه، دارالترجمه، و البته در برابر هر كدام معادل 
درس��ت و دقيق انگليسی هر يك آمده است. س��ه كلمة ديگر در ارتباط با ترجمه هست كه 
چون كيميا فرهنگی نس��بتاً كم حجم اس��ت، نيامدن آنها در اين فرهنگ، ناش��ی يا حاكی از 
كمبود آن نيس��ت. يكی paraphrase )ترجمة عبارت به عبارت، ترجمة مخلص و دقيق تر از 
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آنها: نقل به معنا(. ديگر mistranslation : ترجمة نادرس��ت / نامنانسب / نادقيق؛ و سومی: 
overtranslation : افراط / اطناب در ترجمه؛ ترجمة زيادتر / درازتر از متن اصلی به نحوی 

غيردقيق. اين كلمه فحوای منفی دارد. لذا به آن ترجمة تفسيری كه فحوای مثبت دارد هم 
نمی توان گفت. يعنی افزوده هايی دارد كه در جهت بيان مراد مؤلف / صاحب متن نيست، بلكه 

حاكی از برداشت های � غالباً بی اعتبار � مترجم است.
  (un) translatabilityكلمة چهارمی هم در اين زمينه به يادم می آيد: ترجمه )نا( پذيری
البته چنان كه گفته شد نبودن اين ها در فرهنگ كيميا قابل انتظار است و ايرادی بر آن نيست. 
ضمن��اً ناگفته نماند كه اس��تاد امامی، در برابر »مترج��م«، و نيز زير مدخل آن يعنی مترجم 

شفاهی، كلمة interpreter را به كار برده است.
6. ناجی. اين غلط مش��هور هم در كيميا و هم در چند فرهنگ ديگر راه پيدا كرده اس��ت. 
از جمل��ه در هزاره در برابر كلمة انگليس��ی Saviour كه نجات دهنده، ناجی و منجی آمده. 
اين كلمة انگليس��ی اگر با S بزرگ باش��د لقب حضرت عيسی اس��ت. در فرهنگ پويا: نجات 
دهن��ده، رهاننده، ناجی، و در فرهنگ نش��ر ن��و: 1. رهاننده، نجات دهن��ده، منجی، ناجی 2. 
]مس��يحيت[ عيسی مسيح آمده است. شادروان حييم كه نسبت به غلط های مشهور توجه و 
حساسيت داش��ت در فرهنگ بزرگ انگليسی � فارسی اش )يك جلدی، با ويرايش بعدی( در 
برابر Saviour چنين آورده است: رهاننده، نجات دهنده، ناجی، منجی. اين فرهنگ چون بعداً 
به دست ديگران ويرايش شده، ممكن است »ناجی« را ويراستار افزوده باشد. وگرنه در فرهنگ 
كوچك تر فارسی � انگليسی اش، هم معنای درست آن را آورده و هم نكته ای توضيحی و كوتاه 
 one who escapes or در جهت روشن سازی ذهن واژه جو افزوده است، به اين صورت: ناجی

.)erroneously used for :و پس از آن دو تعريف در داخل پرانتز )منجی is saved

مرحوم امامی به تلفظ های چندگانه � البته غالباً دوگانه � همواره تصريح دارد. مثاًل در برابر 
»استوا« اول اِستوا و سپس اُستوا را بدون توضيح به دست داده؛ يا احيا را به درستی اِحيا )به 
كسر اول( آورده است. و در مورد ناجی، كالًاّ چنين می يابيم: ]»ناجی« اسم. جمع: سه ها، سه 

  a saviour, a rescuer ])ان )= نجات دهنده
در اينجا ممكن است دو ايراد بگيرند 1( ناجی چه اشكالی دارد؟ 2( اگر هم ايراد دارد چون 
غلط مشهور است، كاربرد آن رواست. چنان كه فی المثل همة ما می گوييم: »من به او مظنون / 
مشكوك هستم«. و هيچ كس نمی گويد »من به او ظاّن / شاّك هستم«. پاسخ به اين مسئله به 
ديدگاه زبانی / زبانشناسی ما مربوط است. يكی از دوستان، البد با قبول درستی كاربرد تنوين 
بر روی كلمات فارسی و حتی فرنگی بر قاعدة تلفناً، يا تلگرافاً گفته بود: من به شما ای � مياًل 
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جواب می دهم. در آن صورت البد كاربرد زباناً، جاناً و خانوادتاً هم روا می شود.
اما علت كاربرد نادرس��ت ناجی به جای منجی اين اس��ت ك��ه كاربران پيش خود قياس 
می كنند كه نجات يعنی رهايی و اسم فاعل آن يعنی نجات دهنده، می شود ناجی. مثل قضا/ 

قاضی، حكی � يحكی/ حاكی، آذی/ آذی؛ كفی/ يكفی/ كافی.
اين مثال ها درس��ت است. اما قياس با آنها نادرس��ت است. زيرا آنچه به عنوان مثال نقل 
شده، فعل متعدی است. و نجی / نجات / ناجی فعل و اسم فاعل الزم است. لذا همان گونه كه 
باقی يعنی بقا يافته، ناجی هم يعنی نجات يافته، رهيده / رهايی يافته، و نه رهايی دهنده يا 

رهايی بخش.
و چون اين قصه سر دراز دارد، و امروزه اهل زبان به دو دسته، يكی طرفدار صحت و اصالت 
كاربرد عملی، و ديگری از جمله استاد ابوالحسن نجفی صاحب كتاب مشهور غلط ننويسيم و 
عده ای هم نظر با ايشان و بنده طرفدار صحت دستوری، و به اصطالح پيرايشگر هستند، بايد 

گفت: لكم دينكم ولی ديِن.
7. نامشروع. در برابر اين كلمه در كيميا دو معادل آمده است:  unlawful و illicit به نظر 
می رسد جا داشت كه معادل سوم و چهارم هم بيايد: illegitimate . چنان كه در حييم بزرگ 
يك جلدی ]و نه در كوچكتری كه همتا و همپای كيمياس��ت[ در برابر اين كلمة س��وم، چند 
معادل از جمله نامشروع آمده است. همين وضع در فرهنگ هزاره، فرهنگ پويا، و فرهنگ نشر 

نو هم برقرار است. همچنين معادل illegal هم برای آن مناسب است.
8. ُمتع��ه. در مقاب��ل اين كلمه يك معادل و يك تعريف آمده كه هر دو خوب اس��ت. اما 
يك معادل عالی در زبان انگليسی دارد، البته بايد تفاوت فرهنگی را در نظر داشت. آن كلمه 
 official mistress :اس��ت كه در فرهنگ اينکارتا در مقابل آن نوش��ته اس��ت concubine

كمابيش يعنی رفيقة رسمی. از سوی ديگر در فرهنگ هزاره، و حييم، به عنوان دومين معادل، 
و در فرهنگ پويا، و فرهنگ نشر نو به عنوان اولين معادل در برابر concubine ، متعه آمده 

است.
9. درونداد / برونداد. اين دو كلمة نوس��اختة فارس��ی در برابر input / output انگليسی 

است. در كيميا درونداد آمده، ولی حيف است كه برونداد نيامده است.
10. امر خير. امر خير در معنی اصطالحی اش به عنوان ازدواج آمده، و بسيار عالی است، ولی 
امر خير فقط به معنای ازدواج نيست. معنای ديگر و شايد اصلی آن هم كه به معنای كار خير و 
نيكوكاری است خوب بود می آمد. چنان كه فی المثل سخنرانی كه می خواهد برای تأسيس يا 
ادارة بهتر خانة سالمندان، يا مهدكودك يا مسجد يا نظاير آنها اعانه جمع كند در پايان سخن اش 
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می گويد: از حاضران محترم انتظار داريم با كمال لطف و همت عالی شان در اين امر خير شركت 
كنند. معادل انگليس��ی آن را می ت��وان charity يا philanthropy يا ني��ز واژة ديگر آورد.

11. دو نمونة بس��يار ناياب از غلط چاپی. در كمتر فرهنگی، غلط علمی و چاپی اين همه 
كمياب اس��ت. تا اينجا و پس از گزيده خوانی دراز مدت اين فرهنگ، فقط به دو مورد غلط 
تايپی برخورده ام كه در اينجا ثبت می كنم تا در تجديد چاپ بعدی برطرف شود؛ و كسانی هم 

كه چاپ اول تا هفتم را دارند آن را در نسخة خودشان اصالح كنند.
 forward 1( در مدخل پيش��گفتار، در برابر آن چند معادل آمده، يكی از آنها به صورت
آمده، كه درست نيست. صورت درستش foreword است. 2( در مدخل نيهيليستی معادل 
انگليس��ی آن به صورت hihilistic آمده كه پيداس��ت حرف اول، به جای h )اچ( بايد n )اِن( 
باشد. اين خرده بينی را تعميم ندهيد. بنده به عنوان كسی كه شايد در مجموع يك دور اين 
فرهنگ كيميا اثر را خوانده باشم، در واقع غير از اين دو مورد، يك واو، يا ويرگول كه جابه جا 

شده باشد، در سراسر آن نديده ام.
12. در زي��ر � مدخل ]= مدخ��ل فرعی[ »احضار«، احضار ارواح آمده اس��ت كه به جای 
معادل، تعريف دقيقی برای آن عرضه شده است. می توان گفت Spiritualism يكی از بهترين 
معادل های آن اس��ت. مؤيّد صحت آن اين است كه در هر سه فرهنگ انگليسی � فارسی، كه 
منابع مشورتی در نگارش اين مقاله اند، در برابر اين واژة انگليسی، معادل احضار ارواح هم آمده 

است.
13. بيگانه هراسی. اين واژة نو ساختة فارسی در برابر xenophobia درست شده است. در 
فرهنگ كيميا، اين كلمة انگليسی، يا مدخل بيگانه هراسی نيامده، با آن كه امروزه در مقاالت و 
مباحث سياسی، كاربرد و بسامد بسياری دارد. فقط در ذيل مدخل »خارجی«، زير � مدخلی به 
صورت »احساسات ضد خارجی« )= بيگانه ستيزی( آمده است، كه به اين ترتيب برجستگی اش 
از دس��ت رفته اس��ت. ضمناً پس��وند –phobia همواره »� هراسی« اس��ت، نه »� ستيزی«.

̊ خواندن. اصطالحی موسيقيايی است كه به اين هويت، در كيميا تصريح شده،  14. خارج
و معادل آن چنين آمده است:

To sing out of tune 

اما به نظر می رسد، معادل فرهنگ هزاره درست تر، يعنی اصالحی تر است:
[to [sing a false note نتی را خارج خواندن، فالش خواندن  

15. بازانديشی. در مقابل اين مدخل معادل rethinking آمده كه خوب و كاماًل درست است. 
. revision يا reflection ولی غير از همين تك معادل، می توان معادل های ديگر هم آورد. از جمله
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سخنآخر
از ظرافت و سنجيدگی و بهگزينی های اين فرهنگ، در بخش اول اين مقاله سخن گفتم و 
نمونه آوردم. به هر صفحه و هر مدخل كه نگاه می كنم دانش عميق و بينش وسيع فرهنگ نگار 

را به عين و عيان می بينيم.
درب��ارة كمبود و نداش��تن بعضی مدخل ها، يا بعضی معادل ه��ا، از هر صفحة هر فرهنگ 
دو زبانه می توان نمونه های بس��يار به دست داد. بايد بياموزيم كه بيشتر از »نداشته ها«ی هر 
فرهنگ كه يك ده هزارم »داشته «های آن است، از وجود موجودی ها راضی باشيم و بهره ببريم.

در نقد و نظری كه دربارة فرهنگ هزاره، چند ماه پيش نوش��ته ام، و در يادنامة روانش��اد 
دكتر علی محّمد حق شناس، زير چاپ است، مشروحاً آورده ام كه هر فرهنگی، با هر حجم، كم 
و كاستی دارد، حق فرهنگ عظيم بيست جلدی OED در قطع رحلی بزرگ سه ستونی، كه 
با احتوا به بيش از پانصد و پنجاه هزار مدخل اصلی، بزرگترين فرهنگ زبان انگليسی، و شايد 
بزرگترين فرهنگ علی االطالق اس��ت همين حكم را دارد، و بنده در طی س��ال ها كار كردن 
با آن چندين و چند واژه كه قاعدتاً می بايد می داش��ت در آن نيافته ام. يعنی نداش��ته است. و 

شنيده ام كه در سال های اخير مستدركی برای آن تدوين كرده اند.

باری در يادداشت های انتقادی من صدها حسن و ده ها ايراد دربارة فرهنگ كيميا يادداشت 
ش��ده، اما اگر بيش از اين مثال بياورم حوصلة خوانندگان سر خواهد رفت. اين عزيزان توجه 
دارند كه محاس��ن و امتيازات كيميا سراس��ری و ساختاری اس��ت، اما ايرادها، حتی اگر وارد 
باشند، موردی هستند. ضمناً محسنات موردی اين فرهنگ هم سر به چند هزار مورد می زند. 
قصد اصلی من از نگارش اين مقاله، برش��مردن امتيازاتش بود كه آن را نمونة نمايان و عالی 
فرهنگ نگاری دو زبانة عصر جديد گردانده است. اين همه ذوق و ظرافت زبانی و باريك بينی 
و توجه به زبان زنده، و زندگی زبان در كمتر فرهنگی ديده ام. اگرچه س��ه فرهنگ مش��ورتی 
در اي��ن كار، يعنی هزاره، پويا، و نش��ر نو هم هر يك آيت��ی در دقت و صحت و واژه پژوهی و 
واژه نگاری درس��ت و علمی اند. اينها ذخائر ارزش��مند فرهنگی اين روزگارند. و پس از گذشت 
دهه ها هم، به جای آن كه كهنه شوند، به مانند فرهنگ های حييم، و استينگاس، كالسيك و 

همچنان ماندگار خواهند شد. 


