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  چگونه از هرج و مرج در زبان فارسي بپرهيزيم

امروزه زبان فارسي عميقاً تحت تأثير زبان هاي فرنگي باالعم و زبان انگليسي باالخص قرار گرفته 
ولي . تأثير پذيري جزئي اليجزا از ذات زبان تكلم است و حاكي از تبادل زنده ميان زبان هاست. است

در وهلة تاريخي ما اسبتي ديگر جستجو كرد، يعني در نسبتي كه مشكل زبان فارسي را ميبايستي در من
چراكه . نميباشداين نسبت انعكاسي بيش از رابطه اي كه ما با خود داريم . ا هستيمكنوني با غرب دار

. غير است همواره آرزومنديِ - كه ذات آدمي بدان وابسته است –آرزومندي  آموختهچنانكه روانكاوي بما 
با توجه با اين امر اساسي است كه . جود من تابع رابطه ايست كه همواره با غير دارا هستمبعبارتي ديگر و

رعايت چند مورد اساسي را فارسي پرداخته زبان در مقالة حاضر به بررسي بعضي از مشكالت كنوني 
   .بخصوص براي كار ترجمه متذكر شده ام

در زبان فارسي پرهيز » درآوردي من«ميبايستي از جعل كلمات و تعبيرات جديد يا به اصطالح  - 1
 رد نظر در فرهنگ دهخدا موجود نباشدكرده اصل را بر اين گذاشت كه اگر كلمه يا عبارت مو

حجيت را به نارسيسيسم مترجم ندهيم بلكه اين حجيت را مثل تمام زبان هاي جاافتادة كرة ارض 
ديدي در زبان خود لفظ جاند ي ميتونويسنده درصورت. آن واگذار كنيم طبيعيود زبان و تحول به خ

اين حجيت را نميتوان . ي حائز چنين حجتي براي ديگران باشدابداع كند كه بصورت جمعي و مّل
. شيفتگي و تفاخر شخصي بر زبان تحميل كرددبه ساكن و از روي خو ابصورت ابتد

كلمات من درآوردي  بهتر از جعل) ترجيحاً با تلفظ فرانسوي آن(درغيراينصورت كاربرد لفظ اصلي 
 .خواهد بود

ازآنجمله  دكه در طول زمان تحول پيدا كرده رعايت كرنانو سياق فارسي را ميبايستي آنچنحو  - 2
غالباً مترجم را برآن ميدارد كه  خالف روح زبان فارسي است و اب از جمالت طويل كهاست اجتن

اين وضع اسفناك هنگامي به  .نحو زبان بيگانه را بر تركيب جمالت و قواعد فارسي تحميل كند
حد نهائي خود ميرسد كه مترجم پس از رديف كردن سه يا چهار جملة متوالي برآن ميشود كه 

اسمي كه وجه مفعولي كالم را تشكيل ميدهد آن را بعد از فعل جمله  بعد از » را«بجاي گذاشتن 
به چنين اشتباه » اشتمابخانه گذكتابي را كه روي ميز بود برداشته در قفسة كت«بگذارد مثالً بجايِ 

 .». . .كه روي ميز بود را برداشته  يكتاب«: م فاحشي ميرسي

تاحد امكان . زبان فارسي برخالف زبان هاي اروپائي كاربرد بيش ازحد اسم مصدر را نميپذيرد - 3
تركيباتي يافت كه براي خوانندة فارسي ثقيل نباشد مگر آنكه لفظ يا عبارت بجاي آن ميبايستي 

كند كه لفظي واحد درمقابل آن تن بوده ايجاب مورد نظر جزئي اليتجزا از اصطالحات فني م
درچنين مواردي ميبايست دانست كه مترجم قبل ازهمه ميبايستي به ذخيرة . انتخاب كنيم

ون اصطالح مورد شتاب زده به اين نتيجه نرسد كه چ بطورفرهنگي خود نگاه كند و بي تأمل و 
ت را به الفاظ و اولوي ميبايستي. ذا مفهوم آن كامالً از فرهنگ او بيگانه استنظر غربي است ل
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من اصطالح فلسفيِ : مثال( موجود در زبان فارسي داد  اصطالحات قديميِ
Deconstruction (Ger. Destruktion)  توجه به عنوان كتاب معروف بابخصوص  را

اصطالح فرنگي مطابقت ندارد ولي مع الوصف با برگردانده ام كه گرچه دقيقاً با  تهافتبه  غزالي
يا مثالً اصطالح . آن قرابت بسيار داشته بر تمام معادالت من درآوردي مترجمان ترجيح دارد

Discourse  ري اجمالي ترجمه شده حال آنكه كافي بود با نظ گفتمانكه به كلمة من درآوردي
 ).. . .تبجاي آن يافرا  گفتارهكلمه اي چون  دهخدابه فرهنگ 

در زبان هاي غربي است  رايج و مقوالت بيجان امريء اشيا كابرد افعال و صفات انساني درمورد - 4
براي  حضورمثال كاربرد لفظ . به زبان فارسي تعميم دادهميشه حال آنكه اين امر را نميتوان 

ست كه در ردي بهتر اموجوداتي غير از انسان امري رايج در اين زبان هاست حال آنكه درچنين مو
بوي «شديداً چون وجود و وجود داشتن استفاده شود چه درغير اينصورت زبان  فارسي از كلماتي

ده اي ـعمثالً . اجتناب كرد ي فاحشگاه با اندك دّقتي ميتوان از اشتباهات.  را خواهد داد» ترجمه
اد بمعناي بيش ازحد زي حال آنكهد نوقائل نميش» بسيار«و »  دزيا«تفاوتي ميان  ل قلمـاز افراد اه

استفاده انباشت يا اخيراً مد شده است كه بجاي مجموع يا مجموعه از لفظ  .و نه بسيارو زائد است 
انباشتي از مطالبات اجتماعي  حيات اجتماعي و سياسي ما ايرانيانمثال درمتني ميخوانيم . كنند
نامنظم است كه برحسب اتفاق و يا از غافل از آنكه انباشت متبادر بمعني انبار و توده اي  . . .است

معناي نظم و ترتيبي كه در  همتبادر ب دانبار كرده باشند و بهيچوجه نميتوانروي تسامح روي هم 
لذا بنام فارسي سره و  شايد زيبائي سطحي يك لفظ . كلمات مجموع و مجموعه وجود دارد باشد

 .نزّل توهيني بيش به زبان فارسي نيستاين ت. دقت در كالم را فدا كرده موجب تنزل آن ميگردند

يجه تنبه  خود قرار دهيم براساس خودشيفتگي را وجه استحساني يك نوشته اگر بايد دانست كه  - 5
اين امر  . خواهيم دادبه حد اثري سطحي و حتي مبتذل تنزل نوشتة خود را  رسيده اي معكوس

يوسته در اين فكر باطل است كه هرچه نويسندة ايراني پ. امروزه در زبان فارسي رواج يافته است
اين درست مثل . ه استباصطالح سره را بكار ببرد به زيبائي كالم خود افزود بيشتر كلمات فارسيِ

ون موجودي خارق العاده تصوير خويش را همچدر آينه سم خود كودكي است كه با كشف نارسيسي
 . ستايديم

ر شعر فارسي رايج شده اين تصور باطل را دبخصوص م از حدود اوايل قرن بيست اين رويه كه
بظاهر زيبا بوده تمثيل و تشبيه  متكي به جعل كلمات و تعبيرات جديد پديد آورده كه زبان شعر
حاكي از چيزي تشبيه دشمن اصلي زبان شعر است و كاربرد  رمبالغه د. اساس آنرا تشكيل ميدهند

ي تازه يافته بود ت نيمايوشيج دمبهمشعر فارسي كه  . جز ضعف و سستي آن نميتواند باشد
هندي كه  يزي جز ادامه اي از شعرمواردي استثنائي به چ بجز درانقالبي خود  روحيةبرخالف 

در محافل ادبي غالباً با تأكيد بر اين استثنائات اين . تبديل نگرديد استمظهر سقوط شعر فارسي 
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لبته اين اعتقاد ا. ي از قدرت كالم قرار داردتوهم را پديد مياورند كه امروزه شعر فارسي در اوج
وجهي بيش از خودشيفتگي قومي ما نبوده بر غفلتي اسفناك از وضع شعر و شاعري در ديگر 

  .ممالك كرة ارض استوارست
ايران باالخص و كشورهاي جهان  در اكثر پديدارهاي اجتماعيوضع مختض به شعر نبوده اين 

ه اي كه در برخالف روح تاز ديكتاتوري رژيميك ال براندازي مث. سوم باالعم قابل مشاهده است
حال اين پرسش  . استبدادي از نوعي ديگر ميدهدĤورد به سرعت جاي خود را به مي پديد اجتماع

عدم قانونمندي زبان را . با قانون و قانونمندي كدامستمذكور د كه نسبت جوامع مطرح ميشو
در  پايداري .موجب هرج و هرج درآن ميگردد كردهبه هوي وهوس شخصي هر نويسنده وابسته 

را بجاي قانونمندي  آيين شهادتما در ايران . قانونمندي شرط تحقق واقعي آن در جامعه ميباشد
 زئي اليتجزا از فرهنگ شيعة ماستعدالتخواهي جبا ظلم و زورگوئي يعني  مبارزهميگيريم چراكه 
لذا در جنبش. ملحد باشيم چهن حال چه متديهم دست دين دست بمتغيرن و هاي انقالبي متدي

مذهبي يكساني  -فرهنگيو سوابق لت ميشوند چراكه هردو واجد فرهنگ داده متقاضي داد وعدا
اختالفات موقعي شروع ميشوند كه جامعة انقالبي حقيقته با مسألة قانونمندي مواجهه . هستند
قراربگيرد كه رابطة ظالم ميبايستي براين پايه پرسش راجع به قانونمندي براي ما ايرانيان  . ميشود

پرسش واقعي . ارباب و رعيت را چگونه درمييابيم و چه نسبت باطني با آن دارا هستيم و مظلوم و
دراين مورد قابل توجه . يمابمظلوم را در حفظ قدرت ظالم دريهنگامي شروع ميشود كه سهم 

نگ ايراني براساس همواره در فره نام پدرسي به خواهد بود كه ببينيم چگونه عقدة اُديپ و دستر
يعني ميل شي حال آنكه همين امر در فرهنگ غربي بصورت پدرك بوده استاستوار كشي فرزند

دراينجاست كه قرابت عظيم ميان سنت شيعيان و اسطورة . در ظاهر گشته استپباطني به امحاء 
و پيروان  ايران باستانيروان فرهنگ رستم و سهراب را درك و فهم كرده از تضاد سطحي ميان پ

لذا آيين شهادت نيز  .شهادت بدانحو كه اساس مذهب شيعه را تشكيل ميدهد گذشت توانيم كرد
. است كه نام پدر و عقدة اُديپ در فرهنگ ايراني يافته استاستوار بر اساس همان صورت خاصي 

كه حاكي از طغيان فرزند عليه  مورد نظر دو آيين همينطور است تفويض ارثي قدرت و حجيت در
از منزلت خود بعنوان جايگاه  در فرزند كشي پدر پدر نيست بلكه ادامة قدرت پدري است چراكه

حصر پدر مسألة  بيحد ودر تمتع . فاصله گرفته بموجودي متمتع و خودكام بدل ميشود قانونمندي
مخدوش شده خودكامگي و انساني  جوامعبعنوان شرط اصلي  محروميت از ذَكَريعني اصلي 
نشده استثنائي در قاعده  محروميت از ذََكرلذا پدر تابع قانون   .جاي قانونمندي را ميگيرداستبداد 

  . را تشكيل خواهد داد پديد مياورد كه اساس استبداد و خودكامگي او
ئولژي يدليسم اقتصادي كه هنوز براساس اليبِرا. اين بحران در غرب صورت كامالً متفاوتي دارد

فرويد .  كشف نمود اصل لذتدوران استثمار استوار است مبتني بر اصلي است كه فرويد تحت نام 
سرت ماهيت عمدة  اين اصل بظاهر مثبت و سازنده را تشكيل سران و عبما نشان داد كه ُخ
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همواره حالتي  رانشاصل لذت بدين معني است كه غريزة آدمي يا بعبارتي صحيحتر . ميدهد
ژاپن در خطر موجود در فاجعة اتمي اخير .  نميانجامدكورانه داشته به چيزي جز رنج و اََلم كور

از اتم در راه رفاه عمومي و بنام تمتع هرچه بيشتر  استفادهنمونة بارزي از اين اصل است چراكه با 
 .ده اندفراهم آور ها و محيط زيستشرايط الزم را براي نابودي انسان مترتب بر آن از تكنولژيِ

علم و تكنولژي امروز بمثابه كودكي عمل ميكند كه در كنار بشكه اي مملو از مواد منفجره  انسانِ
  .و اين نتيجه اي جز حاصل از اصل لذت نيست. درحال بازي با آتش است

بدين لحاظ نسبت ما با عالم و آدم نسبتي است . زبان فارسي با فرهنگ عرفاني آميخته است - 6
محلي از اعراب ندارد آنچه در جامعة مصرفي ولي ازآنجا كه زمان عرفان بسرآمده و . اساساً عرفاني

شايد در دهه هاي آينده اين نسبت . وروئي و عوامفريبي را بخود گرفته استمتعالي بوده صورت د
ولي عجاله . پيداكندبا فرهنگ علمي قرابت بيشتري  ته جاي خود را به تقرّبي ديگر دادهرفته رف
ا ازين طريق است كه از زيرا تنه. تي زبان و فرهنگ خود را آنگونه كه هست بپذيريمميبايس

متأسفانه درحال . و تحول سالم آن بهره مند شويمسترش تخريب آن اجتناب كرده ميتوانيم از گ
 .شبه بپيماييميك برآنستكه ره صد ساله را حاضر گرايش

نسبت به » امانت«و نميبايستي آن را فداي  يت با معناستوذاشت كه اولاصل را بايستي براين گ - 7
از طرف مترجم خواهيم بود كه  )نورتيك( بيماگونهدرغير اينصورت شاهد رفتاري بسيار . كرد متن

حاكي از رابطة مبهم و دوپهلوي او خواهد بود بدين معني كه بنام وفاداري به متن آن را براي 
 .وس دست خواهد يافتيجه اي معكتبه ن كردهخوانندة فارسي نامفهوم 

8 - براي معناي متن درك آشتي داد بطوريكه كالم ميبايستي با رواني و بالغت را ت معنا اولوي
ا  مشروط به درك متن ر نميبايستي  لذا. وار نباشددش كه نوشته را تحت رؤيت ندارداي  شنونده
 .كرد )نقطه گذاري و غيره(مشهود است  ه براي خوانندهآنچ

متن اصلي عاجز  مفهوم واقعيد از درك خو اين نكته پي ميبريم كه مترجم فارسي متأسفانه گاه به - 9
اينگونه ترجمه ها تنها براي خواننده اي قابل فهم است كه خود بزبان اصلي دسترسي . بوده است

مترجم متوجه  ت نادرستاچراكه از البالي الفاظ و عبار. داشته درجريان مطالب مورد بحث باشد
اينگونه . رزبان اصلي بكار رفته اندد يتاظ يا عبارالفاكلمه يا عبارتي بجاي چه ميشود كه چه 

 داشت كه خودش ميبايستي  ناخواناد كه خطي آنچنان نترجمه ها ما را بياد مالنصرالدين ميانداز
 . . .ميكردهمراهي را نامه هايش 

ال بايد دانست كه شيوة مث. مسألة ديگر البته سبك نويسنده و رعايت آن در متن ترجمه ميباشد -10
رمه َلسبك م كه غالباً آن را قرين بهبطوريفاضالنه است معضل و نگارش لكان متكي بر سبكي 
Stéphane Mallarmé اين سبك فاضالنه حاكي از . شاعر معروف فرانسوي دانسته اند

لسفة قديم فرهنگ غني و گستردة لكان است بطوريكه براي درك آثار او ميبايستي با  ادبيات و  ف
كم نيستند اصطالحاتي كه لكان از آثار . و جديد غرب باالعم و فرانسه باالخص آشنائي داشت
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قديمي اخذ كرده و گاه بدانها وجه معنوي اندك متفاوتي داده است كه اين خود براي ما ايرانيان 
 را پايمال آند تجد و بنامميبايستي نمونه اي بارز باشد كه بتوانيم با گذشتة خود از درآشتي درآييم 

 از طريق زبان ترجمهجديدي كه بيشتر  و ميبايستي حتي االمكان از كلماتآثار ا درترجمة .نكنيم
و ساخت » ديدگاه«را به » وجهه نظر«اجتناب كرد و بطور نمونه كاربرد  بر فارسي تحميل شده اند

يك تري با لكان و طرز فكر تا خواننده از طريق زبان ترجمه نسبت نزد ترجيح دهيمرا بر ساختار 
كه عليرغم رواج بيش از حد آن لفظي است غيردقيق  نمادهمينطورست درمورد   .او ايجاد كند

) نمودن و نمادن(بخصوص بلحاظ روانكاوي كه سمبول را اساساً مقوله اي خالف حيث خيالي 
. ارسي نيامده استمن درآوردي بوده و در فرهنگهاي ف) نمادين(بعالوه وجه وصفي آن . ميداند

 عالمتبمعناي  ه ميباشد و همخوانده شدمظهر بمعناي آنچه ازديرباز درزبان فارسي  همسمبول 
خاص بكار درهرحال سمبول نزد لكان در معنائي  ). مستعمل در علم شيمي عالئم رياضي يا مثل(

نه  رمزواشارت عنيمعادل آن ي .ست فراتر ميرودارفته و از عالمت بمعنائي كه در زبانشناسي دار
با نظرية لكان مطابقت دارد بلكه درعين حال از زمينة فرهنگي و فكري ما تعبيري است كه تنها 

 .نيز بيگانه نميباشد

  چند كلمه اي در مورد خط فارسي

تغييراتي كه در دهة اخير در خط فارسي ايجاد كرده اند مطالب فوق را درمورد نارسيسيسم 
د نميباش. . . خانه از بن بست ويران است اين تغييرات بمصداق . كنندندة ايراني تأييد ميسنوي

» درآوردن ادا و اطوار«نند بلكه بيشتر به كمددي به پيشرفت زبان فارسي نميچراكه غالباً نه تنها 
اينستكه، «جدانوشتن عباراتي چون  درمثالً اصرار . ر رويه و تفكري عميقشبيه هستند تا مبتني ب

سطحي دارد بلكه خالف فرايند رواني حاكم  بسامثال آنها نه تنها جنبه اي  و»  نكهبنابراين، چنا
ه و بطوركلي درك وفهم ميكند نه بصورت تجزي يكجابرآنها براي خوانندة فارسي است كه آنها را 

ي افعال كه بنظر من ميبايستي آن را مانند گذشته به فعل برا» مي«نين است پيشوند همچ. شده 
ميكند، (اندكي مكث كرده فعل را بدان افزود  و» مي«نميتوان ذهناً گفت  .ل كردمربوط متص

  ).مي رود يا مي نويسد ،ميرود، مينويسد و نه مي كند
از نقطه كه جاي خود را در اين زبان  غير. زبان فارسي است اغراق در نكته گذاري خشونت به

راكه چ دگي را در زبان فارسي افزايش دهدبيقاعت و تشّت ميتوانده مبالغه در كاربرد ويرگول يافت
درحال حاضر هر نويسنده روشي خاص خود در نقطه گذاري اتخاذ كرده و اينهم ممكن است به 

  .تقويت هرچه بيشتر روح غيرقانونمند ما ايرانيان منجر شود
 همچنين است. الزم بتذكر نيست كه ميبايستي از استفاده از خط عربي بجاي فارسي اجتناب كرد

  .نه به التين نوشت درمورد اعداد كه ميبايستي آنها را بفارسي 
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امتناع ورزيد كه بمراتب قرائت خط  از كابرد اعراب و تشديد و تنوين و همزه ولي نميبايستي
مثالً (وند ملفوظ ختم ميشكه به هاء غير يضافكلمات مدر كاربرد ياء  .را تسهيل ميكنندفارسي 

دهن كجي به زبان بيشتر به و هاست » ادا واطوار«جزء همين  )شيهه ي اسب بجاي شيهة اسب
  .فارسي شبيه است كه به چيزي ديگر

كه جامعة ما را تهديد ميكند خطر اصلي . ستبايد دانست آنچه درخطر است زبان فارسي ني
امروز با  مسأله برسر نسبتي است كه جامعة ايرانيِ. نيانديشيدن يا بهتر بگوييم كژانديشيدن است

و خودشيفتگي  يمصرفجامعة اين نسبت كه عجاله نسبتي مبتني بر .  الم و آدم برقرار كرده استع
چون زرق و برق بخود » ارزشهائي«است هنگامي حالتي راستين بخود خواهد گرفت كه بجاي 

و زرنگي و كالهبرداري با خضوع درپي ) كاذب بخود ميگيرد كه غالباً ظاهري از فروتنيِ(دادن 
سالم  در زبانفكر سالم  و همواره بياد داشته باشيم كه. فت و  درست انديشي برآييممعركسب 
  .است

آنچه درزير ميايد كوششي است درجهت تأمل درمورد وضع كنوني زبان فارسي و رابطة آن با 
  .فرهنگ

1زبان و جامعة مصرفي
 

تمدن كشور موردنظر  در جوامع مختلف همواره تدريس زبان هاي خارجي با تعليم و آموزش فرهنگ و
حال آنكه آموختن زبان هاي خارجي در ايران بر چنين پايه اي استوار نيست و غالباً زبان ها . توأم ميباشد

مترجمين ايراني را ميتوان بطور كّلي به دو دستة . بدون ارجاع به زمينة فرهنگي آنها آموخته ميشوند
ران فراگرفته اند و دستة ديگركه به كسب آنها در آن عده كه زبان خارجي را در اي. عمومي تقسيم كرد

  .كشورهاي خارجي نائل آمده اند
درمورد دستة اول ميتوان گفت كه از وجه زندة زبان بدانحو كه در ميان افراد متكّلم بدان رواج دارد 

درك و  بكّلي بدور بوده نميتوانند نوسانات و زيروبم هاي فرهنگي و بومي را كه دربطن زبان قرار دارد
فرهنگ لغات انجام ميگيرد، فرهنگ هائي كه خود مملو از » بضرب«لذا ترجمه به اصطالح . فهم نمايند

  .خطا و اشتباهاتي فاحش ميباشند
دستة دوم از مترجمان كساني هستند كه به كشورهاي غربي رفته و زبان را درآنجا آموخته يا تكميل 

عميقي ازلحاظ جامعه شناسي پرداخته دريافت كه جوامع دراينجاست كه ميبايستي بمطالعة . كرده اند
ايرانيانِ خارج از كشور چه نسبت و رابطه اي با جوامع ميزبان ايجاد ميكنند كه البته واجد تنوعي بسيار 

درهرحال نكتة . چنين بحثي نه درمجال اين مختصر است و نه در صالحيت نويسندة اين سطور. است
فكر باطل دلخوش ساخت كه آموختن زبان در خارج از كشور فارغ از  مهم اينكه نميتوان به اين

تعداد افرادي كه در خارج همچنان در گروه هاي . هرمشكلي بوده دليلي بر تسلط بر آن زبان است

                                                           
1
  .1388،كرامت مولّلي، نشردانژه، مقدماتي بر روانكاوي لكانمأخوذ از   
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فرهنگي خاص خود زنداني مانده قادر به گشايش روحي الزم نسبت به فرهنگ كشور ميزبان نيستند نادر 
. ين گشايشي است كه ميتواند حّتي ضامن نسبتي حقيقي با فرهنگ خود ما باشدحال آنكه يك چن. نيست

شاعر معروف آلماني كه بارها آلمان را پياده بقصد اقامت در فرانسه   Friedrich Hölderlin هلدرلين
ميگويد حال كه از موطن خود بدور هستم احساس ميكنم . ترك كرد دراين باره سخني قابل تأمل دارد

  . آن نسبتي راستين تر برقرار سازم ي جامع تر از بطن و ماهيت زبان آلماني داشته ميتوانم باكه درك
مترجم ميبايستي قادر باشد بدون عاريت . هرزباني واجد نحو تفكر و نسبت خاصي با عالم و آدم است

نسبت خاص زبان گرفتن تصنعيِ نحوة تفكر موجود در زبانِ مورد ترجمه مطالب را در قالب نحوة تفكر و 
مادري خود پياده كند يعني برآن نشود كه زبان خود را با تعابيري كه خاص زبان ديگري است تحريف و 

نتيجة عدم رعايت اين اصلِ بديهي . اينست معني واقعي گشايشي كه ازآن سخن رفت. تخريب كند
د و از لحاظ نحوي واجد ترجمه را ميدهن» بوي«اينستكه متون برگردانده شده به زبان فارسي غالباً 
اين امر بنحوي فاحش تر در انتخاب زمان افعال و . ساختمان خاص جمالت در زبان فارسي نميباشند

ساخت زبان هاي اروپائي  چنانكه قبالً گفتيماز لحاظ صرفي و لغوي نيز . همچنين توالي آنها ديده ميشود
اربرد اسم مصدر ادا ميكنند حال آنكه حفظ چنان است كه براحتي مفاهيم معضل و پيچيده را از طريق ك

وجه مصدري مفاهيم در زبان فارسي حالتي غالباً مهجور بدانها بخشيده آنها را واجد صورتي تصنعي 
بدين نحو است كه مترجم ناخواسته به زبان خشونت ميورزد چراكه برآن ميشود كه موازين زبان . ميكند

مترجم گاه حتي قادر به درك روح زبان مورد ترجمة   .ر قرار دهدخود را بر پاية روح و موازين زباني ديگ
اين امر درمورد ترجمة متون انگليسي بيشتر صدق . خود نبوده فهمي عميق از متن اصلي خود ندارد

زيرا اين زبان بجهت عموم و شمول در اقصاء نقاط كرة ارض ساختمان پيچيده و اصلي خود را . ميكند
زبان انگليسي نيز . درآمده است) فُونكسيونل(نها بصورت زباني صرفاً ارتباطي كمابيش ازدست داده و ت

مانند ديگر زبان ها مجموعه اي است از تعابير و تركيبات خاص در يك حوزة فرهنگي معين چندانكه 
نميتوان فقط فاعل و فعل و مكمل جمله را بصورت اتوماتيك دركنار هم گذاشت و ادعاي بيان مطلب 

است و نميتواند  قابل تقليل به واحدهاي ) لكان(و آرزومندي آدميان ) هيدگر(زبان خانة وجود . مودبدان ن
  . صرفي و نحوي محض باشد

غالباً بجهت بخصوص مؤخر بودن افعال فارسي بر ديگر اجزاء جمله نميتوان براحتي در اين زبان به 
موزون ببخشيم كه اين هم از اصول بالغت جمالت طوالني پرداخت مگر اينكه بدان حالتي ثقيل و نا

 –حال آنكه مترجمين ما غالباً بدون توجه به اين امرِ بديهي با تقليد از متن اصلي خود . بمراتب دور است
پيوسته به  - بخصوص از زبان انگليسي كه در آن جمالت طويل لزوماً امري خالف اصول بالغت نيست

كه از متن اصلي خود فاصله گرفته محتوي ترجمة خود را در جمالت طوالني روي آورده قادر نيستند 
 مبهم و دوپهلو وفاداري به متن اصلي وسواسي استوسواس مترجم فارسي در . قالب زبان فارسي بريزند

چراكه در عمل موجب خيانت به خوانندة فارسي زبان ميشود كه  را دارد»دوسرطالچوب « حالت و
اين خيانت نسبت به نويسندة خارجي نيز انجام . ويسندة اصلي نائل آيدنميتواند براحتي به درك واقعي ن
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ميگيرد چراكه بجهت عدم صالحيت مترجم مفاهيم و مقاصد اصلي او مورد تحريف قرار گرفته بدرستي 
  . به خوانندة فارسي منتقل نميگردند

زبان اروپائي آشنائي ارجح است كه مترجم فارسي به يك زبان خارجي اكتفاء نكند يعني الاقل به دو 
  .داشته و درعين حال اصول كلي صرف و نحو عربي را نيز آموخته باشد

آنچه مسّلم است اينكه نسبتي كه فرد با زباني خارجي برقرار ميكند عميقاً متكي بر نسبتي است كه با 
وخته باشد لذا اگر زبان مادري خود را بخوبي نيام .زبان مادري خود داشته انعكاسي مستقيم از آنست

دراينجا به دوري باطل ميرسيم كه حاكي . آموختن زبان هاي خارجي براي او خالي از اشكال نخواهد بود
اين اختالل برپاية وضعيت . از آنستكه نسبت ما ايرانيان با زبان دچار اختالل قابل توجهي شده است

عني كه امروزه ايران فرهنگي خاصي است كه درحال حاضر درآن درگير هستيم بدين م - اجتماعي
ناگفته پيداست كه مصرف پديداري است عالمگير كه تمام . بصورت جامعه اي كامالً مصرفي درآمده است

پرسش اساسي اينستكه ايرانيان امروزه  ولي. كرة زمين را فراگرفته و تنها به كشور ما اختصاص ندارد
توجه خواهيم شد كه روح مصرف كننده بادقت نظر م. واجد چه نسبت و رابطه اي با امر مصرف هستند

حال بايد ديد . چندان در جامعة ايراني ريشه دوانده كه حتي زبان فارسي را نيز از خود مشوب كرده است
كه چگونه پديداري تجاري ميتواند در ساختمان زبان تكّلمِ يك جامعه تأثير بگذارد؟ دراينجاست كه 

. در ايران نيزحالت كاالهاي مصرفي را پيدا كرده اند ميتوان گفت شايدكه الفاظ و اصطالحات جديد
چراكه كلمات جديد صرف نظر از درستي و نادرستي آنها با سرعتي غيرقابل تصور درميان افراد، گروه ها 

چه زبان نيز مانند نفس آدمي . و رسانه هاي خبري رواج پيدا ميكنند بدون آنكه با مقاومتي مواجه شوند
اين كلمات برگردان هائي . داشته واجد مقاومت هائي خاص خويش استوجهه اي مخصوص بخود 

هستند از الفاظ و  تعابيري كه از زبان هاي اروپائي بطور اعم و از زبان انگليسي بطور اخص گرفته شده و 
بهمان نحو كه كاالهاي . همچون كاالهائي حاصل از جهان تكنيكي مدرن مورد  مصرف قرار ميگيرند

بيدرنگ مايل به تصاحب ذوق و شوق خودشيفتة ما را برمي انگيزند و ما را برآن ميدارند كه وارد از خارج 
يكي . بهمان ترتيب نيز كلمات جديد به تحريك خودشيفتگي و تفاخر سطحي ما نائل مي آيندآنها شويم 

احساس از عالئم خودشيفتگي مترجمين دراينستكه گوئي هرچه بيشتر كلمات فارسي سره را بكار ببرند 
حال آنكه زيبائيِ فرضي اين . تفاخر آنها بنابر زيبائي و اسستحساني كه دراين كلمات مييابند بيشتر ميشود

يكچنين احساس تفاخري است كه بنابر. ما نيست) نارسيسيسم(تگي كلمات غالباً حاصلي جز از خودشيف
دراينجاست كه ناگزير ميشود . سدنويسندة ايراني ميخواهد به انگليسي فكر كند ولي بفارسي بنويامروزه 

بطور مثال كاربرد لفظي چون . طرز بياني ساختگي پيدا كند كه از زبان انگليسي منشاء گرفته است
كه اخيراً مد شده است بنا بر ضرورتي است كه از زبان انگليسي خود را بر نويسندة فارسي زبان » گزينه«

موارد «مثالً ميتوان از . مين معنا واجد تعابير ديگريستحال آنكه زبان فارسي براي ه. تحميل كرده است
  .صحبت كرد» راه حل هاي متعدد«يا  و» امكانات«يا » انتخاب
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بعلت مشكالت روزافزوني كه در جوامع غربي درمورد فرايند پدر يا مادر شدن . بياوريممثالي فني 
براساس تعبيرات جديدي را  مفاهيمروانشناسان رفته رفته بمطالعة آن رغبت نشان داده و  بوجود آمده

كه چنانكه خواهيم  Parentingازآنجمله است لفظ انگليسي .  موجود در زبانهاي اروپائي ارائه داده اند
  .ديد براي آن در زبان فارسي لفظ غلط و مضحكي را برگزيده اند

درمورد مرد چنين اوست حال آنكه  بودنبراساس يافته هاي روانكاوي بايد گفت كه ذات زن در مادر  
لذا درمورد زنان . تنها پس از تولد فرزند ميتواند به احراز مقام پدري نائل آيدمرد نيست بدين معني كه 

ناگفته پيداست كه مفهومي چون  .شدنسخن گفت و در مورد مردان از پدر  بودن مادرميبايستي از 
به مقام  ينستكه هنگاميكه فرداش برسرپرس. والدين دراينجا بمعناي جسماني يا ژنتيك آن نيست

ارتقاء مييابد چه تحولي ازلحاظ نفساني در او پديد ميايد تا بتواند متعهد تكاليف  يا مادر اجتماعي پدر
  ؟ مربوط به منزلت جديد خود شده سهم خويش را در پرورش كودك ايفاء كند

اطفال رغبت پيداميكند و اين همان اوان كودكي در انطباق هويت خود با مادر به مراقبت دختربچه از 
اما پسربچه بمراتب از اينگونه دل مشغولي ها فارغ . مهم را در رابطة خويش با عروسكهايش نشان ميدهد

نين امري را در بازيهاي خود والد فرزندي خيالي درنظر نگرفته چاست و در انطباق با پدر خود را بعنوان 
در خود دارا هستند حال آنكه درمورد ان صفت مادري را لذا ازينروست كه عموماً زن. منعكس نميكند

ميدهد، شدن و يا به اصطالح قدما صيرورتي كه امري حتمي » شدن«جاي خود را به » بودن«مردان 
  .نبوده ممكن است مرد را از احراز مقام پدري عاجز و ناتوان سازد

كه بگذريم به اين مهم ميرسيم كه فرايند پدر يا مادر شدن درطول حيات » شدن«و » بودن« از اين
بدين معنا كه هريك از والدين پيوسته در مراحل . فرد تنها يكبار صورت نگرفته امري قطعي نيست

ائماً لذا اين فرايندي است كه د. پدر يا مادر شدنند» لدرحا«مختلف زندگي و دررابطه با فرزندان خود 
مقام و  دمادر را درمقابل تعهدات بيشماري قرار ميدهد تا درهر مرحله بتوانن درحال تحول بوده پدر يا

لذا افراد آدمي عمالً بطور . منزلت خود را مجدداً دررابطه با فرزندان به محك تجربه و واقعيت بگذارند
كه به كلمة  ingدر پسوند انگليسيِ  و اين نكتة مهمي است كه. هستند» شدن«مداوم درحال پدر يا مادر 

parent درحال انجام چراكه اين پسوند متناظر به عملي است كه همواره . اضافه شده منعكس است
من درآوردي كريه، غلط و كلمة  غناي اين لفظ انگليسيما درمقابل  انحال وقتي روانشناس. است شدن

 خشونت به زبان مادري خود نيز ه تفكري نكردهرا برميگزينند كاري جز رويگرداندن ازهرگون والدگري
  .چنانكه ميدانيم اين نوع خشونتها حاصلي جز از خودشيفتگي نيست .ميورزند

وريكه بجاي جستجوي معادلي مناسب وارفتگي مترجم درمقابل زبان مبداء بطخودهمينطور است از
عينه ترجمه كرده به خواننده تحميل تعبيرات و ضرب المثلهاي موجود در زبانهاي خارجي آنها را ب درمقابل
ن تمام خسارات م«و يا » عهد خسارات مربوطه شدفالن مت«مثالً بجاي كاربرد تعبيراتي چون . ميكند

آنچه را ما دراينجا عجاله  »!من تمام هزينه هاي آن را ميپردازم«چنين ميخوانيم » ميگردموارده را متقبل 
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شف تصوير خود همانطور كه كودك با ك. رابطه اي ماهوي داردازخودوارفتگي ميخوانيم با خودشيفتگي 
ب انداخته آن را مظهر غرور خود ميداند و براين تصور باطل است كه توانائي و قدرت  در آينه بادي به غبغ

يعني همانطور كه طفل تصوير خود را در آينه بعنوان موجودي متغاير از  ساختهافراد بالغ را ازآن خود 
وابسته خود ميبيند بهمان ترتيب نيز مترجم ايراني با جعل كلمات من درآوردي گوئي  هيأت ضعيف و

ميخواهد براي خود هويتي تصور كند كه از وجود واقعي او متمايز بوده بيشتر از هرچيز ديگري به فرنگيها 
تصور را براي خود فرنگي  بعبارت ديگر بجاي هيئت واقعي خود در آينه تصوير موجودي. نزديك است

  . اينست معني دقيق ازخودوارفتگي. ميكند
اين خودشيفتگي فرايندي رواني . زبان فارسي درحال حاضر دستخوش يك چنين خودشيفتگي است

. است كه حتي هنگاميكه حالتي جمعي پيدا كند همچنان ماهيت شخصي و فردي خود را حفظ ميكند
الف من نفساني و متفاخر خود موجودي است روانكاوي براساس اين حقيقت استوار است كه انسان برخ

اين تفاخر در بطن جهان تكنيكي . تابع قواعد و نواميسي كه زبان تكّلم اساس آنها را تشكيل ميدهد
هراندازه ما خود را درمقابل غرب حقير بيابيم بيشتر به تقليد از زبان هاي فرنگي . نهفته است 2جديد

فارسي سره درواقع  .گذشته پناه برده بدنبال فارسي سره ميرويم ميپردازيم و درعين حال به افتخارات
عارضه اي است از رابطة ما با حيث خيالي كه از نظر روانكاوي ساحتي است مبتني بر تصورات باطل و 
ناموثق بدين معني كه پرده اي است بر حقيقت وجود آدمي، حقيقتي كه ذات آن در تبعيت از قانون  

اس خودشيفتگي آدمي را تشكيل ميدهد و با تحّكم و استبداد رابطه اي  ماهوي حيث خيالي اس. است
  . بعبارتي ديگر خودكامگي و خودشيفتگي عزل نظر از ذات قانونمند انسان است. دارد

قرار  نيروئي شرارتگر و تخريب كنندهموزد كه در پس خودشيفتگي و تفاخر همواره لذا روانكاوي بما ميا
گفتن اين نكته اغراق آميز نخواهد بود كه مترجمين ايراني امروزه . ا تشكيل ميدهددارد كه اساس آن ر

اين خشونت حاصلي مستقيم از . غالباً به زبان فارسي خشونت ورزيده عنايتي به حفظ تماميت آن ندارند
فقدان رابطه و ضابطه : خودشيفتگي است چراكه تفاخر و خودشيفتگي پيوسته واجد دو خصوصيت است

ي كه فرد را ناگزير به رعايت قانون كند و خشونتي كه حاصلي جز از من فرعوني افراد نسبت بيكديگر ا
فساد، عدم اعتماد ميان افراد . ميسازد زرنگي و دوروئي ميان افراد جامعهنبوده روابط اجتماعي را مبتني بر 

اد از حد رژيم سياسي فراتر قرار اين استبد. جامعه و كالهبرداري از عوارض مستقيم جوامع استبدادي است
  .داشته دربطن فرد فرد افراد جامعه جاي دارد

                                                           
هيدگر اساس تكنيك جديد را در . شايد بتوان تفكر هيدگر را درمورد تكنيك از اهم پرسش ها در عصر حاضر دانست 2

موجودات بمنظور تسلط برآنها ميداند بنحوي كه وجود بمعناي عميقي كه در فلسفة اين متفكر مورد پرسش قرار  مطلق تفتيش
گرفته صورت مادة خامي را پيدا ميكند كه ماهيتي جز قابليت استخراج نداشته تماماً تحت اختيار عقل منفعت طلب انسان قرار 

جامعة مصرفي حاصلي جز از اين تسلط جوئي نبوده حاكي  .حاً تحت چنين تسلطي واقع ميشودميگيرد، انساني كه خود جسماً و رو
  .از نسبتي است كه انسان غربي با وجود و پرسش از آن اتخاذ كرده است
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. 3يكي ديگر از خصوصيات جوامعي چون ايران دراينستكه واجد سّنت بوده ولي فاقد گذشته هستند
فقدان گذشته دراينجا بدين معني است كه از فرهنگ و سوابق خود رويگردانده درمقابل تمدن غربي 

اين تحسين امتدادي بيش از خودشيفتگي  .از تحسين نسبت به زرق و برق هاي آن دارند چشماني پر
حاصل آنكه غالباً براي مترجم ايراني مفاهيمي كه در متن اصلي با آنها سروكار دارد . خود ما نيست

 بدين جهت است كه. مقوالتي ناموجود درزبان فارسي بوده گوئي واجد سابقه اي در فرهنگ ما نيستند
بطور مثال اكثريت كتابها و مقاالتي كه درمورد . ميزنند» من درآوردي«دست به جعل كلمات عجيب و 

بدين معني كه مترجمين آنها گوئي . فلسفه و منطق جديد ترجمه شده متكي بريك چنين غفلتي است
ه هيچگونه اطالعي از سابقه اي نزديك به چهارده قرن از منطق و فلسفه در فرهنگ ما نداشت

حال آنكه كافيست كه واجد اندك . اصطالحات منطقي اروپائي را الفاظي ابتدا بساكن تصور كرده اند
اطالعاتي دربارة سابقة همين مفاهيم در زبان هاي اروپائي باشيم تا دريابيم كه ادامه اي معقول از مفاهيم 

 . فلسفه و منطق قديم هستند

مسألة اساسي . مترجمين باشد» باسوادي يا بيسوادي«ولي شايد مسأله مربوط به امري عميق تر از 
نسبتي است كه امروزه ما با عاَلم و آدم برقرار كرده ايم، نسبتي كه نه تنها مارا از خود و گذشتة خودمان 

بهمان نحو كه گذشتة خود را . بيگانه ميكند بلكه ناگزير باعث دركي اشتباه از فرهنگ غربي ميگردد
ترتيب نيز فكر ميكنيم كه غرب فاقد سنت و سوابق فرهنگي بوده همچون خود فراموش ميكنيم بهمان 

ت ميگيرد كه اين نكته را در نظر بگيريم اين تصور باطل هنگامي قو. ته نداردما ريشه و پايه اي در گذش
مصرف و كاربرد  كه علومِ به اصطالح دقيقه واجد نوعي امحاء نظر نسبت به گذشته هستند بطوري كه

آنها ميتواند بدون نياز به رجوع به گذشتة جوامع غربي و پيچيدگي هاي تاريخي، سياسي و  عملي
  .لذا اين امر را تلويحاً به زبان و علوم معنوي نيز تعميم ميدهيم. اجتماعي آنها صورت گيرد

 4امحاء نظر از گذشته يكي از خصوصيات پديداري است كه در مردم شناسي نقض فرهنگ مّلي
بنا بر اين پديدار قومي خاص ممكن است در برخورد با قومي ديگر كه بنحوي از انحاء بر . شودخوانده مي

                                                           
مثالً مسألة كلمات جعلي كه اين همه در . بنظر ميرسد كه بطور كّلي اين امر يكي از خصوصيات كشورهاي جهان سوم باشد3

زبان تركي و عربي نيز درحدي محدودتر دستخوش . ان رايج شده است امري نيست كه فقط به ايران اختصاص داشته باشداير
پس از اينكه تركيه در اوايل قرن بيستم به تغيير خط خود اقدام كرد بيم آن ميرفت كه مّلت ترك . يك چنين ضايعه اي هستند

امروزه با توجه به اينكه ايران و كشورهاي عربي نيز بنحوي از انحاء درحال . ابطه كندبا چنين تغييري از گذشتة خود كامالّ قطع ر
قطع رابطه با گذشتة خود هستند ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تغيير خط در تركيه كاري جز تسريع اين پديدار نكرده بنحوي 

دراينجا ميبايستي به نكته اي  .م مالحظه ميكنيمكه اين كشور نيز درگير همان نقض فرهنگي است كه در ساير ممالك جهان سو
. رابطة زبان عربي در  مقام مقايسه با نسبتي كه فارسي با زبان هاي اروپائي گرفته واجد تفاوتي قابل تأمل است. مهم اشاره كرد

از اشتباه و كژفهمي تفاوت دراينستكه زبان عربي بطور كّلي درك صحيح تري از زبان هاي اروپائي دارد و درآن كمتر موردي 
دراين مورد كافي است كه به مقايسة فرهنگ هاي لغات فارسي و قاموس هاي . درمورد الفاظ و اصطالحات فرنگي ديده ميشود

فرهنگ لغات خارجي در زبان فارسي مملو از اشتباه و عدم درك صحيح لغات فرنگي است حال آنكه قاموس . عربي پرداخت
بدين معني كه معادالت عربي براي الفاظ فرنگي از ميزان صحتي برخورداند . چنين خطاهائي مبرا ميباشدعربيِ اين لغات غالباً از 

  .كه برخالف زبان فارسي بندرت به تحريف معنوي آنها منجر ميگردند
اين  .خوانده ميشود Acculturationتعامل فرهنگي نقض فرهنگ ملّي يكي از انواع پديدارهائي است كه در مردم شناسي  4

مفهوم ابتدا در اواخر قرن نوزدهم توسط مردم شناسان آمريكائي ابداع شد ولي درحال حاضر درمورد تعريف آن اجماعي وجود 
بخصوص كه بجهت توسعة وسايل ارتباط جمعي باالعم و تلويزيون و اينترنت باالخص مناسبات و تعامل فرهنگي ميان اقوام . ندارد

ما دراينجا براي سهولت كار فقط به تعريفي كه . عاريف قبلي را بكلي دگرگون ساخته استدستخوش تغييرات عظيمي گشته ت
  :از انواع و اقسام اين مفهوم بدست داده است اكتفاء ميكنيم Jean Poirierژان پوآريه 
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او برتري دارد عنايت چنداني به فرهنگ و گذشتة خود نشان نداده درعوض با جديت به تقليد كوركورانه 
مّلتي ديگر حال آنكه ارزش هاي فرهنگ غالب درصورتي ميتوانند در فرهنگ . از فرهنگ غالب بپردازد

پذيرفته شوند يعني درصورتي ملّت موردنظر ميتواند بدرستي از مزاياي فرهنگ غالب برخوردار شود كه نه 
تنها سعي به ترك مخاذن فرهنگي خود نكند بلكه ارزش هاي فرهنگ مخاطب را بنحوي شايسته در 

  .قالب الگوهاي فرهنگي خود جا داده با آنها سازش دهد
اينستكه جامعه هم فرهنگ خود را از دست ميدهد و هم  نقض فرهنگ مّليبارز يكي از خصوصيات  

نتيجه وضعيتي درهم و مغشوش خواهد بود كه حاصلي جز مسائل و معضالت . فرهنگ ملّت مخاطب را
نقض فرهنگ مّلي يكي از خصوصيات كشورهاي جهان سوم در دورة حاضر . اجتماعي ببار نخواهد آورد

با در دورة مابعد استعمار جوامع متعلق به جهان سوم خود . را تشكيل ميدهد د استعماردورة مابعاست كه 
ازاين نقطه نظر تفاوتي . بطرف مصرف بيش از پيش كاالهاي غربي هجوم مي آورندميل و عالقه 

جهان چهارم به قشري از جامعه در غرب گفته . اجتماعي ميان جهان سوم و جهان چهارم وجود ندارد
كه فاقد آگاهي نسبت به اموري كه خود قرباني آنهاست بوده اساس حيات خانوادگي و اجتماعي ميشود 

يكي از خصوصيات عمدة . خود را در مصرف و وابستگي عميق به سيستم كاپيتاليستيِ حاكم گذارده است
. ر شده باشدجهان چهارم در اروپا تقليد كوكورانه و مصرف ناآگاهانة هر پديداري است كه از آمريكا صاد
لذا اين تقليد . انتخاب نام هنرپيشگان آمريكائي براي كودكان اروپائي نمونه اي بارز از اين فرايند است

تنها درحد آنچه افراد اين قشر در تلويزيون، ويدئوها و اينترنت ميبينند خالصه شده برهيچگونه اطالع 
ينيم تاچه حد جامعة ايران متكي بر يكچنين جاي تأمل دارد كه بب. واثقي از جامعة آمريكا متكي نيست

ناگفته پيداست كه صرف مخالفت نيز با آمريكا نميتواند حجتي بر گذشت ازآن بوده . آمريكازدگي است
   .ميباشد روئي ديگر از همان سكهبلكه برعكس 

                                                                                                                                                                                     

مناسبات مستقيم،  مناسبات فرهنگي بطور اعم كه به مجموع روابط فرهنگي ميان دو مّلت داللت دارد خواه مراد ازاين روابط -
 .غيرمستقيم، مستمر يا موّقت باشد

كه عبارتست از فرايندي ديناميك كه موجب تأثيرپذيري از ) Acculturation( تعامل فرهنگي بمعناي اخص كلمه -
 .فرهنگي غالب ميگردد

 .كشور وجود داردكه مناسباتي است كه ميان فرهنگ هاي بوميِ موجود در يك  Transculturationتعامل فرهنگي بومي  -

 .انتقال ميراث فرهنگي كه بنا بر تعليم و تربيت در داخل حوزة فرهنگي خاصي از نسلي به نسلي ديگرصورت ميگيرد -

كه بموجب آن فرهنگي خاص به ستيز عليه فرهنگ غالب مبادرت  Contre-culturationطردوانكار فرهنگ غالب  -
اين طرد همواره شروع و آغازي است براي تعامل فرهنگي  .جامعة خود ميكند ورزيده سعي در ايجاد فضائي مسدود از براي

 .بمعناي پذيرش كوركورانة فرهنگ غالب

كه طي آن قومي شديداً تحت تأثير فرهنگي غالب قرار گرفته موجب تحريف و  Déculturationنقض فرهنگ مّلي  -
 .تخريب مخازن فرهنگي خود ميگردد

 .كه بمناسبت آن فرهنگي به موازين قبلي خود بازميگردد Reculturationبازگشت فرهنگي  -

  : بطور اختصار ميتوان گفت كه سه پديدار اساسي در تعامالت فرهنگي دخيل هستند
 .كه ببهاي ازدست دادن يا تحريف فرهنگ مغلوب تمام ميشود) Assimilation(جذب قومي در فرهنگي غالب  -الف

كه ببهاي ترك فرهنگ خاص ) Marginalisation(وم يا ملّتي نسبت به فرهنگ غالب درحاشيه قرار گرفتن گروه، ق -ب
اين پديدار را بيشتر نزد . نسبت به فرهنگ مخاطب قرار ميدهد) نه طرد نه قبول(مّلي تمام شده افراد را در حالتي از بي اعتنائي 

 .مهاجرين جهان سوم در كشورهاي غربي مشاهده ميكنيم

بدون تحمل خساراتي غيرقابل ترميم درمورد غناي فرهنگي ) Intégration(معقول فرهنگ غالب گشايش و پذيرش  -ج
 .خاص خود

          .Poirier, Jean, Histoire des mœurs, Tome III, Paris, Gallimard, 2002 :مرجع
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ور يكي از موارد خشونت نسبت به زبان فارسي مسألة نقطه گذاري بطور اعم و كاربرد ويرگول بط
استعمال افراطي ويرگول بعضي از خصوصياتي را كه قبالً درمورد خودشيفيگي گفتيم درخود . اخص است
زباني كه درتمام طول حيات خود واجد سيستم نقطه گذاري نبوده است ناگهان مورد هجوم آن . جمع دارد

محلي از جمله نه تنها  قرار ميگيرد بنحوي كه نويسندگان امروزي با گذاشتن بجا و نابجاي ويرگول درهر
يكدستي نثر فارسي را رعايت نكرده بدان خشونت ميورزند بلكه هريك بنحوي دلخواه خود به كاربرد 

توجه به نحوة نقطه گذاري متون ميتوان حدس زد كه مترجم  جالب آنكه با. افراطي آن ادامه ميدهند
اني واجد نقطه گذاري خاص خود بوده نميتواند زيرا چنانكه ميدانيم هرزب. بكدام زبان اروپائي آشنائي دارد

  .ساختمان خود را با عاريت گرفتن قواعد نقطه گذاري زباني ديگر دستخوش اختالل كند
. يكي از ديگر عوارض خودشيفتگي مذكور درفوق تصنعاتي است كه اخيراً در خط فارسي وارد كرده اند

ه نه تنها برعكس كار خواندن متون را دشوارتر اين تصنعات كه گويا براي سهولت در قرائت انجام شد
اينترنت نيز بنوبة خود ميتواند در دراز مدت بعنوان . ميكند بلكه به هرج و مرج موجود در آنها نيز ميافزايد

چراكه غالباً واجد خصوصيات خط فارسي نبوده شكل متنوعي است . خطري براي خط فارسي بحساب آيد
بهمين ترتيب اعداد فارسي غالباً بصورت شماره . ماتي ازقبيل تشديد يا تنويناز خط عربي و آنهم فاقد عال
 .هاي التين نشان داده ميشوند

از لحاظ ترجمة لغات و اصطالحات ميبايستي به اين نكتة اساسي اشاره كرد كه در غالب قريب به 
در طول متن ترجمة خود اتفاق موارد مترجمين به غنا و پيچيدگي لفظي و معنوي كلمات توجه نداشته و 

غافل از اينكه هر كلمه يا اصطالح . همواره براي آنها به انتخاب يك معادل فارسي واحد اكتفاء ميكنند
غالباً بنابر زمينة فكري خاص نويسنده يا مقام و منزلتي كه در متن يا جمله پيداميكند واجد زيروبم هاي 

نظر از اين مهم علتي جز ساده انديشي نداشته و حتي امحاء . بسياري شده به زبان غناي ديگري ميبخشد
بهمين ترتيب نيز نوسانات مهم و باارزشي را كه در تفاوت ميان . ميتواند نوعي كوته انديشي تلقي شود

لذا غالباً نويسندة . وجود دارد ناديده ميگيرند –كه بظاهر معادل يكديگر هستند -لغات عربي و فارسي 
كاربرد كلمات فارسي را به لغات عربي ترجيح ميدهد و » خود«م طرفداري از زبان فارسي زبان بعمد و بنا

مثالً در موارد . آنها را فداي ايدئولژي فارسي سره ميكند - ولي مهم  -غناي موجود در تفاوت جزئي 
و بخصوص بصورت ) ات، ين و ون(بسياري جمع بستن اسماء عربي با ادات جمع موجود در اين زبان 

عربي گوئي آنها را بدين معنا كه صورت جمع . نها موجب اندك تغييري در معناي آنها ميشودمكسر آ
. فقط آنها را در حالت جمع قرار ميدهد) ان و ها(جمع ميكند حال آنكه ادات جمع فارسي تبديل به اسم 

واحد  فالن كتاب بيشتر منظورمان تمامي بخش هاي آنست كه بصورتي فصوللذا مثالً وقتي ميگوييم 
در نظر گرفته شده اند حال آنكه هنگامي كه از فصل هاي آن سخن ميگوييم منظورمان يكايك بخش 

حال اگر بنام فارسي سره تمام اسماء عربي را با ادات جمع فارسي بياوريم امكان يك . هاي آن ميباشد
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جمع  انيا  هام را با نكتة ديگر اينكه گاه بنابراينكه اس. 5چنين تفاوت ظريفي را از دست خواهيم داد
براي مثال يكي از كتابهاي معروف نيچه، فيلسوف آلماني، تحت . ببنديم معنائي متفاوت از آن مراد ميشود

ترجمه شده بدون توجه به اين امر كه بتان در فارسي بيشتر متبادر بمعناي زيبارويان  غروب بتانعنوان 
لذا دراين مورد بهتر ميبود كه . ت شكني هستنداست حال آنكه منظور نيچه بت هائي است كه درخور ب

دراينجا بخوبي ميبينيم كه ادات جمع فارسي . نام ميگرفت بت ها) افولِيا بهتر بگوييم ( غروبكتاب 
مسألة ديگري كه كمابيش بفراموشي سپرده شده . هميشه بطور يكسان معنائي واحد به اسم نميدهند

. است كه گاه كاربرد فعل مفرد را براي ضمائر جمع ميپذيرداينستكه زبان فارسي واجد اين خصوصيت 
البته بسته به اينكه فعل جمله بصورت جمع يا مفرد آمده باشد تفاوت جزئي و ظريفي در معناي آن بوجود 

  . مي آيد كه صرف نظر از آن موجب تأسف خواهد بود
بيشتر جايز خواهد بود كه و امثال آنها  ن اينستكه، اينكه، همچنين، بصورتدرمورد عباراتي چو

وسواس بخرج نداده آنها را از يكديگر جدانكنيم چراكه در ذهن فارسي زبان بصورت عباراتي واحد درك و 
و  هستند واجد پيشوند ي كهجايز است كه حتي المقدور يكچنين قاعده اي را در مورد الفاظ. فهم ميشوند
بازگشتن و يا جداكـردن را بصورت باز گشتن  ويا  ل مـركب نيز بـكارگيريم و مثالًافعا درمورد بخصوص

  . جدا كردن ننويسيم
نويسندة فارسي عمد برآن دارد كه حتماً معادلي فارسي . مورد ديگر لغات و اصطالحات فرنگي است

براي آنها پيدا كند حتي اگر واژة اصلي براي اكثر خوانندگان قابل فهم بوده يا با اندك توضيحي ميتواند 
دراين مورد بنظر ميرسد كه ذكر اصطالحات فرنگي با تلفظ فرانسوي آنها در زبان فارسي . شودمفهوم 

ذكر اين اصطالحات . قابل قبول تر باشد و اين البته عللي تاريخي دارد كه به دورة مشروطيت بازميگردد
ي ظرافت نمائي خالي از تصنع و نوع كمابيش رواج يافتهبا تلفظ انگليسي و بخصوص آمريكائي آنها كه 

ناگفته پيداست كه تصنع و اغراق نيز وجوه . اغراق آميز نيست و با روح زبان فارسي جور درنمي آيد
  .ديگري از خودشيفتگي هستند

مسألة ديگري كه مايلم دراينجا خاطر نشان كنم اينستكه زبان فارسي از نادر زبان هائي است كه 
براي خواننده با توجه به آنچه قبل از جمله آمده بخوبي قابل  فقدان فاعل را در جمله ميپذيرد، فاعلي كه

ولي مترجمان فارسي غالباً از اين امر غافلند و به تقليد از زبان هاي فرنگي بطور . تشخيص است
  .6سيستماتيك به ذكر فاعل يا ضميرفاعلي جمله ميپردازند

                                                           
5
استفاده كنند دچار اشتباهات از صورت عربي جمع الفاظ كه ميخواهند جالب اينكه همين طرفداران فارسي سره وقتي هم   

كه اينهمه رواج پيدا كرده لفظي است اشتباه چراكه نه در فارسي و نه در عربي لفظي بصورت  نظراتمثالً لفظ . فاحشي ميگردند
ميل تح چندان بر زبان فارسيدرهرحال اين اشتباه خود را . بنديمجمع ب اتآن را بعنوان اسم مؤنث با  يموجود ندارد تا بتوانه رنظ

كه  فرمايشاتيا  آزمايشاتهمينطورست اشتباهات فاحشي چون  .كرده است كه ديگراحتياجي به كنار گذاردن آن نيست
  .عليرغم اينكه فارسي هستند بصورت كلمات مؤنث عربي جمع بسته شده اند

ي از بالزاك پرداخت و پس از صرف شام ابتدا به مطالعة كتاب. پرويز كالس درس خود را تمام كرده به خانه بازگشت«  6
فرداي آن روز ميبايستي به قرائت يكي از مقاالت خود در باب . سپس مكاتبات خود را با خانواده اش در كانادا ازسرگرفت

چنانكه ميبينيم در دومين، . ».ولي بعلت اعتصاب استادان نتوانست اين مهم را به انجام برساند. سياست مالي اروپا ميپرداخت
  .مين جمله  نه ذكر نام پرويز الزم است و نه ضميري فاعلي كه به او اشاره داشته باشدسومين و چهار
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كي از خصوصيات بارز ادعاي خودبسندگي فارسي سره تصور باطلي است چراكه خودبسندگي ي
ذات هر فرهنگ و هر زبان در گشايش و فتوح آن نسبت به . خودشيفتگي و حيث خيالي آدمي ميباشد

اين خودبسندگي آنچنان سطحي است كه نويسندة ايراني را برآن . زبان ها و فرهنگ هاي ديگرست
 سي برگرداند غافل از اينكهميدارد كه حتي ضرب المثل ها و تعبيرات زبان هاي فرنگي را عيناً به فار

ضرب المثل بالذات غيرقابل ترجمه بوده نياز به يافتن ضرب المثلي مشابه دارد كه در زبان ترجمه وجود 
ناگفته پيداست كه درصورت عدم توفيق در يافتن ضرب المثلي كه كمابيش معادل آن باشد . داشته باشد

آنچه سخره آميز است . ه جمله اي آن را تفهيم كردميبايستي بنحوي ديگر مثالً با كاربرد جمله يا شب
هستند و ترجمة تحت الفظي آنها كه اين  مجازياينكه اين تعابير و ضرب المثل ها پيوسته حاوي معاني 

براي آنهاست نه مجازي و بهيجوجه معنائي را كه در زبان  حقيقيچنين رواج پيدا كرده مبادر به معنائي 
  .نميرساند اصلي از آنها افاده ميشود

ميتوان رابطة فارسي با عربي را با نسبتي كه از لحاظ تاريخي و ساختمان زبان ميان انگليسي و التين 
بديهي است كه اگر انگليسي را از لغات التين كه درطول تاريخ به عاريت گرفته . وجود دارد مقايسه كرد

تماالً حتي تكّلم بدان امري ممتنع خواهد خالي كنيم نتيجه نه تنها فقر زبان انگليسي خواهد بود بلكه اح
آلماني هاي نازي بعلت ايدئولژي فاشيستي خويش درپي اين شدند كه زبان خود را از لغات خارجي و . بود

اين پاكسازي امتدادي بيش از ايدئولژي آنها در مورد پاك سازي قوم . كنند» پاك«بخصوص التين 
اين . ينكه نهضت فارسي سره نيز درهمين دوره در ايران جان گرفتقابل توجه ا. آريائي از ديگر اقوام نبود

  امر موجب طرح اين پرسش ميشود كه آيا فارسي سره بدلي از همين نهضت در آلمان نبوده است؟
اين گشايش . استفادة زبان هاي غربي از التين و يوناني منشاء غنائي عظيم در اين زبان ها شده است

بدين نحو است كه مثالً درمورد داروشناسي . را در غرب امكان پذير ساختاست كه تكوين زبان علمي 
ولي . هرروزه شاهد پيدايش صدها واژه هستيم كه همگي يا از التين و يا از يوناني اشتقاق يافته اند

متأسفانه ما ايرانيان بنام فارسي سره و خودبسندگي آن از چنين غنائي با رجوع به زبان عربي سرباز 
  .ميزنيم

ايدئولژي اصوالً با تكوين زبان و غناي آن جور نمي آيد چراكه نميتوان با اخذ تصميمات مجدانه و 
 سوابقيزبان نيز همچون افراد انساني داراي اصل و نسب و . رجوع به من فرعوني خود زباني تازه ساخت

تواند با امحاء نظر از بهمان نحو كه فردي نمي. است كه نميتواند تحت اختيار و تسلط افراد واقع شود
گذشتة خود و بطور ابتدا بساكن وجود داشته باشد بهمان ترتيب زبان هم نميتواند بدون گذشته و تكوين 

چراكه زبان بما . طبيعي خود موجود باشد مگر اينكه بصورت موجوديتي بيمار و عاري از امكان تفكر درآيد
حال اگر براساس خودشيفتگي خود . ت از آن هستيمتعلّق ندارد بلكه ما بدان تعلّق داشته تحت تابعي

بخواهيم آن را تحت تسلط قرار دهيم نتيجه چيزي جز هرج و مرج و بيگانه گشتگي از ذات انساني خود 
  .ما نخواهد بود
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تفاوت «اين نفرت براساس فرايندي قرار دارد كه فرويد آن را . يكي از عناصر خودشيفتگي نفرت است
نزاع ميان ترك ها و يوناني ها، ايرلند شمالي و جنوبي، . همنوعان نزديكش ميخواند فرد با» هاي ناچيز

است كه » تفاوت هاي جزئي«اعراب مغرب با سياه پوستان آفريقائي و ايرانيان و اعراب براساس همين 
رفي از ط: اين نفرت در دو جهت بظاهر متضاد عمل ميكند. ناشي از چيزي جز قرابت آنها بايكديگر نيست

و از طرف ديگر ستايش و تمجيد از آنچه از ما بعيد است ) نفرت از اعراب(رد و طرد آنچه بما شباهت دارد 
نفرت از ديگري همواره ). غربي ها بطور اعم و آمريكائي ها بطور اخص(ولي حاوي زرق و برق ميباشد 

ايست بارز از  هنگ عربي وجههطرد اعراب و زبان و فر. بنحوي از انحاء نفرت از وجود فردي خود ماست
ويرانگري و ستيز دربطن . راكه نفرت صورتي پنهان و مستور از خودشيفتگي استچ. اين نفرت از خود

اينچنين است كه گاه حتي ستيز با مذهب را هم با ستيز با زبان عربي اشتباه . خودشيفتگي قرار دارد
ان التين نزد متفكران مذهب ستيزي چون نيچه، هرگز مخالفت با كليسا در اروپا موجب طرد زب. ميگيريم

ستيزي كه مبتني بر خودشيفتگي باشد ناشي از . نگرديد.  . .فويرباخ، ماركس، سارتر، بنتام، دلُوز، راسل
  .اين ناپختگي يكي از اهم مسائل در كشورهاي جهان سوم است. چيزي جز عدم بلوغ و ناپختگي نيست
مثال بارز آن را . ت كه امتدادي بيش از همين خودشيفتگي نيستوجه ديگر آن اغراق در جذابيت اس

 -و همچنين بصورت بظاهر معكوس آن يعني در ستيز با غرب - در ميان ما ايرانيان بصورت غرب زدگي 
) يعني طرد و نفرت از يكسو و جذب و شيفتگي از سوي ديگر(اين دو وجه بظاهر متضاد . مشاهده ميكنيم

اين احساس حقارت گاه . باسي كه حاكي از چيزي جز احساس حقارت ما نيستسروته يك كرباسند، كر
ظاهر ميشود و گاه بصورت جذب و ) اعراب(بصورت طرد و رد آنچه به ذات و ماهيت ما نزديك است 

كشفيات روانكاوي حاكي از اين امر . است) غرب(كشش بسوي آنچه برايمان دور و حاوي زرق و برق 
همواره حاصلي است از صدمة روحي و احساس حقارت بدين معني كه كوششي است كه خودشيفتگي 

قرارداده موجب  Autismاين جبرانِ خسارت آدمي را در حالتي شبه اُتيسم . است در جهت جبران آن
حال آنكه هويت يك زبان و يك فرهنگ هرگز واجد يك . احساسِ باطل خودبسندگي در او ميگردد

ت و يا به اصطالح بتعلّقات آن به ديگر زبان ها و . عد واحد نيستساح دذات فرهنگ و زبان در تعد
  .فرهنگ هاست

  


