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مقّدمه

در جامعۀ ما رسم بر این است که وقتی بزرگی از دنیا می رود دیگران تأسف خود را از 
فوت او اعالم می کنند و صفات او را با الفاظ و عبارات ستایش آمیز وصف می کنند 
و دریغا دریغ می گویند، یا اگر بخواهند برای او به اصطالح ســنگ تمام  بگذارند، 
عالوه بر اظهار تأســف، گزارشی همراه با گاه شماری از مراحل و سوانح زندگی او 
به دســت می دهند که کی به  دنیا آمد و در کجاها درس خواند و چه مسئولیت هایی 
برعهده داشت و چه کتاب هایی از خود به جا گذاشت. این اظهارات به خودی خود 
عیبی ندارد و حتی باید گفت الزم نیز هست، اما کافی نیست. مقصود این است که 
نباید واکنش جامعه نســبت به شخصیت های ارجمند و مؤثری که چشم از جهان 
فرو می بندند به همین عبارات و جمالت متعارف و مرسوم محدود و منحصر شود، 
گاهی« نیز از جایگاه و پایگاه  گهی« های رســمی نوعی »آ بلکه می باید در کنار »آ
شخصیت موردنظر به جامعه داده شــود و اهمیت کار او تشریح شود و توانایی ها 
و مهارت هــای وی و تأثیری که او در عمر خود بر جای نهاده توضیح داده شــود. 
اگر قبول داریم که حقیقت انسان همان »اندیشۀ« اوست، احترام واقعی به انسان 
شــناخت اندیشــۀ او و ارزیابی آن و معرفی آن به دیگران خواهد بود. این کتاب با 
چنین نیت و انگیزه ای تألیف شــده است و غرض از تألیف آن این بوده که بیست و 
دو ســال پس از درگذشت احمد آرام بعضی از ابعاد شخصیت علمی و فرهنگی او 

به  درستی و دقت تشریح شود و شناخته آید.
 دقیقًا یادم نیست از چه سالی با نام احمد آرام آشنا شدم، اما حدس می زنم این 
آشنایی در اواخر دهۀ سی و یا اوایل دهۀ چهل، یعنی سال های آخر تحصیل من در 
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رشــتۀ ریاضی دبیرستان، اتفاق افتاده باشد. به یاد دارم که استاد گران قدرم، مرحوم 
رضا روزبه که فیزیکدان برجســته ای بود، در تفهیم رموز و نکات حساب مشتق و 
انتگرال، از کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال در دسترس همه1، ترجمۀ احمد آرام، 
نام می برد و ما را به آن ارجاع می داد. بعد از آن، در ســال هایی که در رشتۀ فیزیک 
دانشــگاه تهران درس می خواندم، آمادگی و عالقۀ بیشتری به خواندن ترجمه های 
آرام پیــدا کردم. از جمله کتاب هایی که در آن ســال ها از آرام خواندم کتاب تکامل 
فیزیک آلبرت انیشتین و لئوپولد اینفلد بود که استادم مرحوم دکتر محمود حسابی 
بر آن مقدمه نوشته بود و استاد دیگرم مرحوم دکتر کمال الدین جناب موضوع آن را 

که »نظریۀ نسبیت« بود به ما درس داده بود.
عالقۀ من به خواندن ترجمه های آرام با عالقه ای که – نادیده – به شخص او 
داشتم بی ارتباط نبود. آرام را هم عالم به علوم جدید و هم متدّین می دانستم و واقعًا 
هم او چنین بود. امثال او – که در آن ســال ها زیاد هم نبودند – برای جوانانی در 
سن  و سال من الگویی بودند که با وجود خود امکان سازگاری علم و دین را اثبات 

می کردند.
در همان ســال ها بود که عالوه بر کتاب های علمی ترجمــۀ آرام، کتاب گفتار 
رمضان طنطاوی مصری را که آرام ترجمه کرده بود خواندم. حسن آن کتاب این بود 
که متن عربی کتاب در پانوشت هر صفحه زیر ترجمۀ فارسی درج شده بود و این به 
من کمک می کرد تا، با تطبیق متن و ترجمه، زبان عربی را که در دبیرستان آموخته 
بودم فراموش نکنم. در همان ســال ها بود که کتاب هایی نظیر آموزشگاه زندگی و 

اثبات وجود خدا را با ترجمۀ او خواندم.
به تدریج که در درس های دانشــگاهی پیش می رفتم کتاب های بیشتری از آرام 
می خواندم. در دورۀ کارشناســی ارشد فیزیک، کتاب های علم به کجا می رود؟ از 
ماکس پالنک و علم، نظریه، و انسان از شرودینگر و نیز نسبیت برای همه از جیمز 
کولمن را با ترجمۀ آرام خواندم. از ســال 1347 که به تحصیل در علوم انســانی و 

گاهی از اطالعات کتابشـناختی کامل این اثر و آثاری که در این مقدمه نام برده می شـود بنگرید  1. برای آ
به بخش »کتابشناسی احمد آرام« در انتهای کتاب.
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فلسفه عالقه مند شدم و به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران رفتم، در برزخ انتقال از 
فیزیک به فلسفه، چند سالی تاریخ علم می خواندم و درس می دادم. در این سال ها 
کتاب انتقال علوم یونانی به عالم اســالمی و کتاب تاریخ نجوم اسالمی را خواندم 
و از علم و دانش مؤلفان آن کتاب ها و زبان اســتوار و صحیح و فصیح مترجم، که 
همانــا احمد آرام بود، فایده ها اندوختــم. در اواخر دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنجاه، 
کــه کم کم جرئت ترجمۀ مطالب علمی و فلســفی و نگارش مقاله پیدا کرده بودم، 
دو کتاب سه حکیم مســلمان و علم و تمدن در اسالم دکتر سیدحسین نصر را که 
آرام ترجمه کرده بود به دقت خواندم و هر دو را با حوصلۀ بســیار با اصل انگلیسی 

مطابقت دادم و دو نقد جداگانه بر دو کتاب نوشتم که چاپ شد1.
در ســال 1351 که چند ماهی در مؤسسۀ انتشارات فرانکلین ویراستار بودم، به 
فضای کاری آرام نزدیک تر شدم. آرام آن زمان شخصیتی شناخته شده و مورد قبول 
ویراستاران و مترجمان جوان بود و در »دایرة المعارف فارسی« و در میدان ترجمه 
میانداری می کرد؛ طبیعی بود که او را بیشــتر و بیشتر و از نزدیک می دیدم. بعدها 
در سال هایی که در وزارت آموزش وپرورش مسئولیت کتاب های درسی را برعهده 
داشتم، در ایجاد نمایشگاه کتاب های درسی از دارالفنون به بعد با او مشورت کردم. 
آرام در مصاحبه با پیروز سّیار، آنجا که نامی از من می برد، تلویحًا به این نمایشگاه 
اشــاره می کند2. و ســرانجام چنین مقّدر بود که او و من هر دو، با اختالف سّنی 
چهل وسه سال، از سال 1369 عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشیم. 
چند سال بعد، رئیس فرهنگستان شدم و در خدمت مردی قرار گرفتم که از دوران 
نوجوانی و جوانی بر سر سفرۀ کریمانۀ آثار او نشسته بودم و حاال افتخار همنشینی 

و همکاری با او را پیدا کرده بودم.
من شــخص آرام را دوست می داشتم و برای او حرمت بســیار قائل بودم. او 

1. حداد عادل، غالمعلی، »در شرق هم خبری هست ]نقد کتاب علم و تمدن در اسالم )تألیف سیدحسین 
نصر و ترجمۀ احمد آرام[«، کتاب امروز )بهار 1352(، ص23-26؛ حداد عادل، غالمعلی، »]نقد[ سه 

حکیم مسلمان«، راهنمای کتاب، س 17، ش7-9 )مهرـ آذر 1353(، ص579-569.
2. گ وه ر ع م ر: گ ف ت وگ وی  پ ی روز س ی ار ب ا اس ت اد اح م د آرام . ت ه ران : نشر ن ی   ، 1381، ص 55.       
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در علم و اخالق نمونه بود. ســال هایی که در جلسات شورای فرهنگستان شرکت 
می کــرد، دهۀ دهم عمر خود را می گذرانید و دیگر آن تحرک و نشــاط گذشــته را 
نداشت و گهگاه از مشکالت خود در سالخوردگی و تنهایی با من درددل می کرد. 
یک بار با او به گفت وگو نشســتم و مصاحبه ای کردم که در دو شــماره از خبرنامۀ 
فرهنگستان چاپ شد1. دیری نگذشت که آن مرد نازنین در سرزمینی دوردست از 
دنیا رفت و پیکرش به ایران باز گشــت. پس از درگذشت او، مقاله ای با عنوان »به 

یاد احمد آرام« نوشتم که در نامۀ فرهنگستان منتشر شد2.
آرام در عمــر نودوچهار ســالۀ پربرکت خود در صحنه هــای مختلف علمی و 
فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثر داشته است. او، که خود در زمان تحصیل شاگرد 
استادانی مانند دکتر صدیق  اعلم و غالمحسین رهنما و دکتر حسین گل گالب بوده، 
بیش از سی ســال در مدارس معلمی کرده است. صادق چوبک و فریدون توّللی 
و دکتر مهدی حمیدی، همزمان، در یک کالس در شــیراز شاگرد او بوده اند. دکتر 
حســین فاطمی نیز در اصفهان نزد او در مدرسه درس خوانده است. آرام عالوه بر 
معلمی سابقۀ مدیریت و بازرسی مدارس و مدیرکلی آموزش وپرورش تهران و حتی 
معاونت وزارت فرهنگ )آموزش وپرورش بعدی( را هم داشــته اســت. او اندکی 
بعد از بازنشســتگی در 1335، تمام وقت و تمام قد بــه ترجمه می پردازد و بیش از 
شصت ســال با اعتقادی راسخ و عاشقانه در این کار پای می فشرد؛ هر چند همۀ 
ترجمه های او را نمی توان در یک پایه و تراز دانست و باید گفت اوج دانش و دقت 

و هنر او در ترجمۀ متون تاریخ علم قدیم  و اسالمی  است.
دربارۀ شخصیت او از جهات مختلف می توان سخن گفت: آرام معلم، آرام مدیر، 
آرام مؤلف، آرام مترجم، و آرام واژه گزین و  نیز آرام در مقام مترجمی که به ترویج علم 
در جامعۀ ایران و در میان عامۀ باســوادان اعتقاد داشت؛  کاری که خود او از آن به 
»همگانیدن علم« تعبیر کرده است. دربارۀ افکار و دیدگاه های او و اعتقادات دینی و 

1. »مصاحبه با اسـتاد احمد آرام...«، خبرنامۀ فرهنگسـتان، س 2، ش 15 و16 )اسـفند 1375 و فروردین 
1376(؛ ش 17 )اردیبهشت 1376(.

2. حداد عادل، غالمعلی، »به یاد احمد آرام«، نامۀ فرهنگستان، س 3، ش 3 )پاییز 1376(، ص 8-2.
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سجایای اخالقی و نظری که دربارۀ فلسفه و هنر و ادبیات داشته نیز می توان سخن 
گفت. در این کتاب، ما از میان این ابعــاد گوناگون، صرفًا به دو بعد »واژه گزینی« 
و »تاریخ نگاری علم« توجه کرده ایم و می دانیم که چنین تصویری از چهرۀ علمی و 

فکری و معنوی تصویری نیست که همۀ شخصیت او را نشان دهد.
این کتاب، عالوه بر ادای احترام به یک شــخصیت وارسته و دانشمند، فایدۀ 
دیگری نیز می تواند داشته باشد و آن کمک به پژوهشگران و دانشجویان رشته های 
تخصصی »واژه گزینی« و »تاریخ علم« اســت. امروزه خوشبختانه این دو رشته 
در مراکز دانشــگاهی و پژوهشــی ایران در ســطوح کارشناســی ارشد و دکتری 
تدریس می شود. آشنایی کارشناسان واژه گزینی و دانشجویان این رشته با تالش 
هفتادوپنج سالۀ مردی که در ترجمه از سه زبان انگلیسی و فرانسه و عربی سروکار 
دائم با واژه گزینی داشــته است درس آموز اســت. زندگی آرام، چنان که در بخش 
نخســت کتاب گفته ایم، بخشــی از تاریخ واژه گزینی و تاریخ تکوین زبان فارسی 
علمی در ایران معاصر اســت. استادان و مترجمان و کارشناسان فرهنگستان که 
ناگزیر از واژه گزینی هســتند از آرام بســیار نکته ها می توانند آموخت؛ هرچند در 
پاره ای موارد هم می توانند خود را از تکرار تجربه هایی که بی فرجام یا کم بازده بوده 

مصون بدارند.
عالوه بر این، مراجعه به این کتاب و مطالعۀ آن دانشــجویان رشتۀ تاریخ علم 
گاه خواهد  و  پژوهشــگران این رشته را نیز از دستاورد ارزشمند آرام در تاریخ علم آ
کرد. آرام هزاران صفحه کتاب در تاریخ علم ترجمه کرده است. شناخت ترجمه های 
او در تاریخ علم - که هم شــامل علم به معنی وســیع کلمــه و هم به معنی خاص 
»علم در اسالم« می شود - نه فقط بر اطالعات و معلومات دانشجویان می افزاید 
بلکه زحمت ترجمه را نیز از دوش آنــان بر می گیرد و، مهم تر از آن، مخصوصًا در 
حوزۀ علوم اسالمی، دانشجوی تاریخ علم را با زبان فنی دانشمندان دورۀ اسالمی 
در علومی مانند ریاضیات و نجوم آشــنا می سازد. آرام می تواند از این حیث معلم 
گاهی از  بسیار خوبی برای دانشجویان و محققان حوزۀ تاریخ علوم اسالمی باشد. آ
کتاب هایی که آرام در تاریخ علم ترجمه کرده است، اعم از آنچه صریحًا در موضوع 
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تاریخ علم و یا متضمن تاریخ علم بوده اســت، در واقع نوعی »منبع شناسی« برای 
همۀ دانشجویان و پژوهشگران تاریخ علم محسوب می شود. چنان که در متن کتاب 
خواهید دید، ما از آرام دوازده کتاب در »تاریخ علم« )چه علوم اسالمی و چه علم 
جدید غربی( و ســه کتاب در موضوع »علم در تاریخ« و هشــت کتاب »متضمن 
تاریخ علم« معرفی کرده ایم که جمعًا به بیست وسه کتاب بالغ می شود. البته مطمئن 
نیســتیم که در سایر کتاب های آرام مطلبی دربارۀ تاریخ علم نیامده باشد. عالوه بر 
اینهــا، تعدادی از مقاالت آرام را که نه در مجالت بلکه در کتاب ها آمده و به تاریخ 
علم اختصاص داشته در متن کتاب معرفی کرده ایم و فهرستی از چند ده مقالۀ تاریخ 
علمی او را که در مجالت و دانشــنامه ها درج شده بوده نیز، بدون شرح، به دست 
داده ایم. در پایان کتاب نیز با درج کتابشناسی او سعی کرده ایم کتابشناسی های او 
را که تاکنون منتشر شده اند کامل کنیم. می توان گفت که بخش دوم این کتاب، در 
حقیقت، کلید دســتیابی به آثار تاریخ علمی آرام، اعم از کتاب و مقاله، اســت که 

می تواند برای پژوهشگران این رشته مغتنم باشد.
آرام از جمله کسانی بود که در سال های بعد از انقالب قدر و منزلتی ویژه یافت. 
در مجامع و محافل علمی و فرهنگی از او تقدیر کردند و بارها در مصاحبه ها از او 
خواستند شرح حال و خاطرات خود را بازگو کند. از همۀ مصاحبه هایی که با او شده 
کتاب گوهر عمر مفصل تر و مفیدتر اســت. این کتاب حاصل مصاحبۀ پیروز سّیار 
با اوست. سّیار گوهرشناسی و قدرشناســی کرده و آرام را به سخن در آورده و به او 
فرصت داده تا، به دور از آداب و ترتیب مصاحبه، هرچه می خواهد بگوید و ذهنش را 
به هرکجا می خواهد ببرد. حاصل این هّمت و تالش کتابی درحدود سیصد صفحه 
شــده اســت که ما در تألیف این کتاب بیش از هر منبع دیگری از آن بهره برده ایم.1 
جا دارد از آقای پیروز ســّیار صمیمانه تشــکر کنیم. اگر کتاب او نبود، بسیاری از 
اندیشــه ها و دیدگاه های آرام برای ابد ناگفته می ماند. عالوه بر گوهر عمر، به منابع 
فراوان دیگری نیز مراجعه کرده ایم که فهرست کامل آنها در پایان کتاب خواهد آمد.

1. خوشبختانه این کتاب، پس از آنکه چند سال در بازار نشر نایاب  بود، با مشخصات زیر تجدید چاپ 
شده است: یادگار عمر: گفت وگوی پیروز سّیار با احمد آرام. تهران: کارنامه، 1399.
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در این کتاب کوشــیده ایم در عین تأکید بر شخصیت محترم و مؤثر احمد آرام، 
ستایشگر محض و مطلق او نباشیم. در عین حال  که سعی کرده ایم نقش و تأثیر او 
را در واژه گزینی و سهمش را در سّنت نوپای تاریخ نگاری علم در ایران بیان کنیم، از 
نقد منصفانۀ دیدگاه های او به ویژه در واژه گزینی و دستور خط خودداری نکرده ایم. 
در واژه گزینی تا آنجا که توانســته ایم به دیدگاه  و سبک و سلیقه و دستاوردهای او 
اشاره کرده ایم و در بحث از »تاریخ نگاری علم« مراقب بوده ایم که همۀ ترجمه های 

او را در تاریخ علم معرفی کنیم.
امیدواریم این کتاب گامی باشــد در راه نوع جدیدی از تکریم بزرگان، تا هم در 
زندگانی آنان و هم پس از مرگشان صرفًا به آه و افسوس اکتفا نکنیم، بلکه اندیشه ها 
و انگیزه های آنان را معرفی کنیم. نیز امیدواریم که نسل جوانی که جانشین مردان 
بزرگ خواهند شد بزرگی را از آنان بیاموزد و برای رشد و اعتالی میهن، با اخالص 
و هّمت بلند و سخت کوشــی و دانش دوستی و دوری از سوداگری و سودپرستی و 
سطحی نگری، عاشقانه بکوشد و خدمت کند. آرام چنین بود. خدایش بیامرزد که 

مرد بزرگی بود.
غالمعلی حّداد عادل

1400/2/26



سپاسگزاری

در تألیف این کتاب، تنی چند از همکارانم در فرهنگســتان زبان و ادب فارســی به 
خواهش من آن را قبل از چاپ خواندند و اظهارنظرهای عالمانه و دقیق خود را در 

اختیارم قرار دادند:
استاد محترم دکتر حسین معصومی همدانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان؛

جناب آقای دکتر عالء الدین طباطبایی، عضو وابستۀ فرهنگستان؛
جناب آقای مهندس علی کافی، عضو شورای واژه گزینی فرهنگستان؛

سرکار خانم نسرین پرویزی، معاون گروه واژه گزینی فرهنگستان؛
جناب آقای دکتر رضا عطاریان، پژوهشگر گروه واژه گزینی.

جناب آقای پیروز سّیار، مترجم و ویراستار دانشمند و مؤلف کتاب گوهر عمر، 
نیز کتاب را خوانده و با نکته سنجی های دقیق خود مرا یاری کرده ا ند.

جنــاب آقای ایــرج فرجی، مدیــر کتابخانــۀ فرهنگســتان، نیــز در تبدیل 
دست نوشــته های من به کتاب، به صورتی که هم اکنون در دست خوانندگان است، 
سهم عمده ای از حیث گردآوری و معرفی منابع و ویراستاری صوری و ساختاری و 

محتوایی و تدوین کتابشناسی ایفا کرده اند.
جناب آقای ســعید دمیرچی، مدیر موفق انتشارات هرمس، نیز در انتشار این 

کتاب از هیچ مساعدتی دریغ نکردند.
مشارکت همۀ این دوستان و استادان ارجمند را در این کار نشانۀ عشق و عالقۀ 



آنان به پیشــرفت علم در ایران و احترام همۀ آنها به شادروان احمد آرام می دانم و از 
آنان صمیمانه سپاس گزاری می کنم.

غالمعلی حّداد عادل
1400/2/29
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استاد احمد آرام، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بامداد روز شنبه  15 
فروردین 1377 درگذشت. تاریخ والدت او، چنانکه خود تصریح کرده2 ، ایام نوروز 
1283 هجری شمســی بوده است. بنا بر این، وفات او را باید در نود و چهارسالگی 
دانست. وی در یکی از محالت جنوبی تهران در خانواده ای دیندار و اصیل به دنیا 
آمده است. پدرش، حاج غالمحسین شــالفروش، تاجری بود متدین که سرمایۀ 
خود را بر سِر مشروطه خواهی نهاده بود و، به گفتۀ فرزند، »خیلی متدین بود و ماه 
رمضان که می شد شاید ده یا پانزده قرآن ختم می کرد. همیشه سحر برمی خاست و 

به نماز و دعا مشغول می شد«3.
آرام تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در مدرسه های دانش و ترقی و علمیه و 
دارالفنون به پایان رســانید. پس از دو ســال تحصیل در مدرسۀ حقوق، به مدرسۀ 
طب رفت و تا ســال آخر در آن مدرســه درس می خوانــد، اما تحصیل طب را هم 
ناتمام گذاشت و به شغل معلمی، که بدان عشق می ورزید، روی آورد و به استخدام 
وزارت معارف آن زمان درآمد. او در مدرســه های دانــش و علمیه و امیر اتابك و 
فالحت کرج و دارالفنون و بعضی مــدارس دیگر به تدریس پرداخت. مدت ها به 

1. این مقاله برگرفته از مقالۀ مشـروح تری از صاحب همین قلم اسـت با عنوان »به یاد احمد آرام« که در 
سال 1377 به مناسبت درگذشت او نوشته و در نامۀ فرهنگستان )شمارۀ پیاپی 11( منتشر شده است.

2.  آرام نامـه: مجموعـه مقـاالت علمی و ادبِی تقدیم شـده به اسـتاد احمد آرام. به اهتمـام مهدی محقق. 
تهران: انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، 1361، ص17.

3. همان، ص 23.
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عنوان معلم و بازرس عالی و مدیرکل در تهران و اصفهان و شیراز و کرمان و نیز در 
مدرســۀ ایرانی سوریه خدمت کرد. مدت بسیار کوتاهی هم معاون وزارت فرهنگ 
شد. اما شــهرت او در جامعۀ ایران به ســبِب آثار قلمی و مخصوصًا ترجمه های 

متعدد و متنوِع اوست.
نخستین اثر قلمی آرام  کتابی است به نام هدیۀ نوروزی  که به سال 1302 منتشر 
شد. این کتاب شــامل آزمایش هایی است در فیزیك و شیمی که خوِد مؤلف برای 
شاگردانش در مدرســه انجام داده بود. از آن پس، آرام تا پایان عمر، بی وقفه، قلم 
زد و، پس از چند سالی که در تألیف چند کتاب در فیزیك و شیمی و هیئت سپری 

کرد، روی از تألیف برتافت و یکسره به ترجمه روی آورد.
آرام به زبان های عربی و انگلیسی و فرانسه آشنایی داشت و نثر فارسی او پخته 
و پرورده و روشــن و بی تکّلف بود. ترجمه های وی طیف وســیعی از موضوعات 
علمی را دربر می گیرد و شامل کتاب هایی است در فیزیك، شیمی، ریاضی، نجوم 
و هیئت، تاریخ علم، جغرافیا، روان شناسی، علوم اجتماعی، تاریخ، فلسفه، علوم 
قرآنی و معارِف اسالمی و کالم، تعلیم و تربیت، پزشکی، و جز اینها. شمار آثار او، 
با احتساب مجلداِت عناوین کتاب ها، به بیش از یکصد و چهل جلد بالغ می شود 
و این جدای از مقاالت اوســت که در مجــالت و مجموعه های مقاالت به چاپ 

رسیده است.
از لحــاظ خصوصیات اخالقــی و شــخصی، آرام مردی متیــن و محترم و 
محبــوب بود. بارزترین خصلت او پای بندی اصولــی او به اخالق بود. از دورویی 
و ظاهرســازی گریزان و در سخن گفتن صریح و بی مالحظه بود. وظیفه شناس و 
پرکار و باپشــتکار بود، تا آن جا که حتی در واپسین سال ها و ماه های عمر طوالنی 
خویش شــوق خواندن و نوشتن داشــت. یکی دیگر از خصلت های پسندیدۀ آرام 
قناعت پیشــگی و بی اعتنایی او به پول و مال و منال و جاه و مقام بود. گویی شوق 
علم و عشــق به تعلیم در دل او جایی برای دوســتی دنیا باقی نگذاشته بود. بهرۀ 
مادی او از این همه کتاب که ترجمه کرده و به دست ناشران سپرده بود چندان اندك 
بود که نیازمند همان حقوق مختصِر بازنشســتگی خود از آموزش و پرورش بود و 
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در فکر استیفای حق و حقوق قانونی خود از بابت کتاب های خود نبود. علم را از 
سر حرص و آز نیاموخته بود و به حقیقت درویش بود، هرچند با ظواهر درویشی و 
مرید و مرادبازی و این گونه امور به هیچ روی میانۀ خوبی نداشت. امتیاز مهِم آرام 
دینــداری او بود. وی مردی موّحد و مؤمن بود، عامل به فرایض و تارك مناهی، و 

دوستدار قرآن. خود او گفته است: 
»من مقیاسم برای دین قرآن است و، بنا بر این، هرچه با قرآن نسازد آن را قبول 
نمی کنم. ســال ها پیش، یعنی ســال 1318 یا 1319، بود که کتاب کیمیای سعادت 
غزالــی را چاپ می کردم؛ آن کتاب خیلی در من اثر کرد برای اینکه مردی مثل او، 
حاال هر کس هرچه می خواهد بگوید، دین را خوب فهمیده است و بعد کتاب هایی 
که از مصر می آمد، از جمله تفسیر فی ظالل القرآِن سیِد قطب که شهید شد، در من 
تأثیر بسزا داشت... بلی اینها در من مؤثر شده است. دیگر اینکه دروغ نمی گویم، 
یعنی سعی می کنم که نگویم؛ غیبت هم تا می توانم نمی کنم، مگر غیبت کسی را که 
غیبت کردنش واجب باشد، آن هم برای روشن کردن مردم. مال مردم را نمی خورم 
و مال حرام هم سعی می کنم نخورم و دین هم همین هاست. سعی می کنم که موّحد 
باشم؛ توحید اصل دین اسالم است. توحید یعنی آدم غیر از خدا هیچ چیزی را مؤثر 
نداند. وقتی که انسان غیر از خدا چیزی را مؤثر ندانست، اواًل از کسی نمی ترسد، 
به کسی تمّلق نمی گوید و برای اطاعت امر خدا که گفته لیَس ِلاْلنساِن ااّل ما سعی 
هرچه بخواهد از خودش می خواهد. می داند که خدا او را جانشــین خودش قرار 
داده مطابق نص قرآن، ِاّنی جاِعٌل فی االرِض خلیفه، سعی می کند این جانشینی را 
حفظ کند تا حق داشته باشد که جانشین خدا بشود نه جانشین شیطان. اینهاست 

که مرا تاکنون این طور نگه داشته«.1 
... از جملــه خصوصیات ذهنی و فکری او یکــی این بود که امور و قضایای 
خالی از ابهاِم شســته رفته را بر امــور رازآمیز و آمیخته به معانی و صور نفســانی 
ترجیــح می داد و از ایــن رو به علوم دقیقه و ریاضیات و نوعی از فلســفه که فرع 

1. همان، ص 20.
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این علوم محســوب می شود عالقه مند بود و با شــعر و هنر و عرفان و متافیزیك 
که در سایه روشــن معرفت آدمی قــرار دارند و خالی از راز و رمز و شــور و حال 
و احساس نیستند میانه ای نداشــت. تعلق او به دوران تجدد و تأثیرپذیری اش از 
بعضی از نویسندگان عرب آن زمان همراه با این خصوصیت ذهنی سبب شده بود تا 
در دینداری خود نیز صبغه و سلیقۀ خاصی داشته باشد. همین بینش و گرایْش  در 

اعتقاد و التفات تاّم و تماِم او به ترجمه نیز بی تأثیر نبود.
... ترجمه های آرام، به دلیل دانش و هوش و امانت و صداقت و سخت کوشی 
و انضباِط علمی او، عمومًا قابل اســتفاده و قابل اعتماد است، هرچند گه گاه در 
انطباق با متن اصلی خالی از مســامحه و عیب و نقص نیز نیســت1. مهم ترین و 
بهترین ترجمه های او را باید در میان آثاری جســت وجو کرد که قبل از رسیدن به 

دهۀ پایانی عمر او پدید آمده است.
خدمت آرام به واژه گزینی در زبان فارسی انکارناپذیر است. او، در مسیر ترجمۀ 
کتاب های علمی، از نخســتین مترجمانی بود که با بعضی از اصطالحات فرنگی 
مواجه می شدند و با معادل هایی که برمی گزیدند بر غنای زبان فارسی می افزودند.
... آرام، پــس از نزدیك به یك قرن زندگانی توأم با آرامش روحی، در حالی که 
دلش با یاد ایران می طپید، سرانجام، در سانفرانسیسکو، در نقطه ای هزاران کیلومتر 
دورتر از وطِن مألوف و شــهری کــه در آن به دنیا آمده بود و کوچه پس کوچه های 
قدیمی آن را به خوبی می شــناخت، به آرامی چشــم از جهان فرو بست. او برای 
دیدن فرزندان خود و بهره مندی از پرســتاری آنان و رهایی از تنهایی و بی کســی، 
که سرنوشــت بسیاری از سال خوردگانی مثل اوست، به آمریکا سفر کرده بود و با 
بی صبری در آرزوی بازگشت به ایران بود؛ اما، درست در روزهایی که فرهنگستان 
در تهران ســراچه ای برای اقامت او آماده کرده بود، رخت به ســرای دیگر کشید. 
پیکر او به تهران بازگشت و در بهشت زهرا، در کنار دانش پژوه و زریاب و تفضلی، 

گاه،  گاه )مجموعۀ مقاالت(، تهران: انتشارات آ 1. رک: پرهام، باقر، »سخنی با پیر مترجمان«، در:  نقد آ
1362، ج 4، ص 238-221.
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به خاك ســپرده شــد. در فوت او، رهبر معظم و رئیس جمهور محترم و مقامات و 
مؤسسات فرهنگی کشور تسلیت ها گفتند و دوستان و همکاران و شاگردان او، با 
شــرکت در مراسم تشییع و ترحیم وی، به مردی که هفتاد و پنج سال به دین و علم 
و فرهنگ و زبان فارســی خدمت کرده بود ادای احترام کردند. پیشاپیِش جنازۀ او 
یکصد و بیســت نوجوان دانش آموز، در یك صف طوالنی، یکصد و بیست تابلو در 
دست داشتند که نام کتاب های او بر آنها نقش بسته بود و این میراثی ارزشمند بود 

که آرام برای یك ملت به جا نهاده بود.



سهم آرام در واژه گزینی در زبان فارسی



اگر مایۀ تســّلی خاطری برای خودم در کار ترجمه های متعّدد 
بشناسم همین برگرداندن الفاظ خارجی به الفاظ فارسی است 
که به لطف حق بســیاری از آنها رواج یافته و مورد پسند دیگر 

گویندگان و نویسندگان نیز قرار گرفته است. 
)احمد آرام، مقدمۀ حدس ها و ابطال ها(

زمینۀبحث
بخش اول این کتاب به توضیح و تشــریح سهم آرام در واژه گزینی اختصاص یافته 
است. شــاید بتوان گفت آرام پرکارترین مترجم قرن چهاردهم هجری شمسی در 

ایران بوده است. 
آرام به نســلی تعلق داشت که در دامن مشروطه تربیت شده بود. این نسل مشکل 
اصلی ایــران را عقب ماندگی علمی و صنعتی می دانســت و چونــان رودخانه ای 
پرخروش در جامعه ای که با پیروزی انقالب مشروطیت برای جبران عقب ماندگی 
خود انگیزه ای نیرومند پیدا کرده بود، به سرعت درجهت رسیدن به اروپای آن روز 
حرکت می کرد. برای امثال آرام، تعلیم و ترویج علم به معنی جدید و اروپایی آن در 
جامعۀ ایران در آغاز قرن چهاردهم یک وظیفۀ ملی و مقدس محســوب می شد. 
آرام از همان دوران جوانی تصمیم گرفت تا برای تعلیم و ترویج علم، به جای تألیف، 

منحصرًا به کار ترجمه بپردازد.
آرام و تنی چند از همکارانش در آغاز قرن تصمیم گرفتند که، با تألیف کتاب های 
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علمی در درس های فیزیک و شیمی و هیئت، کتاب چاپی را جانشین جزوه نویسی 
کنند. آرام با فقدان وسایل و امکانات و با رنج بسیار کتاب هایی را به چاپ رساند، 
اما چند ســال بعد در ادامۀ کار تألیف تردید کرد و به سوی ترجمه روی آورد. تردید 
آرام را از عبارتی که در اردیبهشــت 1315 در مقدمه ای بر ترجمۀ کتاب اصول علم 

هیئت، تألیف آبه ت. مورو )مدیر رصدخانۀ بورژ فرانسه( آورده می توان دریافت:
»آقای مدیر کتابفروشی علمی از بنده خواهش کردند که در کتاب هیئت سابق خود 
تجدید نظری کرده آن را برای چاپ دوم آماده سازم. پس از تفکر، مناسب تر دیدم که 
یکی از بهترین کتب هیئت فرانسه را عینًا ترجمه کرده برای چاپ تسلیم ایشان نمایم. 
حاال اصاًل دربارۀ نوشـتن کتب علمی سـلیقۀ بنده عوض شده باشد، یا فقط راجع به 

کتاب هیئت این نظر را داشته باشم امری است که  فعاًل مورد بحث ما نیست«1.

آرام از آن پس بر ســر این عقیده ایستاد و دســت به تألیف نبرد و هیچ کتابی 
تألیــف نکرد و جز معدودی مقاله، اثر مســتقل دیگری از خــود برجا ننهاد، اما 
درعوض تا آخرین ماه های عمر نودوشش ســالۀ خود از ترجمه باز نایستاد تا بدان 
حد که لقب »پیر مترجمان« بدو داده شــد. او مترجمی پرکار و چیره دست بود؛ 
وقتی در مصاحبه با کیهان فرهنگی )تیر ماه 1363( از او پرســیدند »به طور معمول 
روزی چند صفحه ترجمه می کنید؟« پاســخ داد: »کتاب های معمولی انگلیسی را روزی ده 
صفحه ترجمه می کنم« و این پاســخی است که معنا و اهمیت آن را مترجمان بهتر از 

دیگران می فهمند.
برای آنکه از پرکاری احمد آرام تصوری حاصل کنیم، بد نیســت به این مطلب 

که پیروز سّیار آن را در مقدمۀ گوهر عمر آورده توجه کنیم:
»مرحوم آرام می گفت که در طول زندگی مشترک هرگاه به میهمانی دعوت می شدیم، 
اغلب همسرم به تنهایی  می رفت، اما هنگام ناهار یا شام به خانه می آمد و غذای مرا 
مهیا می کرد و دوباره به  جایی که مهمان بود باز می گشت، چون می دانست که میز 

1. مورو، آبه ت.، اصول علم هیئت برای سال ششم دبیرستان ها: شامل ۱۶۲ گراور و ۴ کارت و یک نقشه، 
ترجمه و تلخیص احمد آرام، تهران: چاپخانۀ مرکزی  ، 1316، »مقدمۀ مترجم«.           
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کارم را برای آماده کردن غذا ترک نمی کنم. پرویز آرام، پسر احمد آرام، می گوید که 
پدرم تا آخر عمر نمی دانست اجاق گاز چگونه کار می کند«1.

من خود در مصاحبه ای که در ســال 1375 با آرام در فرهنگستان داشتم همین 
مطلب را از او شنیدم.

در مصاحبه با کیهان فرهنگی از او می پرســند »شــما نخست دست به تألیف 
زدید، چه طور شد دست از تألیف برداشتید و کارهای دیگران را ترجمه کردید؟« و 

او در پاسخ دربارۀ روش تألیف آن کتاب ها می گوید:
»مـا چند تا کتاب فرانسـه و عربی اینهـا را می خواندیم و از اینها قاطی می کردیم با 

همدیگر...«

و می افزاید:
»من فکر کردم که واجب است ما چیزهای نوی را بدانیم و مردم ما هم چیزهای نو 
را بداننـد و این را یک واجب شـرعی بـرای خودم تعیین کردم. این کتاب هایی را که 
پیدا می کردم و خیال می کردم که به دردمان می خورد این کتاب ها را ترجمه کردم و 

پولی هم از این راه ها گیرمان نمی آمد.
من از سال 1324 که شروع کردم تا 1332 که تاریخ علم را ترجمه کردم برای مؤسسۀ 
فرانکلین، 5 هزار تومان به من دادند. شـاید سـی چهل جلد کتاب که پیش از این 

چاپ کرده بودم 5 هزار تومان نصیب من نکردند«2.

آرام در پاســخ به این ســؤال که »تا کی باید ترجمه کرد و دســت به تألیف نزد؟« 
می گوید: »تا وقتی که آدمی پیدا بشود که خودش بتواند بنویسد«3.

آرام از معلمی به مترجمی و از مترجمی به واژه گزینی رسیده است. او به عنوان 
یک معلم علوم پایه درحدود یکصد ســال پیش نیاز شاگرد و معلم را به کتاب های 

1. گوهر عمر: گفت وگوی پیروز سّیار با استاد احمد آرام. تهران: نشر نی، 1381، ص 17.
2. »64 سال ترجمه به عنوان وظیفۀ شرعی ]گفت  وگو با احمد آرام[«، کیهان فرهنگی، س 1، ش 4، تیر 

1363، ص 7.
3. همان، ص 14.
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علمی از بن دندان احساس کرده و برای رفع این نیاز رو به ترجمه آورده است و زان 
پس، نزدیک به هفتاد و پنج سال، قریب به یکصد و بیست کتاب ریز و درشت، که 
نوعًا هم غیردرسی بوده، در رشته ها و موضوعات مختلف ترجمه کرده است و یک 
عمر، ناگزیر، واژه گزینی کرده است. بعضی از مؤلفان کتاب هایی که آرام آنها را به 
فارســی ترجمه کرده، خود ایرانی بوده اند، مانند سیدحسن تقی زاده و سیدحسین 
نصر و امیرمهدی بدیع، و آرام از این بخت برخوردار بوده که مقصود آنها از عبارات 
کتابشــان را یا معادل فارســی و عربی و اصطالحاتی را که در متن انگلیسی آورده 
بوده اند از آنها ســؤال کند. در واقع، آن مؤلفان، به یک معنا، ویراستار ترجمه های 

آرام از کتاب های خودشان می شدند.

کارهایآرامدرواژهگزینی
کار آرام در واژه گزینــی هــم صورت »فردی« داشــته و هم صــورت »جمعی« و 
»ســازمانی«. او در ترجمۀ کتاب هایی که به میل خود انتخاب می کرده، هر جا به 
واژه ای برمی خورده که معادل فارســی نداشته، معادلی برای آن می ساخته و به کار 
می برده است. آرام در مصاحبه با کیهان فرهنگی، بعد از اینکه به انواع درس هایی 

که در فیزیک و شیمی و تاریخ طبیعی داده اشاره می کند، می گوید:
»...این است که من جامع شدم... این دایرة المعارفی شدن من و هیچ نشدنم برای 
این اسـت که به همه کار دسـت زدم... . من حقیقتًا ادعای دانشـمندی نمی کنم، 
ولی ادعای جامعیت از این لحاظ را می کنم، که این هم خودش یک چیزی است، 
البته دانشـمندی نیسـت. بنابرایـن، پرداختن من به ترجمه برای ایـن بود که واجب 
می دانستم که ما باید یک چیزهایی را فراهم بکنیم و البته سعی کردم که کتاب های 

بدی را انتخاب نکنم«1.

آرام شبیه به همین مطلب را در مصاحبه با پیروز سّیار نیز بدین صورت گفته است:
»...یک شاعر فرانسوی، که به نظرم البرویر است، می گوید:

1. »64 سال ترجمه به عنوان وظیفۀ شرعی ]گفت  وگو با احمد آرام[«، ص 8.
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Ses amis dissent qu’il est propre à tout,
autrement dit, il n’est propre à rien.

یعنی دوستان فالن کس می گویند که او همه کاره است، پس هیچ کاره است. راستی 
هــم همه کاره ها هیچ کاره اند. حاال من هم از آن همه کاره های هیچ کاره ام. آن وقت که ما 
درس می خواندیم، مدرسۀ عالی فقط مدرسۀ طب بود و مدرسۀ حقوق که من به هر دوی 
آنها رفتم و رها کردم. دیگر مدرسه ای نبود که فلسفه یا تاریخ فلسفه درس بدهد تا آدم در 

این رشته ها تخصص پیدا کند«1.
اما آرام، جز این کارهای انفرادی، در چند فعالیت جمعی نیز شــرکت داشته که 
مهم تر از همۀ آنها مشارکت در تألیف فرهنگ اصطالحات جغرافیایی و نیز مشارکت 
در تألیف فرهنگ اصطالحات علمی است. فعالیت جمعی دیگر آرام در واژه گزینی 
مشارکت وی در تألیف دایرة المعارف فارسی است. او به عنوان عضو برجستۀ هیئت 
تحریریۀ آن دانشــنامه، که هستۀ اصلی آن را ترجمۀ مقاالت دایرة المعارف مختصر 
کلمبیا تشکیل می داده، با انبوهی از اصطالحات علمی سروکار داشته که می بایست 
بــرای آنها معادلی پیدا شــود. عالوه بر اینها، آرام در »انجمن لغات پزشــکی« نیز 

عضویت داشته و با آن انجمن همکاری می کرده است.
باری، غرض آن اســت که اجمااًل معلوم شود که آرام در چه شرایطی و در چه 
مدتی و از چند طریق به کار واژه گزینی اشــتغال داشــته است. از این پس، سعی 

خواهیم کرد این »اجمال« را تا آنجا که ممکن است به »تفصیل« درآوریم.

کارهایفردی
احمد آرام نزدیك به هفتاد و پنج ســال از عمر نودوچهار سالۀ خود را صرف تألیف 
و ترجمه کرد. او برای دســتیابی به رشد و پیشرفت و سعادت در جامعه معتقد به 
»نشــر علم« بود و نشر علم را مستلزم داشتن زبان علمی می دانست و باور داشت 
که زبان فارسی می تواند زبان علم شود.عالقه و اهتمام دائم آرام به واژه گزینی امری 

1. گوهر عمر، ص 224-223.
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نیســت که نیاز به اثبات داشته باشــد؛ او با واژه گزینی زندگی می کرده و  باید گفت 
»واژه گزینی« تجربۀ زیستۀ وی بوده است. در میان مقدمه هایی که بر ترجمه  های 
خود نوشته و مصاحبه های کوتاه و مفصلی که دربارۀ زندگی علمی خود کرده است، 
بند اول مقدمۀ او بر کتاب حدس ها و ابطال های کارل پوپر که در اردیبهشت سال 

1363 نوشته شده، شاهد روشنی است بر آنچه گفتیم:
»کار نویسـندگی من، جز در مدت نزدیک بیسـت سال نخستین از نزدیک شصت 
سـال آن، که یا به تنهایی و یا به کومک دوسـتان دیگر به تألیف کتاب های درسـی 
کـه در آن زمان ابدًا وجود نداشـت اشـتغال داشـته ام، بیشـتر ترجمه از آثـاری بوده 
اسـت کـه بـه تصور خودم آنها را برای رشـد فکری و دینـی و عقلی هموطنان مفید 
تشخیص می داده ام. و منظور دیگرم یافتن کلمات فارسی مناسب درمقابل تعبیرات 
مخصـوص مفاهیـم علمی و ادبی بوده اسـت که همچون سـیل وارد زبـان پاکمان 
می شـود و به همان صورت خارجی و بدون آنکه معنی آنها کاماًل مشـخص شود به 
اشکال گوناگون به کار می رود و زبان فارسی را آلوده می کند. اگر مایۀ تسّلی خاطری 
بـرای خودم در کار ترجمه های متعّدد بشناسـم همین برگردانـدن الفاظ خارجی به 
الفاظ فارسـی است که به لطف حق بسـیاری از آنها رواج یافته و مورد پسند دیگر 

گویندگان و نویسندگان نیز قرار گرفته است«1.

آرام در جای دیگر نیز امید و عالقۀ خود را به دست یافتن به »زبان معیار علمی 
فارســی« ابراز می دارد؛ آنجا که در مقدمۀ خود بر ترجمۀ کتاب دوجلدی مفصل 

راهنمای پزشکی خانواده می نویسد:
»امیدوارم کسانی که درصدد آراستن و پیراستن زبان علمی فارسی و بی نیاز شدن از 
استعمال کلمات خارجی هستند این کار مرا بپسندند و نیرو و شمارشان بر کسانی 
کـه بهانۀ »بین المللی« بودن کلمات را دسـتاویز خود قـرار می دهند بچربد و زبان 

شیرین فارسی از شّر معجون های ناگوار انگلیسی و فرانسه خالص شود«2.

1. پوپـر، کارل، حدس هـا و ابطال ها: رشـد شـناخت علمی، ترجمۀ احمد آرام، تهران: شـرکت سـهامی 
انتشار، 1368 )چاپ دوم(، مقدمۀ مترجم، ص هفت.

2. راهنمـای پزشـکی خانواده، نوشـتۀ گروهی از پزشـکان برجسـته، ترجمۀ احمـد آرام، ]تهـران[: بنیاد 
فرهنگی رضا )ع(، 1366، ج 1، ]مقدمۀ مترجم، ص هشت[.
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آرام در جاهای متعدد ســابقه و روش خود را در ترجمــه و یافتن معادل های 
فارسی برای اصطالحات فرنگی بیان کرده است. در کتاب گوهر عمر می گوید:

»...من از اولین کسـانی هسـتم که در دوران اخیر در کار معادل یابی اصطالحات 
علمی کوشش کردم«1.

و اندکی بعد می افزاید:
»آن وقـت که اولین ترجمه ها را می کردیم، گفتیم که ببینیم عرب ها چه معادل هایی 

برای این اصطالحات گذاشته اند«2.

در همین مصاحبه می گوید:
»من معلمی را دوسـت داشـتم و کم کم که به کالس آخر مدرسۀ طب رسیدم، دیگر 
جزء معلمین برجسته شده بودم، یعنی معلمین فرنگی در کالس های پنجم و ششم 
فیزیـک و شـیمی درس می دادند و من هم معلـم دروس علمی کالس های پنجم و 
ششم شده بودم. خوب آن وقت خیلی تالش می کردم، یعنی من درس فیزیک عالی 
که نخواندم، درس هیئت عالی که نخواندم و همین طور خودم با کوشـش زیاد آنها 
را آموختم. این اسـت که دایرة المعارفی شدم، یعنی از همه چیز سر در می آوردم. از 
قرآن سـر در می آوردم، از فیزیک هم سـر در می آوردم و به این علت در نمی ماندم. 
آن وقت در نتیجۀ تالش فراوان راه به دستم می آمد که اگر کلمه ای را نمی دانم، کجا 

باید پیدایش کنم«3.

آرام در توضیح شیوۀ کار خود در ترجمه می  گوید:
»برای ترجمه، وقتی می خواهم کتابی را ترجمه کنم، اول یک دفعه آن را می خوانم. 
اگر بدم آمد ترجمه نمی کنم. در ضمن اینکه می خوانم، می رسـم به کلماتی که یا به 
معنی آنها شک دارم، یا آن معنی که از آنها می دانم به آن متن نمی خورد. زیر اینها را 
خط می کشم. بعضی وقت ها ممکن است پنج صفحه رد بشود و هیچ خط نکشم، 

2. همان، ص 226. 1. گوهر عمر، ص 225. 
3. همان، ص 224.



احمد آرام 	16

ولی ممکن است در یک صفحه چهار پنج تا یا ده تا خط هم بکشم. بعد کتاب لغت 
را باز می کنم و همیشه هم توصیه ام به اشخاص همین است«1.

آنگاه اصطالح plateau continental را به عنوان مثال مطرح می کند و معنی 
آن  و خطایــی را کــه در ترجمۀ آن بــه »فالت قــاّره« رخ داده توضیح می دهد و 

می افزاید:
»بـه هـر صورت بحثم راجع به ترجمه بود که وقتی به کلمه ای می رسـم، باید بفهمم 
این کلمه به کدام یک از معانی خود به کار رفته است. بعضی جاها در دیکسیونرها 
معانـی کلمات را نمـرۀ 1، 2، 3، 4 می گذارند و می گویند معنی این کلمه در فیزیک 
این اسـت، در شـیمی این اسـت، در ژئولوژی این اسـت. می بینم که با کدام یک از 
اینها سازگار است و بعد معنی مناسب را در حاشیه با مداد می نویسم. بعد از اینکه 
همۀ حاشـیه ها را پر کردم، اگر کلمه ای باقی مانده باشـد که در کتاب های لغت من 
نباشـد، جاهای دیگر عقبش می گردم. اگر آن را پیدا نکنم، از رفقایم می پرسـم. اگر 
اسم خاصی است که نمی توانم آن را بخوانم، مثاًل آلمانی یا هلندی است، به منابعی 
رجوع می کنم که در آنها گفته شـده این اسـم را باید چه جور بنویسـم. همۀ اینها که 

تمام شد، دیگر هیچ کاری با این کتاب ندارم.
بعد این لغت ها را در دفتری با ذکر صفحۀ کتاب اصلی می نویسـم و مقابلشـان هم 
ترجمه ها را می گذارم. حاال صفحۀ یک را می گذارم و نگاه می کنم به آن چهار پنج 
تا لغت و آنها را ضبط می کنم. بعد، از اول سـطر شـروع می کنم و جمله را تا آنجا 
که به نقطه برسد، می خوانم. اگر آن را نفهمیدم، باز یک بار دیگر می خوانم. آن قدر 
می خوانم تا بفهمم، یعنی جمله مال من بشود. وقتی مال من شد، مثل این است که 
دارم به آن موضوع فکر می کنم. بنا بر این، وقتی که دارم می نویسم فارسی می نویسم 

و انگلیسی نمی نویسم.
... بـه همین جهت، خیال می کنم اگر کسـی نوشـته های مـن را بخواند هیچ بوی 

ترجمه از آن نمی آید«2.

2. همان، ص 110. 2. همان، ص 109-108. 




