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  کتابگزاری

 از: آرسن نظریان*
 

Nederlands-Perzisch Idioomwoordenboek   فارسی  –فرهنگ اصطالحات هلندی  

 تالیف : افشین افکاری
 

، 8002، سال  6، ارگان انجمن مترجمین هلند ، شماره   Linguaan زبان هلندی درنشریه "لینگوان" به ،) اصل این نقد  
مربوط به امالء نیز به آن اضافه گردیده است .( 5اضردارای تغییراتی جزیی است و بخش متنشرشده است . متن فارسی ح  

 
دهان  " : . ضرب المثل هلندی " دندان اسب پیشکشی را نمی شمرند":  فارسی )یا مثل( ضرب المثل

. تقریبا همان کلمات برای بیان همان مقصود به کاررفته است . نگاه نمی کنند" را پیشکشی اسب 
واحدی  حکمی درهردوزبان مشابهل و اصطالحات که با واژه های مشابه یا تقریبا اثامتعداد این قبیل 

می کنند نسبتا زیاد است . اعالم  را  
گرچه این تشابهات شایان توجه است ، اما مختص زبانها ی فارسی وهلندی نیست . این لکن ، 

، آداب ورسوم و ادیان متفاوتی دارند ، به چشم  همانندیها درزبانهای ملل واقوامی که تاریخ ، فرهنگ
دراصطالحات  بشری است که  ظرافت فکروخردمایانگرجهانشمولی نخود  واقعیت. این می خورد
  تجلی می یابد . زیباییو استحکام ملل با وگفتارهای نغز ومثلها 

 برای مبتدیان ، بلکه ایبر ه تنهانی است که یاین زمینه اززبان وادبیات، قلمروشاید به همین دلیل، 
اصطالحات ومثلها را نمی  عموما  مشکل آفرین است.نیز با زبان دارندی کسانی که آشنایی بیشتر

بنابراین ، گروه هدف برای چنین فرهنگی کسانی هستند که مقداری توان لغت به لغت ترجمه کرد . 
 آشنایی به زبان فارسی یا هلندی داشته باشند . 

 نبوده است . نویسندهدرمورد فرهنگ موردبحث ازآن وشتن نقد نکه فکر شودی یادآوراست الزم 
تشویق به اینکارشد . یکی ازهمکاران هلندی فعال درکانون مترجمین هلند ، درواقع توسط نویسنده 

ند که یکنفرایرانی نبدا ندایشان، به گفته خودش ، مثل بسیاری ازهمکاران هلندی عالقمند ، می خواست
نمی توانند لذا خش فارسی کتاب چه نظری دارد ، زیرا آنها )هلندیها( که فارسی نمی دانند ودرمورد ب

، خود آقای افکاری ازخوانندگان خواسته است بعالوه آن بخش را بخوانند ودرباره آن قضاوت کنند . 
فارسی آن به بخش  که اگرنظری درمورد کتابش دارند، به اطالع برسانند . بنابراین، من بررسی ام را

 منحصرمی کنم .
بررسی مفصل بخش فارسی به زبان هلندی به دالیل روشن امکان پذیر نبود . جنبه های مختلفی 

مشکل می شد ، تفسیروتعبیرآنها *، امالء وغیره را امثال اصطالحات و وریشه اصلیت مثلازکتاب ، 
فرهنگ موردبحث ایی ازفقط به جنبه هحاضرنیز اری زکتابگ .به زبان هلندی طرح وبررسی کرد 

که برای فارسی زبانانی که هلندی می آموزند ویاهلندیانی که فارسی یاد می گیرند ،  ختهپردا
باشد .  دمهم می تواننویسنده ازنظر  

 

ترجمه لغوی اصطالحات هلندی به فارسی    -- 1  

واصطالحات معادلهای فارسی صرفا ترجمه لغوی مثلها  برمی خوریم کهبسیاری موارددرکتاب به 
به چشم نمی  ی کتابهلندی است ، درحالی که درفارسی معادلهای بسیارزیبایی هست که درهیچ جا

 خورد . بالنتیجه ، بخش زیبایی اززبان فارسی به فراموشی سپرده شده است . چند مثال می آوریم : 

که دربرابرآن  می گیرند . معادل فارسی انرا با دزدان مثل هلندی )ترجمه لغوی( : دزد – 58ص 

ل هلندی است وگرچه معنی آنرا ث. این درواقع، ترجمه لغوی م دزد را باید با دزد گرفت :شده آورده 
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درحالی که درفارسی بیت ، اما مثل یا اصطالح رایجی درفارسی نیست .  دهدبه درستی ارائه می 
مازندران رانگیرد جزسگ  شغال بیشه:  افاده می کندبسیارزیبایی هست که این معنا را به طورکامل 

.  مازندرانی  

مثل هلندی )ترجمه لغوی( : برای یادگرفتن هیچ وقت دیرنیست . معادل   - 762مثال دیگر: ص 

بسیارمشهوری ار. درادبیات فارسی ، مثل /گفت هیچ وقت دیر نیست یبرای یادگیرفارسی درکتاب : 
رسی ، دانشنامه ها وغیره می تابهای دصفحه اول کبخش امروززینت به تا  االیام که ازقدیمهست 
نغزدرواقع همان مقصود ومفهوم مثل هلندی را بیان وپند . این گفتار زگهواره تاگوردانش بجوی باشد:

   ست .  همین ا. نقش وکارکرد یک مثل نیز، شاعرانه تروموثرترزیباتر یمی کند ، منتها با کلمات

. معادل وطن آنجاست که آدم خوش باشد  ه لغوی(:مثل هلندی )ترجم – 034بازهم مثالی دیگر: ص 

به  ارفارسی  عبارت. راستش من این مثل یا  وطن آنجاست که دل خوش استفارسی درکتاب : 
که ) نمی دانم ازکدام شاعر(  ی هستمعروفده ونه خوانده ام . اما بیت شعرنه درجایی شنی اینصورت

  همین مقصودرا بسیارزیبا بیان می نماید :

. آنجاست که آزاری نباشد    کسی راباکسی کاری نباشد  1وطن  

همانطورکه گفتیم ، ازاین دست معادلهای فارسی که ترجمه لغوی اصطالح یا مثل هلندی است ولی 
بسیار است.  درکتاب فارسی به شمار نمی رود ،  (رایج)خود مثل یا اصطالح   

 

لغات "عربی"   -- 7   

به طورکامل  ی متمادیم طی قرنهاواستفاده مدادرنتیجه  ت التین کهبسیاری ازلغات واصطالحاانند م
اصطالح بعدی است که به عنوان وجزوآن زبانها شده اند )یک نمونه ذب شده درزبانهای اروپایی ج

(، بسیاری ازلغات ، اصطالحات وترکیبات لغوی عربی نیزدرزبان فارسی به ذکر کرده ایممثال 
زبان فارسی شده است . این لغات واصطالحات اززمان فتح ایران طورکامل جا افتاده وجزیی از

توسط اعراب درقرن هفتم میالدی واردزبان فارسی شده و هم توسط دستگاههای حکومتی ، تذکره 
  سان ، نویسندگان وشعرا )مثل سعدی ، حافظ بسیاری دیگر( و هم افراد عادی وعامی به کاررفتهینو

وبه همین صورت هم  فتهگر ارسیف انگی مورداستفاده درفارسی است . به سخن دیگر، عناصرعرب
دیگر نمی توان اززبان فارسی کنونی دورریخت . این گروه از مثلها ،  . اینهارا ه استشدبه کاربرده 

ش دیگری اززبان وادبیات کنارگذاشته شده و بدین ترتیب بخبه کال هم اصطالحات وگفتارهای نغز
وشی سپرده شده است . چند مثال می آوریم : فارسی درکتاب به دست فرام  

Alfa en Omega  اصطالح هلندی )متشکل ازاولین وآخرین حروف الفبای التین( :  - 72ص  
ی یجتر، اما معادل بسیاررا تغلطی نیسه مترج، که  اول وآخرکتاب :  یمعادل فارس)آلفا ِان ا ُمـِگا( .

. این اصطالح  ة تا تای تمب بسمه هللا:  نیستخبری  ازآن دراینجا هست که درفارسیآن برای 
به کار می رود وهیچ نقش یاکارکرد مستتر درمثل هلندی برای همان منظورعینا فارسی /  "عربی"
  ندارد .هم مذهبی 

منهم یک انسانم و هیچ چیزازیک انسان بعید مثل هلندی )ترجمه لغوی(:   – 765مثالی دیگر: ص 

. بازهم ترجمه صرفا لغوی مثل  ما آدمیم وآدمها هم اشتباه می کنند . معادل فارسی کتاب : نیست
. بشر جایزالخطا ست ت عربی : اهلندی . مثل رایج در فارسی با ترکیب لغ  

. معادل فارسی کتاب : حقوق قویترینها هلندی )ترجمه لغوی(:  اصطالح – 300مثالی دیگر: ص 

 به خودی خود ، توضیح غلطی نیست ، اما بازاصطالح رایج .هرکه زورش بیش حقش بیشتر
لحق ُ َ   ا  برای منظورموردبحث نمی باشد . مثل رایج درفارسی ، ولو با لغات عربی : درفارسی

. لـِمن غـ لب    
 

، به ویژه  الزم به توضیح می دانم که منظورما تشویق استفاده ازکلمات عربی درهمه موارد نیست
ی برعسیاست رسمی آموزش درایران که  . همینطور،فارسی )سره( برای آن باشد  هنگامی که معادل
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وبایکوت  طردرسی اجباری درمدارس نموده قابل توجیه نیست . لکن ، برهمین سیاق ، اده درا م
  یم .دانمی گرایی درجهت مخالف  گزافهنیز،  رایج را بخشی اززباندلخواهانه 

  

عادیلغات ، افعال واصطالحات   -- 3   
دربخش فارسی وهم دربخش هلندی به مواردی برمی خوریم که نام اصطالح یا مثل را نمی توان هم 
 ،ه شده ارائ" به هلندی  "اصطالح واژهطبق تعریفی که درمقدمه کتاب درباره اگر. گذاشت آن رب
ازعناصرمشکله  به سادگی که " باشد "رض ازاصطالح کلیه ترکییبات لغوی حاوی مفهومیغ"
کتاب دارای تعداد قابل توجهی "اصطالحات" است که  دراینصورت ،" کرد شصطالح نتوان استنباطا

را هاهم آن عادی هستند که درکتاب لغتعباراتی درواقع اصطالح یا مثل نیستند ، بلکه لغات ، افعال یا 
هردوزبان با را که در . چند موردبود ن امی توان یافت واحتیاجی به کتاب ویژه اصطالحات برای آنه

م : یبه عنوان مثال ذکرمی کن )غیرازاین هم نمی شد( لغات وواژه های یکسانی آورده شده  

آخرین امید خودرا به کسی / چیزی بستن   - 126ص   

دروضع موجود   - 795ص   

اقدام کردن   - 352ص   

 
خود  حدرود خشندمعموال برای این به کار می روند که به گفتار قاطعیت ونیروبب امثالاصطالحات و

بخش از سخن این  درست به دلیل ترکیب وساختارپیچیده شان ، . یک خالقیت ادبی به شمار می روند
. اینکه ، این  نیممقصود راادا کتوانستیم  ، وگرنه با لغات وکلمات عادی هم میست شده ا " اصطالح "

فرق زیادی نمی کند. کافی  نهیا  شود یا فارسی سره ادا باکلمات یا ترکیبی ازکلمات عربی مقصود
 است که مردم عادی آنرا درزبان محاوره ای شان به کاربرند .

 
یزبرای اصطالحات هلندی برانگشبهه معادلهای غلط ویا  -- 4  

تعبیر وتفسیرمولف از اصطالح یا مثل به سختی می توان با گاه به گاه به مواردی برمی خوریم که 
معادلی غلط هم وبدین جهت باقی می گذارد جای شک وتردید تفسیرآن  حداقل ویاموافق بود هلندی 

  . مثالها :است شده برای آن درفارسی آورده
ا تاج نشاندن / مرحله نهایی وپراهمیت کاری را بگوهررابرتارک اصطالح هلندی :  – 222ص 

: برکار)خود( صحه گذاشتن .  درکتاب . معادل فارسیانجام رساندن مهارت وزیبایی به   
هلندی  اصطالحآنچیزی نیست که منظورومراد ازبه هرحال این  معادل صحیح فارسی هرچه باشد ،

 است .
 هنیا: بی. معادل فارسی کتاب اصطالح هلندی : الیحه/ یادداشت توضیحی  – 222مثال دیگر: ص 

  کتبی .
زومی به افزودن کتبی است ولیا موضع گیری  میهارسی خود به معنای اعالدرف "بیانیه"واژه اوال ، 

اطالع است که توسط یک سازمان دولتی یا سیاسی برای  سندی، بیانیه  "کتبی" به آن نیست . بعالوه
ه وضیح دالیل وانگیزه یک الیحبرای ت ، شدهی ذکرشرح اضافرکه درونطعموم انتشارمی یابد ونه ، آ

به کار  "ضیحی"یادداشت یا الیحه تو درمجلس . برای اینمنظور، درفارسی طرحقانونی م  
(Explanatory note  رود. )درانگلیسی :  می  

 
امالء  – 5  

نوشتن صفات نیز حاوی بدعتهایی است که درجاهای دیگر دیده نشده ، مثل کتاب امالی فارسی 
که درفارسی با افزودن پسوند "تر" به صفت مطلق ساخته می شود ومعموال سرهم نوشته  - تفضیلی
، مهم ( بجای بیشتر11: بیش تر)ص . مثال صورت جدا ازهم یعنی ب، رییگبا امالی د -می شود 
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( 111)ص  دست اش نزن  افزودن الف به ضمیرمتصل سوم شخص:یا ( بجای مهمتر، 12تر)ص 
وغیره . (  بجای موالی درزش نمی رود 814)ص  موالی درزاش نمی رودبجای دستش نزن ،   

 
 نتیجه گیری 

 ،هلندیاستاد  چندکمک به ، ازجمله  وردن این کتابآ برای پدید کاروزحمت فراوانی که با وجود
نواقص ونارسایی های قابل توجهی دارای بخش هلندی  درمقایسه باصرف شده ، بخش فارسی آن 

احترازازکلمات و اصطالحات وسواس  مچنینتر، هوجیه  و )تر(، زیباتر فقدان معادلهای رایج.  است
خارج بماند . خوانندگان زیبایی اززبان وادبیات فارسی ازدسترس "عربی" باعث شده که بخش مهم و

درانتشارات دیگرآقای افکاری نیزبه چشم می خورد .  متاسفانه  این خالء ،  
 

حاضر، بطورقطع فرهنگ . نمی شد منتشر اصال این، البته به معنای آن نیست که بهتر بود که کتاب 
اروپایی است . بیشتراصطالحات  - بانه فارسییکی ازکوششهای عمده درزمینه اصطالحات دوز

، ولو به صورت  مثلهای هلندی رااصطالحات ومفهوم به هرحال رایج هستند و کمابیش امثال و
به درستی ارائه می کنند. کتاب می تواند ازطرف دانشجویان زبان وادبیات فارسی  ترجمه لغوی،

 یفارسامثال استانداردی برای اصطالحات واثرع ونرا مرجآ وهلندی مورداستفاده قرارگیرد . اما اینکه
. است شک وتردید جدی جای بدانیم ،  یفارس –هلندی یا هلندی  –  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  رود .بجای "وطن" ، "بهشت" هم به کار می   - 1

06-11-2008, p 23  NRC Next  2 - یک نمونه از تفسیر نادرست اصطالحات یا امثال فارسی )که ضمنا درروزنامه هلندی  

فرستاده ، ، ازجمله من، همکاران رای ب حاوی نقل قول رابریده جریده افکاری نیزیک کپی ازآقای وازآن نقل قول شده 
وط می شود: ببه مثل زیر مر  

هرکه خربزه . معادل فارسی : هم بنشیند تاولها یش هرکه نشیمنش را می سوزاند باید روی )ترجمه لغوی(: مثل هلندی 
که را معادل صحیح مثل هلندی است . اما تفسیری  ی. تا اینجا درست . مثل فارس می خورد پای لرزش هم می نشیند

ام . ایشان به مستمعین  ونه دیده شنیدهه یچ جا نهدرمن ، آقای افکاری ازدلیل لرزیدن پس از خربزه خوردن می آورد 
)!!(  . رددا میوا  لرزش را به انسانکه چون خربزه میوه بسیار شیرینی است ، خوردن آن  دنمی دهشان توضیح هلندی

درواقع ، خربزه دربین ایرانیان به عنوان یک میوه "سردی آور" مشهور است و کسی که ازآن زیاد بخورد ، احتمال 
شیرینی ان نیست ، بلکه خاصیت سردی  ،شود وبه تب ولرزگرفتار آید . دلیل لرزش ، بنابراینبهست که ناخوش  زیاد

 آور بودن آنست . 
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