به ياد احمد آرام
استاد احمد آرام ٬عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬بـامداد روز شـنبه ١٥
فروردين  ١٣٧٧درگذشت* .تاريخ والدت او ٬چنانکه خود تصريح کرده ٬ ١ايـام نـوروز
 ١٢٨٣هجري شمسي بوده است .بنا بر اين ٬وفـات او را بـايد در نـود و چـهارسالگي
دانست .وي در يکي از محالت جنوبي تهران در خانوادهاي ديندار و اصيل به دنيا آمده
سر
است .پدرش ٬حاج غالمحسين شالفروش ٬تاجري بود متدين که سرمايه خود را بر ِ
مشروطهخواهي نهاده بود و ٬به گفته فرزند» ٬خيلي متدين بود و ماه رمضان که ميشد
شايد ده يا پانزده قرآن ختم ميکرد .هميشه سحر برـميخاست و به نماز و دعا مشغول
ميشد«.٢
آرام تــحصيالت ابـتدايـي و مـتوسطه را در مـدرسههاي دانش و تـرقي و عـلميه و
دارالفنون به پايان رسانيد .پس از دو سال تحصيل در مدرسه حقوق ٬به مدرسه طب رفت
و تا سال آخر در آن مدرسه درس ميخواند ٬اما تحصيل طب را هم ناتمام گـذاشت و
بهـشغل معلمي ٬که بدان عشق ميورزيد ٬روي آورد و به اسـتخدام وزارت مـعارف آن
زمان درآمد .او در مدرسههاي دانش و علميه و امير اتابک و فالحت کرج و دارالفنون و
* ــنظر به اهميّ ت رويداد ٬در اين شماره نامه فرهنگستان )پاييز  ٬(١٣٧٦که با تأخير انتشار مييابد ٬از استاد ياد
شده است.
ادبـي تـقديم شـده بـه اسـتاد احـمد آرام٬
١ـ(ــمحقق ٬مهدي )به اهتمام( ٬آر امنامه  ٬مجموعه مقاالت عـلمي و
ِ
٢ـ(ــهمان ٬ص٢٣
انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي ٬تهران  ٬١٣٦١ص.١٧

شادـروان استاد احمد آرام در حال مصاحبه در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسي )(١٣٧٦
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بعضي مدارس ديگر به تدريس پرداخت .مـدتها بـه عـنوان مـعلم و بـازرس عـالي و
مديرـکل در تهران و اصفهان و شيراز و کرمان و نيز در مدرسه ايراني سوريه خدمت کرد.
سبب
مدت بسيار کوتاهي هم معاون وزارت فرهنگ شد .اما شهرت او در جامعه ايران به ِ
آثار قلمي و مخصوصًا ترجمههاي متعدد و متنوع اوست.
ِ
نخستين اثر قلمي آرام کتابي است به نام هديه نوروزي که به سال  ١٣٠٢منتشر شد.
اين کتاب شامل آزمايشهايي است در فيزيک و شيمي که خو ِد مؤلف براي شاـگردانش
در مدرسه انجام داده بود .از آن پس ٬آرام تا پايان عمر ٬بيوقفه ٬قلم زد و ٬پس از چند
سالي که در تأليف چند کتاب در فيزيک و شيمي و هيئت سپري کـرد ٬روي از تأليـف
برتافت و يکسره به ترجمه روي آورد.
آرام به زبانهاي عربي و انگليسي و فرانسه آشنايي داشت و نثر فارسي او پـخته و
پرورده و روشن و بيتک ّل ف بود .ترجمههاي وي طيف وسيعي از موضوعات علمي را
درـبر ميگيرد و شامل کتابهايي است در فـيزيک ٬شـيمي ٬ريـاضي ٬نـجوم و هـيئت٬
معارف
تاري خـعلم ٬جغرافيا ٬روانشناسي ٬علوم اجتماعي ٬تاريخ ٬فلسفه ٬علوم قرآني و
ِ
مجلدات
اسالمي و کالم ٬تعليم و تربيت ٬پزشکي و جز اينها .شمار آثار او ٬با احتساب
ِ

عناوين کتابها ٬به بيش از يکصد و چهل جلد بالغ مـيشود و ايـن جـداي از مـقاالت
اوست که در مجالت و مجموعههاي مقاالت به چاپ رسيده است.
از لحاظ خصوصيات اخالقي و شخصي ٬آرام مردي متين و محترم و محبوب بـود.
بارزترين خصلت او پايبندي اصولي او به اخالق بود .از دورويي و ظاهرسازي گريزان و
در سخن گفتن صريح و بيمالحظه بود .وظيفهـشناس و پرکار و باـپشتکار بود ٬تا آنجا که
حتي در واپسين سالها و ماههاي عمر طوالني خويش شوق خواندن و نوشتن داشت.
يکي ديگر از خصلتهاي پسنديده آرام قناعتپيشگي و بياعتنايي او به پول و مـال و
منال و جاه و مقام بود .گويي شوق علم و عشق به تعليم در دل او جايي براي دوستي دنيا
باقي نگذاشته بود .بهره مادي او از اين همه کتاب که ترجمه کرده و بـه دست نـاشران
مختصر بازنشستگي خود از آموزش
سپرده بود چندان اندک بود که نيازمند همان حقوق
ِ
و پرورش بود و در فکر استيفاي حق و حقوق قانوني خود از بابت کتابهاي خود نبود.
علم را از سر حرص و آز نياموخته بود و به حقيقت درويش بود ٬هـرچـند بـا ظـواهـر
درويشي و مريد و مرادبازي و اينگونه امور به هيچ روي ميانه خوبي نداشت .امتياز مهم
ِ
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آرام دينداري او بود .وي مردي مو ّح د و مؤمن بود ٬عامل به فرايض و تارک مـناهي ٬و
دوستدار قرآن .خود او گفته است:
من مقياسم براي دين قرآن است و ٬بنا بر اين ٬هرچه با قرآن نسازد آن را قبول نميکنم .سالها
پيش ٬يعني سال  ١٣١٨يا  ٬١٣١٩بود که کتاب کيمياي سعادت غزالي را چاپ ميکردم؛ آن کتاب
خيلي در من اثر کرد براي اين که مردي مثل او ٬حاال هر کس هرـچه ميخواهد بگويد ٬دين را
خوب فهميده است و بعد کتابهايي که از مصر ميآمد ٬از جمله تفسير في ظالل ِ
سيد
القرن ِ
قطب که شهيد شد ٬در من تأثير بسزا داشت ...بلي اينها در من مؤثر شده است .ديگر اينکه

دروغ نميگويم ٬يعني سعي ميکنم که نگويم؛ غيبت هم تا ميتوانم نميکنم ٬مگر غيبت کسي
را که غيبت کردنش واجب باشد ٬آن هم براي روشن کردن مردم .مال مردم را نميخورم و مال
حرام هم سعي ميکنم نخورم و دين هم همينهاست .سعي ميکنم که مو ّحد باشم؛ تـوحيد
اصل دين اسالم است .توحيد يعني آدم غير از خدا هيچ چيزي را مؤثر نداند .وقتي که انسان
غير از خدا چيزي را مؤثر ندانست ٬اوًال از کسي نميترسد ٬به کسي تملق نميگويد و براي
سعي هرـچه بخواهد از خودش ميخواهد .ميداند که
نسان ّاال ما
اطاعت امر خدا که گفته َ
ليس ِل ْ ٕ
ال ِ
ٰ

االرض خليفة  ٬سعي ميکند
خدا او را جانشين خودش قرار داده مطابق نص قرآنِ ٬انّي جا ِع ٌل في
ِ
اين جانشيني را حفظ کند تا حق داشته باشد که جانشين خـدا بشـود نـه جـانشين شـيطان.
اينهاست که مرا تاـکنون اين طور نگه

داشته٣.

از نظر اجتماعي و تاريخي ٬آرام ٬مولود و محصول اواخر دوره قاجار بـود ٬يـعني دوره
آشنايي ايرانيان با تمدن مغربزمين و دورهاي که از آن با نامهاي تجدد و بيداري و امثال
آن ياد ميشود .مشروطيت خود از نتايج اين دوره و اوج ظهور و بروز سياسي و اجتماعي
آن بود .در اين دوره ٬بسياري از ايرانيان ٬از روحاني و غير روحاني و تـحصيل کـرده و
حميت وافر بر آن شدند تا کشور خود
سياستمدار و تاجر ٬بر سر شوق آمدند و با همت و
ِ

را از جهل و بينظمي و عقبماندگي نجات بخشند و افکار و آثار مثبت تمدن غرب را در
ايران رواج دهند .وجهه همت اينان گسترش علم و مدنيت از طريق تعليم و تربيت بود.
آرام ٬که سه سال قبل از صدور فرمان مشروطيت به دنيا آمده بود ) ١٣٢١هجري قمري(٬
در دامان چنين زمانهاي پرورش يافت و براي تأمين چنين آرماني در نظام جديد تعليم و
ايران آن روز پاي به مدرسه نهاد و مراحل تحصيلي را تا مدارج عالي طي کرد .آرام
ِ
تربيت ِ
٣ـ(ــهمان ٬ص٢٠

٦
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به نسلي تعلق داشت که نوعًا صاحب احساسات تند مليتگرايي و انديشههاي تجددگرا
بودند .وي عمر خود را يکسره در راه نيل به همين آرمان صرف کرد .کوشش بينظير او
در ترجمه آثار علمي و فکري غربيان به فارسي و جد و جهد او در سنگر تعليم و تربيت
حرکت در همان جهتي بود که در اواخر دوره قاجار و همزمان با نهضت مشروطيت به او
و جوانان پرشور و اميدوار ديگر آن عصر داده شده بود.
آرام به دورهاي تعلق داشت که در حکم مفصلي بود مـيان تـعليم و تـربيت قـديم و
جديد ايران و ٬به همين سبب ٬با اين هر دو جنبه فيالجمله آشنايي داشت .داشتن سواد
فـارسي راست و درست و آشـنايي کـافي بـا زبـان عـربي و فـهم
ادبــي و خـط و ربـط
ِ
اصطالحات علوم و معارف سنتي در تمدن اسالمي ميراثي بود که از تعليم و تربيت قديم

علوم
به او رسيده بود و آشنايي با زبان خارجه و رياضيات و فيزيک و شيمي و طب و
ِ
اجتماعي بهره او از تعليم و تربيت جديد بود .همين خصوصيت بود که به آرام قـدرت
اسالمي نالينو و تحديد نهايات االماـکن ابوريحان بيروني و علم و
ترجمه متوني چون تاريخ نجوم
ِ
ِ
تمدن در اسالم و سه حکيم
مسلمان سيد حسين نصر را بخشيده بود.

ابهام
از جمله خصوصيات ذهني و فکري او يکي اين بود که امور و قضاياي خالي از ِ
شسته ـرفته را بر امور رازآميز و آميخته به معاني و صور نفساني ترجيح ميداد و از اينـرو
به علوم دقيقه و رياضيات و نوعي از فلسفه که فرع اين علوم محسوب ميشود عالقهمند
بود و با شعر و هنر و عرفان و متافيزيک که در سايهروشن معرفت آدمي قرار دارنـد و
خالي از راز و رمز و شور و حال و احساس نيستند ميانهاي نداشت .تعلق او بـه دوران
تجدد و تأثير پذيريش از بعضي از نويسندگان عرب آن زمان همراه با ايـن خـصوصيت
ذهني سبب شده بود تا در دينداري خود نيز صبغه و سليقه خاصي داشته باشد .همين
تمام او به ترجمه نيز بيتأثير نبود.
بينش و گرايش در اعتقاد و التفات تا ّم و ِ

آرام ذهني قانونمند داشت و تمايل شديد او به قانونمندي ٬و ضرورت و کُ لّ يّ تي که از
ـ

ـ

ـ

لوازم آن است ٬در شيوه ترجمه او نيز منعکس و متجلي بود .فيالمثل اصرار داشت که
هميشه و همه جا پسوند »ايسم« را در لغات فرنگي به »ـگري« ترجمه کند و از ايـنـکـه
»اسپيريتواليست« را به »روحگـر« و »نـاسيوناليست« را بـه »مـليگر« و »مـدرنيست« را
بهـ»نوينگر« و »توميست« را به »توماسگر« ترجمه کند باـکي نداشته بـاشد .در واقـع ٬او
معتقد نبود که »ايسم« هـميشه در يک پسـوند مشـخص و مـعين نـميگنجد و مـترجـم
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ميبايد ٬بر حسب مورد ٬از معادلهاي متعدّ د و از جمله »ـگر« و »ـگري« اسـتفاده کـند.
همچنين اصرار داشت که کلمات مرکب را هميشه به صورت متصل و چسبيده به هـم
بنويسد .خود او ميگويد» :از کارهايي که من ميکنم معموًال اين است که کلمات مرکب را
ـکه يک معني ساده دارند به هم ميچسبانم ٬مثل بيپايان و گسترشپذيري که خوب خيليها
نميپسندند ولي من ميپسندم« . ٤آرام از اين شـيوهها عـدول نـميکرد ولو آنـکـه مـثًال
آنتروپومورفيسم  ٬بر حسب اين ترجمه و
نگارش غيرمنعطف و قالبي ٬به انسانشکليگري بدل
ِ
شود .او با اين شيوه ترجمه ٬زحمت يافتن معادلهاي مناسب مقام و مقال را تا اندازهاي
از دوش خود بر ميداشت و يکي از داليل سرعت وي در ترجمه همين بود.
انضباط
ترجمههاي آرام ٬به دليل دانش و هوش و امانت و صداقت و سختکوشي و
ِ
علمي او ٬عمومًا قابل استفاده و قابل اعتماد است ٬هرچند گهـگاه در انطباق با متن اصلي
خالي از مسامحه و عيب و نقص نيز نيست . ٥مهمترين و بهترين ترجمههاي او را بايد در
ميان آثاري جستجو کرد که قبل از رسيدن به دهه پاياني عمر او پديد آمده است.
خدمت آرام به واژهـگزيني در زبان فارسي انکارناپذير است .او ٬در مسـير تـرجـمه
ـکتابهاي علمي ٬نخستين مترجمي بود که با بعضي از اصطالحات فرنگي مواجه ميشد
و با معادلهايي که برـميگزيد بر غناي زبان فارسي مـيافـزود .هـمکاري او در تأليـف
فرهنگ اصطالحات جغرافيايي )تهران  (١٣٣٨و مشارکت او در تأليف دايرة المعارف فارسي به
متضمن مساعي سودمند او در عرصه واژهـگزيني است.
سرپرستي غالمحسين مصاحب
ّ
آرام ٬پس از نزديک به يک قرن زندگاني توأم با آرامش روحي ٬در حالي که دلش با

ياد ايران ميطپيد ٬سرانجام ٬در سانفر انسيسکو ٬در نقطهاي هـزاران کـيلومتر دورتـر از
وطن مألوف و شهري که در آن به دنيا آمده بود و کوچه پس کوچههاي قديمي آن را به
ِ

خوبي ميشناخت ٬به آرامي چشم از جهان فرو بست .او براي ديـدن فـرزندان خـود و
بهرهمندي از پرستاري آنان و رهـايي از تـنهايي و بـيکسي ٬کـه سـرنوشت بسـياري از
سالخوردگاني مثل اوست ٬به امريکا سفر کرده بود و با بيصبري در آرزوي بازگشت به

ايران بود؛ اما ٬درست در روزهايي که فرهنگستان در تهران سراچهاي بـراي اقـامت او
٤ـ(ــهمان ٬ص٢٤
٥ـ( ـ Äپرهام ٬باقر ٬سخني با پير مترجمان در نقد آـگاه )مجموعه مقاالت( ٬ج ٬٤انتشارات آـگـاه ٬تـهر انـ٬١٣٦٢
ص.٢٣٨-٢٢١

٨
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آماده کرده بود ٬رخت به سراي ديگر کشيد .پيکر او به تهران بازگشت و در بهشت زهرا٬
در کنار دانشپژوه و زرياب و تـفضلي ٬بـه خـاـک سـپرده شـد .در فـوت او ٬رهـبر مـعظم
ورئيسـجمهور محترم و مقامات و مؤسسات فرهنگي کشور تسليتها گفتند و دوستان و
همکاران و شاـگردان او ٬با شرکت در مراسم تشييع و ترحيم وي ٬به مردي که هفتاد و پنج
سال به دين و علم و فرهنگ و زبـان فـارسي خـدمت کـرده بـود اداي احـترام کـردند.
پيشاپيش جنازه او يکصد و چهل نوجوان دانشآموز ٬در يک صف طوالني ٬يکـصد و
ِ
چهل تابلو در دست داشتند که نام کتابهاي او بر آنها نقش بسـته بـود و ايـن مـيراثـي
ارزشمند بود که آرام براي يک ملت به جا نهاده بود.
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