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 )قتل( جای به )ترور( کلمه   نادرست استعمال
 

 شود،یقتل استعمال م ایو  assassination یما، به معن سندگانیکلمه  )ترور( که اکثراً توسط نو

 ی)غلط معروف( م ،یزبانان است و به اصطالح ادب ی/دریفارس نیاشتباه عام درب کی قتیدر حق

 باشد.

مروج ساختند و اکثر مردم که به زبان  یاسیقتل س یسالها قبل اشتباهاً به جا ان،یرانیکلمه را ا نیا

 نداشتند، بدون چون و چرا، قبول کردند و تکرار نمودند. تیبلد یو فرانسو یجرمن ایو  یسیانگل

دهشت و خوف  یبه معن ،یو فرانسو یو جرمن یسیانگل یدر زبان ها Terror (ترور) کهیحال در

وف به خ ش،یرا با عمل دهشتناک خو اجتماع کهیکس ایدهشت افگن  یبه معن ستیباشد و ترور یم

 اندازد. یو هراس م

ً  یبه معن assassinکلمه   اما  زند. یدست م یاسیبه قتل س کهیکس قاتل است، خصوصا

و  مروج بودهتا به امروز  یعباس یدارد و از زمان خلفا یعرب شه  یکلمه ر نیشود که ا یم گفته

ً یاستکه تدر (انیشیاصل آن )حش   گفته و نیز شده است لیتبد assassinبه  ییاروپا یدر زبان ها جا

 کردندیم تیدستگاه حاکم فعال هیکه بر عل ینیزم ریو ز یمخف یاسیس گروه کیکه در آن زمان  شده

 رساندند. یآن دوران را هدف سؤ قصد قرار داده و به قتل م ۀرتب یو ارکانعال

 دهیها عق یخود گذاشته بودند و بعض یباال د،دایم یها( معن ی( را که )چرسانیشیگروه نام )حش نیا

 .دندیکش یهم م شیقبل از حمله و سؤ قصد شان، حش گروه نیداشتند که ا

ا، به م سندگانیدوستان نمودم تا اگر امکان داشته باشد، نو میو معلومات مختصر را تقد هتبصر نیا

 .ندیعوض )ترور( ازکلمات، قتل و کشتن، استفاده نما

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

گذاشتم  انی( در ماتی)استاد ادب انینظرم را چند سال قبل، با داکتر صاحب هاشم نیگفته نماند که ا نا

 که من در دانمیم یآور ادیقابل  زیو ن دیقتل، )غلط معروف( نام یاستعمال )ترور( را برا زیو او ن

و  دیتل، چه در جراکلمه  )ترور( را در مورد ق نیا کبارهمی یحت کا،یام در امر یطول اقامت طوالن

 ام. دهینخوانده و نه شن ،یونیزیچه در نشرات تلو

 از توجه  تان. ممنون

ترور  )اصطالح نماییم که  به ارتباط مبحث مختصر و آموزندۀ باال، اضافه می تقالل خپلواکی:اس

منظور به  به شخص یا اشخاصی صورت میگیرد و و هتک حرمتتوهین  ردکه در موهم شخصیت( 

با حمالت مغرضانۀ دور از اخالق و ادب در  ،اکثراً بنا بر دشمنی تحقیر و دشنام هم تلقی میگردد،

یر غاستعمال کلمۀ )ترور( درینجا هم  حالیکه نظر به مبحث متذکره، ؛ درمیخورد مطبوعات به چشم

 شناخته میشود. و )غلط معروف( مجاز

 پایان

 

 

 


