
 
 
 

 
 

   (9های یک ویراستار )یادداشت
 نیا سایه اقتصادی

 سخت و سرسخت. 1
هرچند دارندگان شّم سالم زبانی اغلب موضع کاربرد این دو صفت را درست تشخیص 

شود به جای هم به کار روند، دهند، نزدیکی صرفی و معنایی آنها گاه باعث میمی
 تفاوت دارد. « سرسخت»با « سخت»آنکه لحا

به معنای شدید، مؤثر، مشکل، پیچیده، دشوار، محکم، بادوام و ... « سخت»صفت 
 رود و هم غیرجاندار:هم برای جاندار به کار می

 رود.ـ در این دیوار سخت میخ فرو نمی
 توانم حل کنم.ـ این مسئلۀ ریاضی سخت را نمی

 ـ چه آدم سختی هستی تو!
در مقام صفت انسان مجازًا به معنای سنگدل، « سخت»دهد که ل سوم نشان میمثا

جاست که گسترش معانی  رود. از همینعاطفه و غیرقابل انعطاف به کار میرحم، بیبی
دنده، مقاوم و شود: پرطاقت، پرتوان، پایدار، لجوج، یکآغاز می« سرسخت»کلمۀ 

رود و کاربرد آن برای غیرجاندار دار به کار میفقط برای جان« سرسخت»رأی. اما مستبدبه
 آورند:های زیر این کاربرد اشتباه را پیش چشم میدرست نیست. مثال

 ـ موانع سرسختی سر راه او هستند.
 شود.ـ این آهن سرسخت به هیچ تیغی بریده نمی

ان واضح و مبرهن است که این حکم متعلق به حیطۀ زب آموزان عزیزما دانشالبته بر 
نویسی!( معیار است، وگرنه در حوزۀ شعر و استعاره و خیال و ادبیات )و گاهی هم روزنامه

 توان نسبت داد!صفتی میهر صفتی را به هر بی
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 رضاخان یا رضاشاه؟. 2
ای که او رسمًا پادشاه ایران بوده، گفتن و نوشتن رضاخان به جای رضاشاه، در دوره

، کنیماشاره می 1304تحقیقی و تاریخی و دانشگاهی، اگر به بعد از اشتباه است. در متون 
چه خوشمان بیاید و چه نیاید. اگر به قبل ، استفاده کنیم «رضاشاه»باید از لقب رسمی 

توانیم القاب رضا سوادکوهی، دهیم، بسته به زمان مورد اشاره، میارجاع می 1304از 
به کار ببریم. باالخص ما ویراستاران باید متوجه رضاخان، رضاخان میرپنج و سردارسپه را 

رضاخان به »های ضمنی متن باشیم و خطای نویسندگان را متذکر شویم. جملۀ داللت
اشتباه است، زیرا رضا پهلوی در زمان انجام این « ترکیه رفت و با آتاتورک دیدار کرد.

« آتاتورک دیدار کرد.رضاشاه به ترکیه رفت و با »بوده است و باید گفت: « شاه»سفر 
وزیری رضاشاه با فرمان احمدشاه قاجار به نخست»همچنین خطاست اگر بگوییم: 

 او هنوز شاه نبوده است. 1302چون واضح است که در « منصوب شد.
کسی که در خارج از قید زمانی مذکور رضا پهلوی را رضاخان بخواند و بنویسد، یا 

اش پرورش نیافته است. الفاظ "آخوند" یت زبانیداند یا حساسمغرض است یا تاریخ نمی
کنند، با هم یکی و "مال" و "روحانی" و "معمم" هم، هرچند به یک مصداق اشاره می

های ضمنی را در ها سایۀ داللتنیستند و نویسنده یا گوینده با انتخاب یکی از این واژه
 کند. متن خویش وارد می

 
 ای واقعیترجمهاز . چند نمونه ویرایش 3
 

 شازده                                            اسلحه                                                  
 . سالح، خودم و یک صندوق 1شاهزادهز صبح به تبریز رسیدیم. و امر . 1

 تصمیم ممکن بود                      
 .شد گرفتتصمیمی بود که میترین . آمدن به تبریز ابلهانه2

 رغم میلم.                                                     ؛ علی     
   . )علیرغم میلم(.. شاهزاده قصد کرد و من هم همراهش آمدم3

                                                           
کنم به این مناسبت به این متن داستانی است مربوط به دورۀ قاجار و ظهور مشروطه و من پیشنهاد می  1

 را به کار ببریم که در خطاب و متون آن دوره مرسوم بوده است. « شازده»کلمۀ « شاهزاده»جای لغت 



 77///// های یک ویراستاریادداشت

 .           ؛ اقتضای حرمسراهاست
 کنند....حرمسراها چنین حکم می. . در پارس شاهزاده زیاد است4

         معلم سرخانۀ او بودن 
 از من مرد محترمی ساخته است. معلم سرخانه بودن برای اوبرعکس. . 5

 چون مردی 
 میرم.شریف در تهران می مثل یک مردشوم و . در آرامش پیر می6

 به توپ بستن 
  تهران را ترک کردم« مجلس»شورای ملی پارس،  بمباران. دو روز پس از 7

 منصبان                                                                                صاحب 
 و مردان مسلح کشور،  صاحب منصبان. حتی علمای نجف فتوایی خطاب به 8

 علیه                      از جمله قزاقها                                         
 رژیم مشروطه را ممنوع  ضرربهکردند و هرگونه اقدام منتشر شدکه قزاقها را هم شامل می

 تلویحًا،                  
 خود شاه(   تلویحاآن را محکوم کردند ) 2جویانو هرگونه همکاری با عیب 

 علیه                        
  .3آمدمی الوقوعمجلس که شاه در آن سهیم باشد به نظرشان قریب بر علیهای . حمله9

 در 
 که خودمان را تر و تمیز کرده و لباسهایمان، درحالی4ایوان تابستانیروی .  بعد از نهار، 10

 یافتیمداشتیم آرامش اعصاب می
  و...  گرفتداشت اعصابمان آرام میرا عوض کرده بودیم، باالخره  

 
                                                           

رسند. ای به نظر میغلط نیستند اما ترجمه« مردان مسلح کشور»و « عیب جویان»تعبیراتی مثل   2
 اند.  کند و ببیند این تعبیرات در آن زمان چه معادلهایی داشتههای آن دوران مراجعهمترجم باید به نوشته

نی ظر چه کساخواهان علیه شاه است؟ به نمشروطه ۀاین جمله مبهم است. آیا منظور حمل  3
یم باشد یعنی چه؟ یعنی به هآن سه در گردد؟ شابه چه کسی برمی« شان»آمد؟ ضمیر ع میو الوققریب

  شاه هم حمله کنند؟
  نظر جای ویرگول. زاتانی خوردند یا بعد از نهار به ایوان رفتند؟ را در ایوان تابس رآیا نها  4
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 کرد         شاه،تعطیل             
 با تهدید به غارت، دستور  شاه. درهایش را بستبازار تهران به نشانۀ همبستگی . 11

 در جواب گفت اعضایش به وفاداری به مشروطیت سوگند  5داد. انجمن تاجرانبازگشایی 
 حتی اگر به تاراج برود              

 بسته خواهد ماند.  تواند به تاراج برود، امامیو بازار  اندخورده
 فشنگ

 سی برای دیدنمان دهد ک ررسند. خدمتکاری آمد که خبمیگلوله تر از . اما خبرها سریع12
 جالل الممالک                 : 
 جالل الملک ایرج میرزا  .آمده

 خواب و خیال 
 بود! اینجا با  توهم. در اوج شورش، دیدن یک ُفُکلی به این آراستگی به نظرم مثل 13

 که                                      )را حذف شود(را کسانی 

 نامند. لی میکُ فُ  راپوشند مثل غربیها لباس می کسانی کهتمسخر 
  

                                                           
مشروطه ی هااید؟ انجمندر ترجمه به این صورت در آوردهآیا از صحت نام انجمن اطمینان دارید؟ یا   5

متعدد بودند. باید نام دقیق تاریخی آنها ذکر شود. اگر انجمن بازاریان بوده نباید در ترجمه به انجمن 
 تاجران تغییریابد.  


