
 
 

  
 

 )۱۰(های یک ویراستار یادداشت
 نیاسایه اقتصادی

 نوشت، سرسام!نویس، پیپانویس، پانوشت، زیرنویس، پاورقی، حاشیه، پی. ۱
در حوزۀ نشر  endnoteو  footnoteهای فارسی اختالط و تشتت عجیبی که بر سر برابرنهاده

و چرا ادامه گرفته است؟ چرا در مقابل مفهوم بسیار  و ویرایش وجود دارد از کجا آغاز شده
مفهومی بدین   footnoteپنج برابرنهاده در زبان فارسی داریم؟! آیا  footnoteساده و عینِی 

بدان ناپذیر، ناساز، و از لحاظ ساخت واژه و ترکیب دستوری تا حد غامض، فلسفی، ادراک
گزینی در زبان فارسی برای آن به پنج برابرنهاده راه دهد و حد دشواریاب است که معادل
پردازان، مترجمان و کل اهالی نشر در طول بیش از نیم قرن ویراستاران، نویسندگان، نسخه

 است یا از ویراستاران، که از قرار footnoteنتوانند بر سر آن به تفاهم برسند؟ اشکال از واژۀ 
را رعایت کنند، » اصل وحدت«المقدور، ها و زوایای کارشان، حتیبناست در تمام گوشه

ها و رواج سازی فنی نوشتهسازی و یکسانهایی مشابه پیروی کنند، به اصطالحنامهاز شیوه
ای کم پاسدار انضباط گفتار و نوشتار حوزۀ حرفهاستانداردهای نشر کمک رسانند، دست

ما حتی از پس حصول اجماع بر سر یک واژۀ ساده در طول بیش از نیم خودشان باشند، ا
 اند؟ اشکال کار کجاست؟ قرن نیز برنیامده

 نشر دانشکه آن را در مجلۀ » در حاشیه«ای با عنوان همدانی در مقالهحسین معصومی
  نویسد:) چاپ کرده می۸۳تا  ۷۲، ص۱۳۶۷، مرداد و شهریور ۵، شمارۀ ۸(سال 

در مطبوعات فارسی جای خود را به واژۀ » حاشیه«معلوم نیست چه پیش آمد که واژۀ 
اند که حاشیه به معنی مطلبی جنبی داد. شاید سازندگان واژۀ اخیر گمان کرده» پانوشت«

های راست و چپ اوراق چاپی یا خطی یا توضیحی است که در گذشته در کناره
نشین بساط خود را برچیده و جای خود را ای کنارههاند، و حاال که این نوشتهنوشتهمی

ای هم برایش بشود. گذاری تازهاست، الزم است که اسم به پایین صفحات منتقل کرده
گویند که پانوشت، اما واژۀ پانوشت هم از انتقاد منتقدان در امان نمانده است. می
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ه شده باشد (البته با این کند که با پا نوشتای را تداعی مینوشت، نوشتهقیاس دستبه
نوشت گویند بهتر است پیشود!) این عده میحساب، تکلیف سرنوشت هم معلوم می

آید. گروه اول، احیانًا، جواب دنبال نوشتۀ اصلی میمعنای چیزی که به بگوییم به 
آید عنوان هایی که در آخر فصل مینوشت ممکن است برای حاشیهدهند که پیمی

های پایین صفحه اصًال درست نیست، چون هنوز مطلب ، اما برای حاشیهمناسبی باشد
کم دارد اش را بگیرد. خالصه، بااینکه پانوشت کماصلی تمام نشده است که چیزی پی

کنند و بار تشکیکی میاند و هرچندگاه یکنوشت بیکار ننشستهافتد هواداران پیجا می
ا برای آنکه در این دعوا طرفی را نگرفته باشیم دارند. مآتش این دعوا را روشن نگاه می

بریم با قید این نکته که حاشیه، در این معنی، هم کار میهمان واژۀ قدیمی حاشیه را به
شود که گاه دورتادور صفحه را مزین های قدیمی و قدمایی را شامل میآن حاشیه

صفحه یا در آخر فصل  های امروزی را که در زیرنوشتها و پیکردند و هم پانوشتمی
  آیند.یا در آخر کتاب می

شمسی، امروز  ۶۰همدانی در دهۀ الطرفینانۀ آقای معصومیرسد انتخاب مرضیبه نظر نمی
ای شاّب متشیخ، در میان اهالی نشر کاربردی داشته باشد. شخصًا، جز بعضی قدما و عده

بگوید حاشیه. از میان پنج برابرنهادۀ موجود،  ootnotefشناسم که به دیگر کسی را نمی
نامۀ شیوه ونگارش و ویرایش گیالنی در بسامد باالتری دارد: سمیعی» پانوشت«ظاهرًا 

جو ، علی صلح»نامۀ دانشگاه شیکاگوشیوه«، کریم امامی در ترجمۀ دانشنامۀ جهان اسالم
(ویرایش دوم نشر دانشگاهی نامۀ مرکز شیوهو همچنین نویسندگان  های ویرایشنکتهدر 

نامۀ خود اند. عجب آنکه انتشارات سمت در شیوهرا اختیار کرده» پانوشت«) همه ۱۳۷۲
های موجود از همه ناسازتر است، زیرا با گونۀ ادبی اختیار کرده که از میان معادل» پاورقی«
ت در است و آن ژانری اس feuilletonخلط معنایی دارد. پاورقی معادل » پاورقی«

تدریج در روزنامه یا های متوالی بهصورت بخشداری که بهنویسی: داستان دنبالهداستان
نامۀ انتشارات سمت در این نشانی در دسترس است: ای چاپ شود. (شیوهمجله

shivename.pdf-1568801236download/page/http://samt.ac.ir/file/( 
توجهی دارند: زیرنویس را اهل فیلم نیز دلیل قابل footnoteبه » زیرنویس«مخالفان اطالق 
برند. حاال که خودمان در نشر با ازدیاد معادل مواجهیم، کار میبه subtitleو سینما معادل 

 این یکی معادل را به آنها ببخشیم!های دیگر برداریم و خوب است دست از سر حوزه
 بایست تاکنونبا گرفتاری کمتری مواجهیم، اما همین گرفتاری هم می Endnoteبرسر 

 نیز کردنوفصلتری برای اندیشیدن و حلقاعده، امور مهمهشده باشد چون ما ایرانیان، بحل 
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////// ودومهفتاد ةشمار /نهموفصلنامه مترجم/ سال بیست 

هایی چنین ساده هداریم! عجیب است که اجماع و اتفاق نظر بر سر اصطالحات و برابرنهاد
 ها آشفتگی شود. همه دشوار باشد و منجر به بروز سالدر میان اهل نشر این

 تر؟پیشتر یا پیش. ۲
 »ترین«و  »تر«واژهای ، تکفرهنگ امالیی خط فارسیفرهنگستان و  دستور خطبه حکم 

چسبند، مگر در چند کلمۀ پربسامد از جمله بهتر و کهتر و مهتر و به کلمۀ قبل از خود نمی
هم به » ترپیش«بیشتر و کمتر. طبق این قاعده، تقریبًا نباید جای تردید باقی بماند که کلمۀ 

» ترپیش«صورت بینیم که بر سر نوشتن این کلمه بهشود؛ اما گاه میهمین صورت نوشته می
تردید یا دودستگی وجود دارد. این تردید یا دودستگی هیچ مبنای منطقی ندارد؛ » پیشتر«یا 

 توان دالیلش را حدس زد:هرچند می
فقط یک » بیشتر«و » پیشتر«است. » بیشتر«یک دلیل آن شباهت ظاهری این واژه با 

را » ترپیش«ساز ما تمایل دارد نقطه با هم فرق دارند و از این روست که چشم و ذهن عادت
 ببیند و بنویسد و بخواند. » بیشتر«صورت هم به

صورت را هم به» کمتر«، »بیشتر«تبع ایم، بهدلیل دیگر آن است که ما تصمیم گرفته
نوشتیم، اما چون دو کلمۀ می »ترکم«صورت را به »کمتر«سرهم بنویسیم. منطقًا باید 

صورت جفت اند و بسامد تکرار آنها بهکار رفتهدر متون زیاد با هم به »کمتر« و »بیشتر«
مرجح » ترکم«را هم بر » کمتر«مرجح است، پس » تربیش«بر » بیشتر«باالست و صورت 

زبانان متضاد آن، یعنی کند، چون فارسیصدق نمی» پیشتر«گیریم. اما این قاعده در مورد می
را در مقابل و در » ترپیش«نداریم، » ترپس«برند. ازآنجاکه کار نمی، را چندان به»ترپس«

 خوگر نشده است.» ترپیش«ایم و لذا مغز ما با تضاد با عنصر معنادار دیگری ندیده و نشناخته
روا نیست و طبق قاعدۀ کلی مصوب » پیش«از » تر«هرحال، تردید بر سر جدانویسی به

 مرجح است.» ترپیش«فرهنگستان، صورت 
 


