
 
 

 
    (8یادداشتهای یک ویراستار )

  نیا ه اقتصادییسا
 ارزیابی ویرایش

هایی دارد. خواند ارزیابیای دربارۀ پاکیزگی و ویراستگی کتابی که میهر خواننده
اند که حتی خوانان در این مورد با هم متفاوت است. بعضی چنان حساسحساسیت کتاب

آرایی نامناسب برایشان مایۀ تناسب تیترها و صفحهنازیبایی قلم، عدم معدودی غلط تایپی، 
توانند گیرترند و میگردد. بعضی سهلآزار و مخل تمرکز و مانع کسب لذت در مطالعه می

چشم بر انواع اغالط ویرایشی و نگارشی ببندند و از کتاب، چه جنبۀ آموزشی داشته باشد 
ای هم اساسًا حساسیت پایین و عده ببرند. کمال بهرهو چه جنبۀ سرگرمی، به

شوند، ها نمیتناسبها و عدمای دارند و حتی متوجه اغالط و نازیبایینشدهانگیخته
 رسد که بابت آنها اذیت هم بشوند.چه
اند. تمرین دائمی آنان برای دیدن از این میان، ویراستاران اغلب بدترین خوانندگان    

هایی که اغلب جز کاریگیری ریزهاشکاالت نوشتاری و تربیت چشمی آنان برای هدف
خودشان کسی متوجه آن نخواهد شد، ویراستاران را چنان به هر نقطه و زیر و زبری 

شود. بارها از استادم، احمد سمیعی برای آنان دشوار می کند که مطالعۀ آزادحساس می
گوید این مرض ویراستاری ام که میخوانی قهار است، شنیده)گیالنی( که رمان

گذارد ِکیف کنم. از استاد نجفی هم بارها مشابه این تعبیر )بالنسبت جان مبارکش( نمی
 مری عوارض دارد! را شنیده بودم. انگار این آتش، به دامن هر که بیفتد، ع

ویراستار، هنگام مطالعه، باید هر لحظه افسار اسب انتقاد را بکشد و تقوا پیشه کند. باید     
نمایی آنها او را از لذت مطالعۀ مراقب باشد مشاهدۀ خطاهای زبانی و نگارشی و بزرگ

، بخشد باز ندارد. ویراستارانآزاد و کسب حس رضایت از فراغتی که مطالعه بدو می
نفس هم از صفات درجات، تربیت انتقادی و خوی منتقدانه دارند، اما کف  هرحال و بهبه

الزمه و کماالت ویراستاران است و اهالی این فن باید این صفت را در زمرۀ حدود اخالقی 
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گاهانه در کسب آن بکوشند. کف  نفس نه جهت فقط بهمترتب بر حرفۀ خود بپذیرند و آ
پروا و گاه غیرمنصفانه نیز ضرور بی هایزم است، در تعدیل داوریتقویت حس التذاذ ال 

جای خود دیده شود  است. ناویراستگی هر کتابی البته عیب آن است اما این عیب باید به
الشعاع آن، ناگفته بماند یا ویراستار کتاب های دیگر کتاب، تحتو سبب نگردد ارزش

توانیم اینۀ نسخۀ اولیه و ناویراستۀ متن، هرگز نمیهای تند قرار گیرد. بدون معمورد داوری
درستی داوری کنیم. شاید ویراستار آن متن را با زحمت بسیار از به دربارۀ کار ویراستار به

صورت حاضر درآورده است. شاید با نویسنده نظم بههای متعدد و بیپینههم دوختن وصله
نرسیده و تسلیم رأی او شده است. شاید از  یا مترجم کتاب بر سر خیلی از موارد به تفاهم

بینیم، نسبت به ظرفیت قبول درآورده است و آنچه ما میخواندن متنی قابلمتنی غیرقابل
ترین شاهکاری است که ممکن بوده از آن فرضًا مهمالت به هم رسیده متن اولیه، بزرگ

تواند ره بدهیم. ویراستار نمیتوانیم به ویراستار نمنمی باشد. بدون ارزیابی فرایند ویرایش
خانم را درحد مقدورات و تواند علویهخانم گوگوش بیرون بیاورد، ولی میاز علویه

 قاعده بیابد!هبضاعت خودش چنان بزک کند که سرانجام خواستگاری ب
ها هم ممکن است، ولی هیچ خوشمزگی و هنری ترین کتابپیداکردن غلط از ویراسته    

هنر افتاده، جویی است که چون خود بیعیب ست بلکه برعکس نشانۀ خویدر این کار نی
 کند. نظر به عیب می

 گناه!و پا افتاده دربارۀ قتل و عام مردم بیدرد و دلی پیش 
سخنی است از سر رنج و اندوه یا شکوه »آمده است،  فرهنگ سخندرِددل، چنانکه در 

ابوالحسن نجفی در « گوید.گری میو گالیه که کسی برای تسکین خاطر خود به دی
هم تعریف کرده است. فعل « حدیث نفس»و « بیان حال»، آن را فرهنگ فارسی عامیانه

 آن کردن و گفتن است، چنانکه در این بیت سعدی با گفتن به کار رفته:
 قرار گویمهم با دل بی /قرار سعدیدرد دل بی

 و در این بیت جامی با کردن:
 کردبه یوسف شوق خود اظهار می /کرددرددل بسیار میسان بدین

تنها عامیانه، که عوامانه است، زیرا نه« درد دل»به جای « درد و دل»نوشتن و گفتن 
ای نیز بهره« و»دهد گوینده یا نویسنده از حداقل تشخیص دربارۀ نقش زائد آن نشان می
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به « پیش و پا افتاده»و « ردسرد»به جای « درد و سر»نبرده است. همچنین است کاربرد 
 به همین قیاس. « پیش پا افتاده»جای 

قتل یعنی کشتن و «. عام قتل»جای است به« وعامقتل»تر کاربرد از این سه عوامانه
جمعی ) و البته نه دست جمعی!( عام یعنی همه/همگانی. قتل عام یعنی کشتار دسته

کنند که خودش کلمۀ جمع، و مفرد فاده میجمعی از اسلحه استدر کشتار دسته  معموالً 
است. بنابراین اگر یک نفر سالح بردارد باید گفت سالح برداشت نه اسلحه « سالح»آن 

بار حساس نیستید و معتقدید باید برداشت. اگر هم خیلی به کاربرد کلمات خشونت
 .الحکار ببرید، یعنی سکم صورت مفرد آن را بهدوربینتان را اسلحه کنید، دست

 اینمونۀ ویرایش حرفه
ای است از مقدمۀ مترجم بر کتابی که برای ویرایش به دست من سپرده شده متن زیر پاره

است. مترجم کتاب را از روسی به فارسی برگردانده است. من در ارزیابی اولیه ترجمه را 
پنجاه درصدی، قابل ویرایش تشخیص دادم و آن را پذیرفتم تا با ویرایش تقریبی چهل تا 

از آن متنی روان در فارسی بسازم. چنانکه در همین پارۀ کوتاه قابل مشاهده است، بسیاری 
توان بازنویسی کرد و به عبارت بهتر نوشت، اما من اساس کار را بر از جمالت متن را می

های ام؛ که این به معنی مصالحه با بعضی انتخابویرایش چهل پنجاه درصدی گذاشته
 نظر از بعضی تغییرات استحسانی است.و صرف مترجم
 

ی گزارش محرمانه از سوی نیکیتا و ارائه 1953با مرگ استالین در سال متن ویرایش نشده: 
خروشوف در بیستمین اجالس حزب کمونیست شوروی که در آن به دوران استالین و حبس 

یی در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی دورههای آن زمان انتقاد شده بود، وقمعو تبعیدها و قلع
یِپل که از ویژه شدن ی فرهنگی و هنری کمهای آن در عرصهگیآغاز گردید به نام ُات 

شده برای این دوره های فشار از سوی حکومت و آزادی نسبی بود. اصطالح انتخابسیاست
 از تاریخ شوروی، از ُرمان کوتاه ایلیا ِاِرنبورگ گرفته شد.

ی نسبتًا کوتاه تاریخی، یکی از مقاطع مهم در تاریخ و فرهنگ روسیه به شمار رهاین دو 
گاهی اجتماعی از گذرگاه تنگی عبور کرد: رضایت خاطر ناشی می آید، در این دوره خودآ

تحقق معیارهای لنین در ساختار »ناپذیری اساس سیستم شوروی و امید به از اعتقاد به تزلزل
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سردی و ناامیدی از امکان ساخت ك و تردید عمیقی شده، دلدچار ش« حزبی و دولتی
 در حکومت توتالیتر جامعه را فرا گرفت.« های انسانیگیسوسیالیسم با حفظ ویژه»

سختی و به شکلی بعضًا متضاد، اما در این دوران جریان احیاء زندگی فرهنگی اگرچه به
ده بود هرچند حکومت قصد یافت، سانسور تا حدود زیادی ضعیف شباسرعت ادامه می

نداشت کنترل موجود بر خلق آثار هنری را از دست بدهد اما قادر نبود نسبت به گرایشات 
حال دموکراسی تنها نیازی داخلی نبود، افکار اعتنایی کند. درعینی زمان بیجانبههمه

 عمومی جهان هم خواستار تغییراتی در جهت دموکراسی در این کشور بود. ضعف نسبی
های هنری را تحت تأثیر قرار داد. تر از هر چیزی ادبیات و سینما و دیگر عرصهسانسور بیش

)دنیای جدید( « نووی میر»ی تر از جامعه به وجود آمد. مجلهیی واقعیی چهرهامکان ارائه
یِپل به حساب میپایگاه اصلی نماینده آمد. اولین پرتوهای آزادی و دموکراسی تلنگری گان ُات 

های اجتماعی برای ارتقاء کیفیت آثار هنری. در بود برای بیداری اندیشه و افزایش فعالیت
چون بابل، پالتونوف، تسویتایوا، ماندلشتایم و... مورد توجه گانی هماین دوره آثار نویسنده

قرار گرفت و در کل آثار فیلسوفان و شعرایی که تا آن زمان زیر سانسور رسمی قرار داشتند، 
 رس قرار گرفت.دست در
 

، در بیستمین اجالس 2، نیکیتا خروشوف1953مرگ استالین در سال  1با شده:متن ویرایش
ها و تبعیدها و حزب کمونیست شوروی، گزارشی محرمانه را منتشر کرد که در آن به حبس

خ اتحاد ای در تاریهای دوران استالین انتقاد شده بود. با انتشار این گزارش، دورهوقمعقلع
یِپل که از ویژ آغاز شد به 3جماهیر شوروی های های آن کاهش سیاستگینام ُات 

های فرهنگی و هنری بود. اصطالح ی حکومت و برقراری آزادی نسبی در زمینهسختگیرانه
 گرفته شد. 4شده برای این دوره از تاریخ شوروی از رمان کوتاه ایلیا ِاِرنبورگانتخاب

 
 ویراستار:توضیح 

گوییم "با" مرگ استالین، یعنی "همزمان با" مرگ استالین یا کمی بعد از آن. آیا بیستمین وقتی می 1
برگزار شده؟ در این صورت "با" درست است، وگرنه باید گفت:  1953اجالس در همان سال 

 پس از مرگ استالین.
نام در فارسی مقایسه شود. لطفًا شود؟ با صورت اشهر آیا این نام در روسی همینطور تلفظ می 2

 اند. ها چه سیاستی را در پیش گرفتهگیری کنند که برای ضبط ناممترجم تصمیم
ه  "شوروی" با "روسیه" خلط شده گالطفا به این نکته بسیار مهم توجه کنید: در این مقدمه،  3

مهوریهای آن بود. است. نام کشور در آن دوران شوروی بوده، نه روسیه. روسیه نام یکی از ج
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مقدمه را با این دید  لذا مترجم محترم باید این دو نام را سر جای خودش به کار ببرند. لطفاً 
بخوانید و هرجا شوروی یا روسیه آمده کنترل و اصالح کنید. من آنچه را دیدم اصالح کردم، 

 لطفا شما هم یکبار دیگر کنترل کنید.
 ها را در نظر داشته باشید.نامگذاری کلی مجددًا سیاست 4

 
ی نسبتًا کوتاه تاریخی یکی از مقاطع مهم در تاریخ و فرهنگ این دوره شده:متن ویرایش

گاهی اجتماعی از گذرگاه تنگی عبور کردشمار می شوروی به : 1آید. در این دوره خودآ
تحقق »امید به ناپذیری اساس سیستم شوروی و خاطر ناشی از اعتقاد به تزلزلرضایت 

و دلسردی و ناامیدی از امکان برپایی  2سستی یافت« معیارهای لنین در ساختار حزبی و دولتی
 در حکومت توتالیتر جامعه را فراگرفت.« های انسانیگیسوسیالیسم با حفظ ویژ»
 

  توضیح ویراستار:
گاهی اجتماعی از گذرگاه تنگی عبور کرد یعنی متوجه نمی 1  چه؟شوم. خودآ
 شود. نمی« دچار شک و تردید»فاعل غیرذیروح  2

 
سختی و به شکلی در این دوران جریان احیای زندگی فرهنگی، اگرچه به شده:متن ویرایش
یافته بود. البته یافت. سانسور تا حدود زیادی کاهشسرعت ادامه می با 1بعضًا متضاد

بدهد و قادر هم نبود نسبت به حکومت قصد نداشت کنترل بر خلق آثار هنری را از دست 
حال دموکراسی تنها نیازی داخلی نبود، افکار عمومی اعتنایی کند. درعینهای روز بیگرایش

جهان هم خواستار تغییراتی دموکراتیک در این کشور بود. کاهش نسبی سانسور بیش از همه 
تر از ای واقعیی چهرهههای هنری مفید افتاد و امکان ارائبرای ادبیات و سینما و دیگر عرصه

یِپل به نووی میری وجود آمد. مجله جامعه به حساب  )دنیای جدید( پایگاه اصلی نمایندگان ُات 
آمد. اولین پرتوهای آزادی و دموکراسی تلنگری بود برای بیداری اندیشه و افزایش می

آثار نویسندگانی های اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت آثار هنری. در این دوره فعالیت
و... در میدان توجه قرار گرفت و آثار  3همچون بابل، پالتونوف، تسویتایوا، ماندلشتایم

 فیلسوفان و شعرایی که تا آن زمان زیر سانسور رسمی قرار داشتند آزاد شد. 
 

   توضیح ویراستار:
 متضاد با چه؟1
 حرکت گذاری شود.  2
 تمامی اسامی خاص حرکت گذاری شود برای فارسی خوانی. 3


