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راحتتربپذیرند،وبهآسانیحکمبه"نادرستی" 
کاربردهایجدیدندهند.

دومی��ناهمیِت نکته های ویرایشتجربهبنیاد
وب��هعبارتیحاصلتجربۀپس��ینیب��ودِنآن
است.بسیاریازنویسندگانکتابهایویرایشو
نگارشتجربۀطوالنیدرحرفهیویرایشندارند
واینکتابهادربهترینحالت،حاصلمش��اهدات
استادانازنوشتههایشاگردانشانیامطبوعاتو
دربدترینحالت،تکرارموضوعاتدرستنویسی
پیشینیاناس��ت.مثاًلبحثدرمورداینکهتلفظ
درستنَصبالعیناستیانُصبالعیناساساًسالبه
بهانتفاءموضوعاستچونبسیاریازویراستاران
وخوانندگانمطالبشانصورِتدومرانشنیدهاند.

ضمناینکه،درنظرمن،ویرایشازس��رتفننوصرفساعتهابرایرعایتهمۀتوصیههای
استحس��انیذکرشدهدرمقاالتتحقیقیباویرایشبهعنوانحرفهوبخشیازصنعِتنشر

زمینتاآسمانفرقدارد.
سومیناهمیِت نکته های ویرایش،درنظرمن،طرحصریحوبیپردةوضعیتویرایشدر
ایراناست.صلحجوشجاعانهمینویسد"بخشبزرگیازآنچهامروزدرایرانمنتشرمیشود،
اعمازنوش��تههایخالقوغیرخالق،ازنظرساختاریمعیوباست.بهسخنروشنتر،متن
نیست.متأسفانه،مسیرویرایشدرایرانبهسمتویرایشزبانیبودهاستوبهساختارمتن
کمترتوجهش��دهاس��ت" )ص.83(.اینمطلبراویدرادامۀتوضیحچهاراصلپلگرایس
)کمیت،کیفیت،ربط،وشیوه(درموردمتنذکرمیکند.تصورمنایناستکهاگرقراربود
افرادپاسخگویادعاهایخودباشند،نهادهایمتولیعلم،فرهنگودانشبایدیقۀنویسندهی 
نکته های ویرایش رابابتاینگزارهمیگرفتندوبهادعایشرس��یدگیمیکردند.نتیجۀاین
رس��یدگییابایدنویسندهرابرصدرمینش��اندویاروانۀزندانشمیکرد.خوشبختانهعلی

صلحجوایمناستچونهمهمیدانندراستمیگوید.
اینبحثراصلحجودرآخرینبخشکتابتحتعنوان"ویرایش،ماودیگران" پیمیگیرد.
بخشیکهبهمقایسۀویرایشدرایرانباسایرنقاطجهانمیپردازد.نقلقولینسبتاًطوالنی

ازکتابدراینجاالزماست:

کشاکش نگاهی باز به ویرایش و استبداد زبانی

نگاهی به نکته های ویرایش )علی صلح جو، نشرمرکز، 1387(
مجید ملکان

برکتاِبنکتههایویرایشدونقِدنوش��تهش��دهاستکهدوارزیابیکاماًلمتفاوتازموضوع
واح��ددارند.اقتصادینیا )جهان کتاب،ش.231-232،ص��ص.12-14(آنرا"نگاهیباز
وغیرکلیش��های" بهویرایشمیداند.کتابیکهبرخالف"عم��ومکتابهاییکهدرزمینهی
ویرایشونگارشبهرش��تهیتحریردرآمدهاند" ودرآنها"بحثبرس��رجزئیاتوس��عی
درح��ّلوفص��لریزهکاریهایصرفیونحوی،مخاط��براازامرتوجهبهامرکلّیتر،زبان،
دورمیکند،"  جنبهیتجویزیودس��تورالعملیندارد.درمقابلکریمیان)جهان کتاب،ش.
233-234،صص.32-33(کتابرا"نقضَغَرضیمعصومانه" دانس��تکه"نهتنهامشکلی
راکهویراستارانصوریوتکساحتیماگرفتارآناندرفعنمیکندکهبهاحتمالزیادبهآن
دامنهممیزند." باگنجاندِنعبارت"نهادسازییاگسترشاستبدادزبانی" درعنوانمقالۀ
خود،کریمیانتلویحاًنحلۀویرایشمّتکاینکته های ویرایش راموجبترویجنثریمیداند
کهویراستارانتجویزوگاهبهمتنتحمیلشمیکنندونثریکهآنراسبِبگسترشاستبداد
زبانیمیداند.ش��ایدازخاللبحثمندرمورد نکته های ویرایش،خوانندهارزیابیمس��تقلی

دربارةایندوحکمپیداکند.
ازنظرمن نکته های ویرایشبهس��هدلیلکتابمهموتجربهایتازهاست.نخستآنکه
نخس��تینکتابدربابویرایشاس��تکهنویس��ندةآنبیش��تردلدرگروزبانشاساندارد
ت��اادیبان.ناچیزبودِنتعدادفارغالتحصیالنزبانشناس��یدرمیانویراس��تاران،درقیاسبا
فارغالتحصیالنادبیاتوزبان)فارسیوانگلیسی(،پدیدةجالبیاستکهبررسیآندراین
مختص��رنمیگنجدولیبیارتباطباقدرومنزلتویرایش)یافقدانچنینقدری(نیس��ت.
ازاهالیزبانشناس��یانتطارمیرودکهکمتراهلتجویزودس��تورباش��ند،تحوالِتزبانرا
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ویرایشدرفجایعیکهدرعرصۀفرهنگودانشرخدادهچقدربودهاست؟آیااصاًلوجودیا
عدموجودویرایشدرکالنساختنشرایرانتأثیردارد؟مثاًلویرایشدرسرنوشتکتابهای
درسی،کمکدرسی،ادعیه،تعبیرخواب)کهساقۀاصلیوتنومندنشرایراناست(چهنقشی

دارد؟متأسفانهمااصاًلمهمنیستیم.
پیش��نهادآقایکریمیانبرایس��امانیافتنویرایشدرایرانایناس��تکه"سیاس��ت
ویرایش��ی"ایداشتهباش��یمکهدرخدمتنهادهایمرتبطباویرایش)زبان،ترجمه،ونشر(
قرارگیردوبعدهم"عمدهترینمش��کلخودنهادویرایشدرایرانامروزرا" نداشتنتشکل
حرفهایویراس��تارانمیبیند.ایننگاهفرایندنشرراازسایرفرایندهایاجتماعیوازجمله
فرایندتولیداندیشهودانشمنفکمیکند.بهنظرمنمشکلاصلیویرایشراآقایگلفامدر
عرصۀزبانشناسیبهخوبیبیانکردهاست:"وقتیشمامیبینیدچندنفردرچندشهرستان
مختلفموضوعیرابدونذکرمنبععیناًدرپایاننامههایشانتکرارمیکنند،اینیعنیفقدان
استراتژی.]...[شمااگرپایاننامههارامشاهدهکنید،استانداردهایابتداییروشتحقیقدر
آنهارعایتنشدهاست" )ص.132(.درسایرحیطههاهموضعآموزشوتولیددانشبهتراز
ایننیست.درنتیجهماویراستارانمیمانیموتبدیل"میباشد" به"است" وجداکردِن"می" 
وبه" یاکیسهکشیدنبهترجمههایمغلوطکهمترجمشهفتهای40ساعتدر"دانشگاه" 
درسمیده��دوکتابشراچ��ونورقزرمیبرند.متأس��فانهصّنارجگرِكماویراس��تاران

سفرهقلمکارنمیخواد.

از پندار تا کردار
خوانندةاینمتنحقداردبپرسدکهدلدرگروزبانشناسیداشتِننویسندهچقدردر
کاراوتأثیرگذاشتهوبهعبارتدیگرآیاانعطافزبانشناسانهدررهنمودهاوزباِناینکتاب
راهیافتهاست؟پاسخمنبهاینپرسشایناستکه:بیشتربلهولینههمهجاویکدست.
خوش��بختانه،عباراتیچون"بهتراست" یا"بهنظرمیرسد...رساترباشد" دراینکتابکم
دیدهنمیشود،اماهمدرتوصیههاوهمدرزبانکتابگاهیلحندستوریواخمآلودیدیده

میشودکهاصاًلمنعطفنیست.چندمثال:
1.نویسندهمیگوید"پیامهایتسلیترادرنظربگیریدکهسیاقخاصیدارندوسالهای
زیادیدستنخوردهباقیماندهاند.شایدتاسالهایسالنتوانیمبهجای"باکمالتأسفو
تأثرمصیبتواردهراتس��لیتگفته" جملۀدیگریبنشانیم." )ص.48-49(آخرچرا؟اتفاقاً

خیلیهااینسیاقرابههمزدهاندوسیاقهایبهتریجانشینآنکردهاند.

ــیر کرد.  ــراد، صرفاً در جهت ویرایش زبانی س ــران، تحت نفوذ برخی اف ــش در ای ویرای
ــتاران تصور می کردند که ویرایش یعنی اصالح جمله. هنوز  سال های متمادی، ویراس
هم، البته، چنین تصوری وجود دارد. این گرایش سبب شد که جامعه ی قلمزنان ایران 
ــود، و این بدون شک حسن کار بود. اما  ــود نزدیک ش به آنچه "نثر معیار" نامیده می ش

اشکال آن این بود که توجه ویراستار را از سطح جمله بیرون نمی برد. )ص. 208(
اینروایتبهگمانمنچنداشکالدارد.نخستآنکهنسبتدادِنچنینتحولفرهنگی
بزرگ��یبه"نفوذبرخیاف��راد" توطئهانگارانهمینماید.اگرنف��وذرابهمعنایاقتدارادبینیز
بگیری��م،اینحکمعواملاجتماعیوتاریخیرانادی��دهمیگیرد.دوماینکهتحقیقیثابت
نکردهاستکه"نثرمعیار"،بهفرضوجود،ازدلویرایشزبانیبیرونآمدهباشد.دستآخر
اینکهدرُحس��ندانستننزدیکشدنقلمزنانبه"نثرمعیار"،آنهمباقیِد"بدونشک"،

حتماًشکدارم.
نکتهایکهصلحجودرتحلیلچراییوضعیتویرایشبدانتوجهنمیکندهماناستکه
خودپیشتربداناشارهکردهاست:معیوببودِنساختاربخشبزرگیازآنچهدرایرانمنتشر
میشود.کارهاییکهصلحجوبرایویراستاراِنکشورهایدیگربرمیشماردعمدتاًدرحیطهی
تولی��ددانشقرارمیگیرد.منبهدالیلمتعددبهفراینده��ایعمومیتولیددانشدرایران
خوشبیننیستمودرنتیجهفکرمیکنمسیرتحولویرایشدرایرانهمگامومتناسبباسایر
تحوالتاجتماعیوفرهنگیماوازجملهفرایندآموزشوتولیددانشبودهاس��ت.بهترین
مث��البرایخوانندگان»مترجم«دراینزمینهمصاحبۀارس��النگلف��ام)رئیسگروهزبان
شناسیدانشگاهتربیتمدرسورئیسگروهزبانشناسی»سمت«(استکهتصویرگویایی
ازفرایندتولیددانشدررش��تۀزبانشناسیبهدستمیدهد)بخارا،شمارهی63،مهروابان
1386،صص130-144(.باچنینوضعیتآموزشیوپژوهشیماچگونهمیتوانستهایم

جزبرویرایشتکساحتیمتمرکزشویم؟
ویرایشدرکالنساختنشرایرانبیشترنقشوسمهبرابرویکوردارد.بههمیندلیل،
کتابه��اودورههایویرایشهم،علیقدرمراتبهم،فنونآرایشابرورامیآموزند. نکته های 
ویرایشهم،باوجودگریزهایجانانه،درمجموعازاینامرمستثنینیست.گریزهایکتابرا
مندربحثهایمنعطفبهمحتویمیبینمکهتقریباًیکچهارمکتابراتشکیلمیدهد.

آقایکریمیانمینویسد:"رویسخن نکته هادراغلبنزدیکبههمهیمواردباویراستاران
استوبیمآنمیرودکهمصداق"تیغدادنبهدستزنگیانمست" شودوآشفتهبازارکنونی
ویرایشراآشفتهترکند." منمیپرسمسهممازنگیانمست)ویراستاران(واصاًلسهمنهاد
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خوانندهنمیدهدوتوضیحواضحاتمینماید.ش��وخی)نهچنداننمکین(نویسندهبااهالی
یک��یازشهرس��تانها)ص.55(ولطیفهیخنکصفح��هی111همکمکیبهامرویرایش

نمیکند.همینگونهاستبحثیاددادنخطالتینبهدانشآموزان)ص.36(.

2. تکرار:برخیموضوعاتچندباردرکتابتکرارش��دهاس��ت.مثاًلبحثعکسالعمل
تماش��اگرانسینمادرابتدایورودس��ینمابهایران)ص.98وصص.104-105(؛تکرارسه
سطراولیۀمدخلدستکاریتاریخی)ص.96(درابتدایصفحۀ94وبعددرپاراگرافاول
صفح��ۀ105؛تکراربحثجملههایپیشپردازوپسپ��ردازدرصفحات51و126؛وتکرار

بحثجداکردِننهادوگزارهباویرگولدرصفحات150و152.

3. نایکدستی در شیوة نام بردن از افراد:درهنگامآوردِننامکسانگاهینامونام
خانوادگیوگاهیفقطنامخانوادگیآمدهاست.گاهیلقبدکترذکرشدهوگاهیذکرنشده
است.برایبعضیافرادبهنشانۀاحترامفعلجمعبهکاررفتهاستوبرایبعضینه.درچهار
مورد نکته های ویرایش نسبتبهدونویسندهنیزتعریضهای،بهگمانمن،نهچندانشایسته
داردکهدورازمنشنرمخویانه،مهربانانهوصلحجویانهیمولفاست.برایپرهیزازسوءتفاهم

برایاینقسمتمثالنمیآورم.


4. احکامِ نادرست یا مناقشه برانگیز:درچندموردنویسندهاحکامیصادرمیکندکه
کاًلنادرستیادستکممناقشهبرانگیزاست.مثاًلذیلمدخلجنسیتمینویسند"جنسیت،
بهطورطبیعی،بازبانکارندارد.امااگرجامعهمردساالریازنساالرباشد،واژههاازتشعشعات
آنبینصیبنمیمانند."  بعدتوصیهمیکنند"بهتراستآدمکاررابهجاهایباریکنکشاند
تامجبوربهقضاوتش��ود" )ص.17(یعنیبهتراستصورتمسئلهجنسیترادرویرایش
پاكکنیمچون"اینجاجاییاستکهیکجنسبایدناراضیشود." بدینترتیببخشاعظم
دس��تاوردهایجامعهشناسیزباندرموردجنسیتدودمیشودوبههوامیرود.درمدخل
پزشکومریضنوشتهاند"تمایزنهادنبینعلموادبیاتازلوازمقلمزدناست" )ص.49(و
ذیلمدخلزبانخنثینوشتهشده"علمبازبانعاطفیمیانهنداردوبهخنثیبودنمتمایل
اس��ت" )ص.52(.اینهردوگزارهدرنظرباورداراِنبهنظریههایمابعدپوزیتیویستیعلمبه

شدتمحلمناقشهاست.

2.درذیلمدخل"بنبس��تویرایش��ی" نوشتهش��ده"میگویندنبایدنوشت]...[" ودر
ادامههمانمدخلنوشتهشده:"گفتهاندتاجاییکهمیتوانصورتمعلومبهکاربرد،نبایداز
مجهولاستفادهکرد." )ص.112-113(میتوانپرسیدچهکسیگفتهنباید...نوشتوحکم
براخراجمجهولاززبانفارسیمستندبهتأییدکداممحکمۀزبانشناسیرسیدهاست؟این
چهبنبستیاستکهباجعلجملۀهرگزنوشتهنشدة"دستمتوسطچاقوبریدهشد" برای

خودمانتراشیدهایم؟
3.درمدخل"خطحسینازعلیبهتراست" نوشتهاند:"بااینکهاحتمالبسیارضعیفی
وجودداردکهکسیخطراباانسانمقایسهکند،وبااینکهساختارذهنوزبانبرایاستفاده
ازحذفبهقرینهوجلوگیریازحش��وتنظیمشدهاست،عدهایمیگوینداینگونهجملهها
رانبایدبهکاربرد" )ص.119(.خوانندهدراینجاازخودمیپرسدکهآن"عدهای" کیستندکه
باوجوددودلیلقویهنوزویراستارانبایدبرایسرپیچینکردنازاوامرشانو"خالصشدن
ازاینوضع" دنبالراهحلهاییباشندکهدوصفحهونیمازکتابرابهخوداختصاصداده
است؟چرا"ویراستارانبایدمواظبباشندتاچنینشبهههاییدرجملهنباشد؟" )ص.121(

4.درمدخلتنهامینویسند"واژهیتنهارانمیتوانبهمعناییگانهوفقطبهکاربرد." 
)ص.170(چطوراستمانندفرهنگستانزبانبرایکسانیکهازاینقاعدهسرپیچیکنند

سهماهحبستعزیریدرنظربگیریم؟

ناویراستگی های کتاب
ویراستارانعادتبهیکدستیسبکوسیاقوزباندارند.باسلیقهیمن،اگرنایکدستیها
ونکتههایزیردر نکته های ویرایش رعایتمیشد،احتماالًمتنویراستهتریدرمقابلخواننده

قرارداشت.

1. مدخل ه��ای زائد:برخیمدخله��ایکتاب)یاحداقلبخش��یازتوضیحاتذیل
فصلفرهنگلغت)صص60-67(که مدخلها(ارتباطیبانکتههایویرایشندارد.مثاًلکلِّ
مطالبیپراکنده،کوتاهودرنتیجهناقصدربارةبعضیازفرهنگهایفارسیاست.یابخش
مهمیازفصلرس��مالخط)صص25-36(کهبهپیشینۀموضوعمیپردازد.اینتاریخچهرا
نمیتوانجزونکتههایویرایشدانست)مثاًلحدودیکصفحهتوضیحدربارةنادیدهگرفتن
حقغالمحسینمصاحب(.مضافاًبراینکهاینتاریخچهبهسبِبرعایتاختصارمصداقایجاز
مخلاستوتصویریابتربهدستمیدهد.مدخل"حجمنوشته" )ص.51(هیچاطالعیبه


