
 
 
 

  1تاریخ تطّور ویرایش در ایران
 عبدالحسین آذرنگ

 
گاهی  آنهاکوشم پاسخ گذارم و میار گرامی در میان میکه با شما حّض هایی پرسش را به آ

 عبارت است از: برسانم، 
 

 در ایران به کار گرفته شده است؟ ویراستاری از چه زمانی /ویرایش •
اند و آن را از دیگران آیا ایرانیان با دانش، فّن و هنر ویرایش آشنایی نداشته  •

 اند؟آموخته
ای ، گفته«اندهای نسبتًا اخیر با ویرایش آشنا نبودهایرانیان تا سال»این گفته که  •

جا تکرار شده است، مدعای درستی جا و آنهای مختلف اینکه به صورت
 است؟

ها در چند مقابلۀ ترجمهاز طریق  1330جامعۀ ایران در دهۀ »گویند که میاین •
 صحت دارد؟ «استید آشنا شدهموسسۀ انتشاراتی با ویرایش، یا ویرایش جد

آید، آیا زمان معینی هم برای که صحبت به میان می «ویرایش جدید»از  •
میان  شود تا بتوان به فاصلۀ زمانی میان این دو و تفاوتتعیین می« ویرایش قدیم»

 برد؟پی آنها
        

ای ویرایش در آن سابقه نداشته توان یافت که گونههیچ تمدن کهنی را در جهان نمی
ها در تدوین نظریۀ ویرایش یا تدوین مباحث آن یکسان نباشد. ناگرچه سهم تمّد  ؛باشد

 پیشینۀ تمدنهایی از ویرایش را در های کهن جهان است و نمونهایران هم در شمار تمدن
                                                           

شناسی و مطالعات شناسی، زبانای ایرانرشتهایراد شده در نخستین همایش ملی بین. متن سخنرانی 1
یت وقت، بخشی از این د (. به سبب محدو 1398بهمن  29و  28عصر رفسنجان، )دانشگاه ولی ترجمه

 .مترجم مجلۀ .نوشته در آن همایش قرائت شد
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 )نک: ادامۀ مطلب(. توان یافتایرانی می
شود که آغاز ویرایش جدید، و گاه حتی آغاز های فارسی بسیاری دیده میدر نوشته

اند. این مدعا نادرست است. رویکرد و روش ش دانسته1330ویرایش را در ایران، از دهۀ 
این واقعیتی تاریخی . شد)ویرایش ترجمه( از این دهه آغاز  ویراییجدیدی در ترجمه

اما ویرایش در معنای گستردۀ آن، نه براساس پندار رایج غیر فّنی، که ویرایش را به  ؛است
جامع و دقیق از  ویژه بر پایۀ تعریف، و بهدکنها منحصر میاصالح امالیی و انشایی نوشته

خواهد شد. در ضمن، سالی در تمدن ایرانی دارد که به آن اشاره ویرایش، سابقۀ دیرینه
ها را ها و تاریخچهها می توانند تاریخاین نکته را هم در نظر داشته باشیم که تعریف

 کند.دهند. تعریف هر فعالیتی را اگر تغییر بدهیم، تاریخ فعالیت هم الجرم تغییر میتغییر
 −شود که روی پیامویرایش در معنای گستردۀ آن به مجموعۀ عملیاتی گفته می 

ترین صورت انتقال بیابد، گیرد تا از فرستنده به گیرنده به مناسبانجام می −هرگونه پیامی
ها و شود. حتی فعالیتیا به صورتی مقبول، یا به صورتی که دربارۀ آن از پیش توافق می

پیامی که پیش از آن وجود نداشته  −دکه به تولید پیامی جدید بیانجامعملیاتی 
پیشنهاد بانی یا ناشری برای تولید  ،ی از ویرایش است. برای مثالهای دیگرگونه−است

شکل نگرفته  اثری که هنوز آفریده نشده است و حتی تصور آن هم در ذهن پدیدآورنده
های نشرویرایی)ویرایش نشر( است. ویرایش در آثار تولید شده و پدیدآمده، است، از گونه

انجام بدهد که عدسی یا شیشۀ عینک انجام  البته در مقام تشبیه، باید همان کاری را
بلکه عمل تمرکز کانونی را انجام بدهد.  ؛دهد: نه از نور بکاهد و نه بر نور بیافزایدمی

 آنهاترین ویرایش در همین معنای گسترده بر پایۀ چند متغیر اصلی استوار است که اصلی
؛ البته متغیرهای دیگری هم رسانه وموضوع، مخاطب، کاربرد متغیر  چهاراند از عبارت

دارند، مانند متغیرهای زمان، مکان، موقعیت، مناسبت و جزآن  تأثیردر ویرایش دخالت و 
 که در اینجا مجال پرداختن به جزئیات آنها نیست.

ای که شما ام برای نشریهای عرض کنم. اگر من در نوشتهاجازه بدهید مثال ساده
بنویسم، شما « روانشناسی»صورت و بهرا سرهم « شناسیروان»راستار آن باشید، واژۀ وی

کنید. اما اگر قرار باشد همین نوشته از رادیو جدا می« شناسی»را از جزء « روان» جزء 
کند؟ خوانده شود، جداکردن یا نکردن این دو جزء از هم خللی در انتقال پیام ایجاد می

تواند بر ویرایش و نوع و روند آن اثر بگذارد. سایر متغیرها هم رسانه میبنابراین، متغیر 
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گذارند. درنظرداشتن می تأثیرهرکدام به سهم خود و در جای خود بر ویرایش و نوع آن 
های اصلی ویرایش و راهبرداندیشی دربارۀ آن است. ، از ضرورتمؤثرهمۀ متغیرهای 

ی بر ویرایش تأثیرهای گذشته چه دهند که در سدهنشان میحال همین متغیرها به ما درعین
 اند.و چگونگی تطّور آن داشته

توان در زمین را میترجمه( در ایرانش )ویرای ویراییترین پیشینۀ مکتوب ترجمهقدیم
زبان پارسی باستان، ایالمی  و بابلی،  سهم، به ق519ای به تاریخ کتیبه ؛دید کتیبۀ بیستون

های سنگی کوه بیستون، نزدیک کرمانشاه، در غرب ستون بر  یکی از دیواره چهاردهدر 
ایران. متن این کتیبه نخست به زبان ایالمی نوشته شد، که زبان رسمی و دیوانی در آن 

ها را شد و این ترجمه زمان بود، سپس متن ایالمی به پارسی باستان و به زبان باِبلی ترجمه
شدۀ و مقصد تسلط داشتند، مقابله کردند. سپس متن مقابله مبدأی هاانکسانی که به زب

دورۀ زمانی، در سمت راست، چپ و پایین نقش سنگی دو زبان و در  سهکتیبه به 
شده، بر دیوارۀ سنگی نقر شد. شیوۀ شاه و فرمانروایان متمرِد اسیر و به بندکشیدهداریوش

با مهارتی انجام گرفته است  رسانۀ سنگها بر نرارگرفتن نقش و کتیبۀ بیستون و تنظیم آق
کار برد( مانند ویرا )ویراستار کتیبه، اگر بتوان این ترکیب را مسامحتًا بهکه گویی کتیبه

با نقش  آنها یشناختهای کتیبه و تناسب زیباییمعمار یا رهبر ارکستری بر تنظیم ستون
است. متن کتیبه به چند زبان دیگر رایج در امپراتوری هخامنشی ترجمه  کردهنظارت می

شاه را برای اطالع فرمانروایان و افراد مسئول، و شدۀ پیام داریوششد و متن دقیق و مقابله
گاهی دیگران، به نواحی مختلف امپراتوری فرستادند.   شاید هم برای آ

های کهن دینی و متعلق به ای از متنمجموعه ؛وجه اوستاستپیشینۀ دیگر شایستۀ ت
ی مختلف که در عصر هخامنشیان مدّون و مکتوب بود، اما در حملۀ ارتش هانازم

)اشکانیان(  هایی از آن از میان رفت. در دورۀ پارتیانیا بخش ،خارجی یا پراکنده شد
های گردآوری کردند و روایت صورت مکتوب حفظ شده بود،هایی از اوستا  را که بهپاره

دستی در فّن های اعالی چیرهشفاهی را  هم جمع کردند و نوشتند. همین عمل از نمونه
آید. شمار میهای اصلی ویرایش بهگردآوری و تدوین منابع است که یکی از شاخه

در عصر  سومگردآوری و تدوین اوستا، به قصد رسیدن به نسخۀ قطعی و نهایی، در سدۀ 
ی را که سراغ داشتند آید، هر نشانه و رّد ها بر میطورکه از روایتساسانیان ادامه یافت. آن

مندی دنبال کردند تا به متن کامل اوستا دست بیابند. سپس دقیق و نظام گونۀ بسیاربه
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مان دربارۀ دقت و براساس معیارهایی که در آن ز یافته و گردآوری شده بود،که را آنچه 
شده به زبان فارسی میانه م متن نهاییشش بررسی کردند و در سدۀ صحت متن داشتند

ترجمه شد. در روند ترجمه هم با توجه به معیارهای زمان، حداکثر دقت ممکن و الزم را 
 ویرایی مراعات کردند. در ترجمه

ی آن از منابع نهاااست که داست َکلیله و ِدمنهنمونۀ دیگر از عصر پیش از اسالم، 
با توجه به عنصرهای ، مختلف انتخاب و ترجمه شده است. در ترجمه هم سازگاری

انجام گرفته است. در عصر ساسانی این متن از هندی به فارسی میانه  کاربردو  مخاطب
ترجمه شد. ترجمۀ  فارسی میانه به ُسریانی ، سپس از سریانی به عربی، و در نهایت در 
دورۀ پس از اسالم از عربی به فارسی برگردانده شد که این برگردان گذشته از آنکه از 

ویرایشی به قصد سازگارکردن متن با محیط  های درخشان ترجمه است، تغییراتنمونه
ها روش فرهنگِی زبان مقصد در آن اعمال شده است. بنابراین، پیداست که در همان دوره

گذاری سامانۀ نامهرچند که  ؛دانستندخوب می نامیممی« ویرایش»ا که ما امروز کاری ر 
 و در این زمینه هم سنتی ایجاد نکردند و تداوم ندادند. نداشتند

های هندی، ایرانی، های آن سرچشمهاست که قصه هزار و یکشبنمونۀ دیگر افسانۀ 
النهرینی و مصری دارد و از فارسی میانه به عربی ترجمه شده است. در انتقال یونانی، بین

مان عملی انجام گرفته است که ها از یک محیط فرهنگی به محیط فرهنگی دیگر، هقصه
ای از گویند. در پدیدۀ سازگاری فرهنگی از گونهمی سازگاری فرهنگیامروزه به آن 

شود، یعنی نوشتن دیگربار با هم گفته می بازنگاریشود که به آن ویرایش  استفاده می
   محیط فرهنگی. مؤثردرنظرداشتن متغیرهای 

بنا به مدارک موجود، ترجمۀ قرآن به فارسی از اواخر سدۀ پس از ورود اسالم به ایران، 
مارسیده پیداست که مانده و بههای برجاییکم و آغاز سدۀ دوم ق آغاز شد. از ترجمه

ویرایی ترین نوع ترجمهدقت با اصل مقابله و به اصطالح امروز، دقیقها بهشماری از ترجمه
ترجمۀ کنم: ه یک نمونۀ بارزتر اشاره میشده است. در اینجا فقط بدر آنها اعمال می

جایگاه  نظران. شماری از صاحبمریقچهارم ، اثری متعلق به نیمۀ  سدۀ تفسیر طبری
اند. بنا به روایات، فردوسی دانسته شاهنامۀهای زبانی همتراز این کتاب را از دیدگاه ارزش

اند و هیئتی از ری داشتهدان در ترجمۀ این اثر همکادان و فارسیتن عربی بیستبیش از 
اند. حاصل کار آنها متنی از کار دقت با متن اصلی مقابله دادهها را بهُخبرگان ترجمه
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ترین النهری درخشان که شاید بتوان آن را نخستین و جدیدرآمده است به فارسِی ماوراء
 شمار آورد.اثر ویراسته در ایران پس از اسالم به

ق در باب دبیری و آداب و شرایط آن، با کاربرد 6ز سدۀ ، اثری است ادستور دبیری
الخط، دستور زبان، اندازۀ حروف، فاصلۀ هایی در باب رسمدر این اثر نکته 2آموزشی.

سطرها و طرز نوشتن کلمات آمده است. منابع دیگری هم در زمینۀ آیین دبیری هست که 
 هایی در حوزۀ  ویرایش صوری یافت.توان نکتههم می آنهادر 

ست. خود الصفارسائل ِاخوانای از ق، گزیده7، اثری احتمااًل از سدۀ الِحکمهُمجمل
،  این اعمال الحکمهُمجملالمعارفی است. در ای/ دائرهاثری دانشنامه الصفااناخو  رسائل

شود: گزینش، تلخیص، افزوده، کاسته و تحشیه. به اصطالح کاربسته دیده میویرایشی به
 اند.دستی در این اثر اعمال کردهامروز، چند متغیر ویرایشی را  با چیره

در عصرمغول و تیموری به لحاظ گستردگی امپراتوری  و مراسالت دیوانی به چندین  
ویرایی رواج داشته است. اثری هم از عصر صفویه در دست است به و چند زبان، ترجمه

شود. الخطی در آن دیده میکه نخستین کوشش برای انضباط رسم ُمنشآت سلیمانینام 
الخط به دورۀ جدید دادن رسمتوان گفت که نسبت، میو این اثر دستور دبیریبه اعتبار 

گذشته.  های کهن وماندن میراثتاریخ ایران خطاست، خطای ناشی از ناشناخته
کار قارۀ هند در عصر صفوی بههای فارسی شبههایی از ویرایش در شماری از  کتابگونه
خواهد و امیدوارم مجال وسیعی می آنهاکردن است که بررسی و معرفی رفته

هایی از پژوهان جوان کمر همت ببندند و همۀ آثار کهن و قدیمی را، که گونهویرایش
 .اعمال شده است، شناسایی و معرفی کنند آنهاویرایش در 

م( از لحاظ تاریخ ویرایش در 19ق / نیمۀ سدۀ 1263ـ  1250عصر محمد شاه قاجار)
آوری چاپ به اهتمام عباس میرزا قاجار و ّن پیش از این عصر، ف 3ایران با اهمیت است.

آوری شکل گرفته بود. در همفکران و همکارانش به ایران وارد، و نشر مبتنی بر آن فن
ر»انتشار یافت و تنی چند با عنوان  زباندورۀ محمد شاه نخستین روزنامۀ فارسی ، یا «محِرّ

ب»یا « منشی» فتند که ما امروزه وظایف آنها وظایفی را در آن روزنامه برعهده گر  «مهِذّ

                                                           
 ام شهرزاد ِحَمصیان، که متن این کتاب را در اختیارم قرار داد.                                          . با سپاس از همکار گرامی2

 ،های استاد هما ناطقورزیها و دقت. اطالعات مربوط به این زمینه را در آن عصر  مرهون پژوهش3
 طبوعات فارسی، هستیم. نگار مهای سید فرید قاسمی، تاریخنگار عصر قاجار، و یافتهتاریخ
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نامیم. در آن می« ویرایش دستوری»و « ویرایش زبانی»را 
گوییم، می« ویرایش»عصر به فعالیتی که ما امروزه 

گفتند. کسی را که ما می« ترقیم»و « ءانشا»، «تصحیح»
منشی »به او  آنهانامیم، می« ویراستاِر روزنامه»امروزه 

ها با اصالحات، گفتند. خبرها و گزارشمی« کاغذ اخبار
 شد.تغییرات و گاه بازنگاری او در روزنامه چاپ می

 در همان دوره یکی دو تن خارجی که زبان فارسی را
تسلط داشتند، آثاری  مبدأدانستند، اما به زبان خوب نمی

ب رها و مهِذّ را بازنگاری  آنهااللفظ های تحتها ترجمهرا به فارسی ترجمه کردند و محِرّ
دورۀ محمدشاه کنیم، کردند. اگر بنا باشد برای ویرایش جدید در ایران نقطۀ آغازی تعیین

، یعنی بیش کرد ویرایش ترجمۀ منابع فرنگی به فارسی تعیینتوان دورۀ آغاز قاجار را می
طورکه در منابعی آغاز ، نه آنش(1398) از تاریخ بیان همین عرایضسال پیش  170از 

. اندسال پیش دانسته 70م، یعنی حدود 1950ش/1330ویرایش ترجمه را در ایران دهۀ 
 دارند. اختالف با هم این دو تاریخ یک قرن 

ـ  1263) نهادهای دارالترجمه، دارالِطباعه و دارالفنون در عصر ناصری یستأسپس از 
کتاب و  1000م(، شمار زیادی کتاب، حدود 19ق/ تقریبًا از نیمه تا اواخر سدۀ 1313

شان ویرایش کتابچه، از چند زبان به فارسی ترجمه شد، و شمار محّرران، که وظیفه
ترین در میان در همان نهادها افزایش یافت. برجستهدستوری، زبانی و گاه بازنگاری بود، 

های ویرایشی در دارالترجمۀ ناصری زیر بود که فعالیت ها میرزا محمد حسین فروغیاین
 نظر او انجام می گرفت و او بر کار مترجمان و محّرران نظارت داشت. 

میرزا آقاخان دولتی و در میان دگراندیشان قاجاری، از از افراد برجسته در بخش غیر
کردند؛ کرمانی و شیخ احمد روحی کرمانی باید یاد کرد که آثار همدیگر را ویرایش می

را  حاجی بابای اصفهانیحبیب اصفهانی، مترجم کتاب های میرزاها و نوشتهحتی ترجمه
اند. چند سال پیش از انقالب مشروطه، تنی چند از تجددخواهان ویرایش کرده آنهاهم 

کردند به نام شرکت سهامی  تأسیسای انتشاراتی در تهران سسهؤ دگراندیشان قاجاری مو 
های سودمند برای جامعۀ گذاری عمومی و با هدف انتشار کتابطبع کتب، با سرمایه

عالمه(، در سنین  )بعداً  دستخوش تحّول آن روز. محمدعلی فروغی و محمد قزوینی

دورۀ محمدشاه 
توان قاجار را می

دورۀ آغاز ویرایش 
ترجمۀ منابع 

فرنگی به فارسی 
 .کرد تعیین
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ای( و ویرایش زبانی و دستوری تصحیح مطبعه) خوانیسسه نمونهؤ جوانی، در آن م
 شمار آورد. به ز پیشگامان ویرایش جدید در ایرانکردند. این دو تن را هم باید امی

 اصول تنقیط یا رموز متداوله در»در همان دورۀ ناصری دستورالعملی تدوین شد با نام 
رات گذاری( است. نخستین )نقطه گذارینشانهای دقیق و جامع در بارۀ که نوشته« ُمَحرَّ

فرنگی اقتباس شده، و جزوۀ جامع و  PUNCTUATION مطلبی است که از راهنماهاِی 
تر از آن، مطلب مدون گیرد. قدیمدقیقی است که در حوزۀ ویرایش صوری قرار می

همۀ است. بنابراین،  گذاری جدید در زبان فارسی دیده نشدهدیگری فعاًل در باب نشانه
گذاری در اند که نخستین راهنمای نشانههایی که شاید به تقلید از هم تکرار کردهنوشته

سسۀ انتشارات فرانکلین و ؤ ش نوشته و منتشر شده است و م1330زبان فارسی در دهۀ 
رسد که از وجود این اند، به نظر میانتشارات دانشگاه تهران در این زمینه پیشگام بوده

 اند.  اطالع بودهدستورالعمل بی
های قدیمی خطی فارسی، متعلق به نواحی از نظر دور نداریم که در شماری از نسخه

شمار به PUNCTUATIONای کار رفته که گونههایی بهزمین، نشانهایران مختلف
مند نشد و سازی و قانونگاه در متون فارسی مدون، همسانها هیچاما این نشانهروند، می

ویرایش  ناگزیر و فعاًل باید نقطۀ آغازرا به «دستورالعمل تنقیط»سنت ایجاد نکرد. بنابراین، 
باره به دست آید، طبعًا تری در اینشمار آورد. اگر متن مدون کهنصوری در ایران به

 تر خواهد شد. قدمت تاریخ ویرایش صوری بیش
خوان و دو کتاب خان اعتمادالسلطنه، که هرحسنشاه و میرزا پس از مرگ ناصرالدین

های درسی مند بودند، تا دورۀ پهلوی اول که تدوین و انتشار کتاببه نشر کتاب عالقه
ای پیدا کرد، مطلب چندان قابل ذکری دربارۀ ویرایش از منابع مکتوب مدارس ضابطه

ول و فقر و مصیبتی آید. رویدادهای پس از انقالب مشروطه، جنگ جهانی ادست نمیبه
های فرهنگی مجالی باقی که گریبان ایران را در آن دوره گرفته بود، برای فعالیت

 آنهاگذاشت که به  تأثیرگذاشت. چند رویداد در دورۀ پهلوی اول بر تحول ویرایش نمی
 شود: اشاره می

 
متوسطه. های مدارس ابتدایی و ویرایش زبانی و دستوری شماری از کتاب (1

تنی چند از ادیبان آن زمان در نگارش و اصالح عبارتی و زبانی منابع درسی 
 ؛با وزارت فرهنگ همکاری کردند



نهم/ شمارۀ هفتادوفصلنامه مترجم/ سال بیست //////  14 

اعمال  آنهادر « ویرایش نشریه»انتشار چند روزنامه و مجلۀ جدید که  (2
 شد؛می

 تحقیق عالی و دانشگاه تهران که مستقیم و غیرمستقیم بر دانشسرای تأسیس (3
 گذار بود؛تأثیر لیف، ترجمه و ویرایش أت

 آغاز تصحیح متون کهن با اقتباس از شیوۀ کار خاورشناسان. (4
 
های از شاخه« تصحیح متون»بر این نکته الزم باشد که  تأکیدجا شاید همین

گذاری و امتیازطلبی، های ارزشویرایش است، اما به دالیل اجتماعی، فرهنگی، سامانه
این پندار رواج یافته که تصحیح  است.تبدیل شده «فاضالنه»بسیار  در ایران به عملیاتی

متن فقط از عهدۀ استادان ادبیات یا فضالی محققی نظیر عالمه قزوینی و همتایان او 
که در منابع خارجی برای تصحیح  ،EDITED BYساخته است. در برابر ترکیب خارجی 

، «به کوشِش » ، «به تصحیح»هایی مانند رود، در فارسی از ترکیبمتون به کار می
و نظیر آن استفاده شده است. آیا مگر تصحیح متن « چاِپ »، «به اهتماِم »، «سعِی به»

 کردن آثار کهن و قدیمی برای کاربرد و مخاطب امروزی است؟چیزی فراتر از  سازگار
ها و تعلیقات متتبعانه های همراه با تحشیهجداانگاشتن سرشت تصحیح متون، ولو تصحیح

از ویرایش، مانع از برقراری وحدت، یکسانی اصول و روش، و هماهنگی در بسیاری  از 
 است.های مشترک ویرایش شدهزمینه

ّدنظر م مریقدوم  و اولدهد که تصحیح متن از سدۀ شواهد مکتوب و مستند نشان می
کار رفت طور سنتی از آن پس بهها و اصولی که بهاما روش ؛علمای ایرانی بوده است

ی که آن علما بر دقت داشتند، تأکیدگذاری نشد. مند و اصطالحمکتوب، مدون، سامان
ها اصول تصحیح ویژه در متون اعتقادی، اما وقتی فرنگیاز اصول تصحیح متن است، به

م آن را به کمال رساندند، 19گذاری کردند و در سدۀ مند و اصطالحسامانمتن را مدون، 
آشنا شدند. عالمه قزوینی  آنهامحققانی نظیر عالمه محمد قزوینی در فرنگ با شیوۀ کار 

گونه که اشاره شد، او در عصر اند. همانشمار آوردهرا پیشاهنگ تصحیح متون فارسی به
داد، یعنی حدود ی، ویرایش به معنای جدید انجام میمظفری، همراه با محمد علی فروغ

م. عالمه قزوینی در دورۀ میان جنگ اول و 20م و اوایل سدۀ 19های پایانی سدۀ سال
به شیوه و شگرد امروزی تصحیح متون تسلط یافت. او با هر دو گونۀ  یجنگ دوم جهان

ای به اشتراکات میان این ای از او اشارهویرایش کتاب آشنایی داشت، اما در هیچ نوشته
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شود. درهرحال، ادیبان و از یک جنس دیده نمی آنهادو شاخۀ ویرایش و سنخیت 
الزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، جالل همایی، عباس اقبال آشتیانی  محققانی همچون بدیع

ند. همین ، راه عالمه قزوینی را و با همان برداشت او از ویرایش ادامه دادآنهاو همتایان 
نگرفتن مبانی نظری ویرایش تر بر شکلمؤثر های های ویرایش، از عاملجداپنداشتن شاخه

 در زبان فارسی است.
ای ش، دوره1320پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست نیروهای متفقین در 

نویسندگان، مترجمان و تقریبًا انفجاری در انتشار روزنامه و مجله آغاز شد. شماری از 
 «ادیتور»ش 1340و  1330طور رسمی در دهۀ کسانی که برای نخستین بار و به

های دهۀ ، در مسیر همکاری با، یا از راه کار در نشریه4ویراستار( نامیده شدند)=
، زمان، ها با متغیرهای مخاطب، کاربرددادن نوشتهش، به طور عملی با سازگاری1320

ای دست نیافته است که ها آشنا شدند. این بنده به نشانهگذاری نوشتهتأثیر مکان و شیوۀ 
توضیح داده  آنهااند که مبانی نظری نشر و ویرایش در با منابعی آشنا بوده آنهانشان دهد 

باشد. آشنایی عملی آنان با ویرایش زبانی و دستوری، و اندکی هم با ویراش محتوایی  شده
ویژه مطبوعات سیاسی، حزبی و پرخواننده و و ساختاری از راه کار در مطبوعات، به

های شفاهی، شماری از آنان با مطبوعات فرنگی آشنایی داشتند گذار  بود. بر پایۀ گفتهتأثیر 
گرفتند، هایی میتأثیر _ هایینه از راه آموزش یا گذراندن دوره_ آنهاو از شیوۀ کار 

 هایشان اعمال کنند.ها را در نشریهکردند و سعی داشتند اینبرداری میگرته
های ش به بعد، به مقابلۀ کتاب1333ش، حدودًا از 1330نخستین کسانی که در دهۀ   

 یافتن به مطابقت ترجمهویرایی( و تالش برای دست)ترجمه آنهاترجمه شده با متن اصلی 
الله مجتبائی، ترجمه، دست زدند، منوچهر انور، فتحبا اصل، از حیث صحت و دقت 

ابوالحسن نجفی، سیروس پرهام، اسماعیل سعادت، و مدتی بعد نجف دریابندری و احمد 
دانستند و ی انگلیسی و فرانسوی را خوب میهاناسمیعی گیالنی بودند که یکی از زب

کسوتان داشتند. این پیشبیش تسلط وحال به نگارش فارسی درست هم کمدرعین
اند. این کتاب در ایران لقب گرفته« ویراستاران جدید»هایی نخستین گر در نوشتهمقابله

درست است و واقعیت تاریخی دارد، اما بدون این « ترجمه»و « جدید»شرط قید لقب به
                                                           

در زبان فارسی نبوده و در دهۀ « ویرایشگر»و « ویرایش»، «ویراستار»، «ویراستاری»های . واژه4
 اند.                                            ش استاد محمد مقدم و  استاد صادق کیا، گویا باهم و با همفکری ساخته و پیشنهاد کرده1340
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شود که پیشینۀ ویرایش در ایران از نظر غیر اهل فن دو قید درست نیست و موجب می
سسۀ انتشارات فرانکلین، احسان ؤ س مأدور بماند. در ضمن، همایون صنعتی زاده در ر 

یارشاطر در بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مدتی بعد پرویز ناتل خانلری در بنیاد فرهنگ 
رئیس وقت ، ایران، ایرج افشار در انتشارات دانشگاه تهران و با حمایت جهانشاه صالح

امیرارجمند و فیروز شیروانلو و همکارانشان در انتشارات کانون دانشگاه تهران، و نیز لیلی 
)آهی(، توران میرهادی، محمود کیانوش و  پرورش فکری کودکان و نوجوانان، لیلی ایمن

های کودکان و و نشر کتاب پیکهای ایرج جهانشاهی در شورای کتاب کودک، نشریه
در انتشارات خوارزمی، هرکدام « مکتب سخن»نوجوانان، و علیرضا حیدری، پروردۀ 

گذار یا تأثیر های انتشاراتی متبوع خود سسهؤ سهم خود در ترویج و تحکیم ویرایش در مبه
 اند.  سهیم بوده

های زبانی و صوری، ش تا انقالب، دو اثر نه تنها از دیدگاه  ویرایش1330از نیمۀ دهۀ 
 هایای هم  سرفصلهای استنادی، محتوایی، ساختاری، دانشنامهبلکه از دیدگاه ویرایش

دانشنامۀ به سرپرستی غالمحسین مصاحب و  المعارف فارسیدایرهای هستند: کنندهتعیین
ش )ویرای به سرپرستی احسان یارشاطر. اثر دیگری از دیدگاه تصویرویرایی ایران و اسالم

خانلری در است. پرویز ناتل شاهنامۀ بایسنغریاثر مصور( سرفصل مهمی است که همانا 
است، از جملۀ ای را بر عهده داشته، و احمد شاملو هرجا که مسئولیت نشریهسخنماهنامۀ 

ویژه ناتل خانلری اند. بهکسانی هستند که ویرایش زبانی، دستوری و ادبی را اعتال داده
کرد که به سنت استواری در میان هایی را در کاربرد زبان اعمال میدقت سخندر ماهنامۀ 

ری های انتشاراتی و شماسسهؤ سردبیران و همکاران این نشریه تبدیل شد و از راه آنان به م
های ادبی انتقال یافت. همۀ آثاری که با نظر سیدحسین نصر، یا به سرپرستی از نشریه

دهندگان ویرایش از جنبۀ ذوقی، هنری و اند، ارتقاهرمز وحید و کریم امامی انتشار یافته
وار یاد شد، وگرنه طور بسیار خالصه و اشارهها از باب نمونه و بهصوری هستند )از این

 هاست(.اشاره بیش از اینموارد قابل
تری شده است، به ویرایش در ایران دستخوش تحول گسترده پس از انقالب،

کادمیک علت های یاد شده در زیر؛ اگرچه در این دوره هم نشر و ویرایش از آموزش آ
ای در دست نیست که ناشران و ویراستاران ایرانی برخوردار نبوده است و نیز باز هم نشانه

های پژوهشی متعلق به یافتۀ  مربوط به کار خود و یافتهنظری، دانش فّنی تحّول با مبانی
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ای شده م دستخوش تحّول گسترده1970کشورهای دارای نشر توسعه یافته، که از دهۀ 
توانند به منزلۀ نیرویی پیشران عمل ها که خود میحال، علتهربودند، آشنا بوده باشند. در

 اند: کنند، از این قرار
ها با ترجمه های ترجمه، و مقابلۀویژه کتابها و نشریات، بهافزایش شمار کتاب (1

 ؛آنهامتن اصلی 
 ؛ایر عناصر تولیدگر کتاب و نشریاتافزایش ناشران و س (2
 کردگان دانشگاهی؛افزایش شمار تحصیل (3
 ؛ویراستار ،لف، مترجمؤ افزایش شمار پدیدآورندگان، اعم از نویسنده، م (4
)نخستین دوره در انتشارات سروِش پیش  های آموزش ویراستاریبرگزاری دوره (5

های آموزش  از انقالب و به ابتکار و مدیریت کریم امامی برگزار شد(. دوره
های گذار بود. دورهتأثیر سالی دایر و  ویراستاری مرکز نشر پس از انقالب چند

چندین نهاد دیگر دولتی و خصوصی برگزار شد که  کوتاه مدت ویرایش هم در
 تداوم دارد؛ آنهابعضی از 

طور که به هاییهای جدید دانشگاهی و توسعۀ شماری از رشتهرشته تأسیس (6
های علوم مانند رشته اند،گذاشته تأثیرغیرمستقیم بر ارتقا و توسعۀ ویرایش 

ترجمه، زبان شناسی، مطالعات نگاری، علم اطالعات و دانشارتباطات و روزنامه
 ؛و ادب فارسی، و جزآن

چندزبانه و سایر منابع  زبانه، دوزبانه وهای یک، فرهنگانتشار شماری دانشنامه (7
 ؛آنهارایشی در  تدوین و انتشار های فّنی ویمرجع و مراعات شدن نکته

 ؛دی منابع درسی دانشگاهی و آموزشیانتشار شمار زیا (8
طور مستقیم، و ای بهلیفی و ترجمهأدر ارتقای کیفی آثار ت هایی کهانتشار نشریه (9

نشر دانش، آئینۀ ازجمله:  اند،طور غیرمستقیم، نقش داشتهبه آنهادر ویرایش 
  ؛آنهاو نظایر  پژوهش، مترجم

ویژه پس از تر با طرز کار ناشران و ویراستاران خارجی، بهتر وعملیآشنایی بیش (10
 رواج اینترنت؛

خواهند میه انگیزۀ جدید در شماری از ناشران نوآور و ویراستاران کایجاد  (11
 ویرایش کنند؛ و آنهاالمللی را بشناسند و مطابق استانداردهای بین
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دست تدوین  های در)فراگیر( در شماری از دانشنامه ضرورت ویراستاری جامع (12
  ویرایش شده است. و انتشار که موجب توجه به ِاعمال همۀ انواع

 ویرایش در ایران کردن نسبیهای اخیر در نزدیکترین عاملها از جملۀ مهماین
شود. مرحله و گونۀ تلقی می« یافتهتوسعه» آنهابه ویرایش در کشورهایی است که نشر 

 نشر»یا « کاغذینشر غیر»، «نشر پساچاپ»دیگری از نشر در حال رواج است که 
ای هم این نشر الزامات خود را همراه آورده، و فنون تازهآوری نام دارد. فّن « الکترونیکی

از « ایویرایش رایانه»، «ویرایش الکترونیکی»به عرصۀ ویرایش راه یافته است.  آنهاتبع به
رسیده، کشورهای در ازراهههای همین نشر است. در شکل گرفتن این موج تاز فرآورده

کار بست، و ناگزیر باید آموخت و بهد را بهاند. این فنون  جدیحال توسعه نقشی نداشته
ویژه فراهم ساخت. ویرایش، به آنهاهای زبانی را با نیز تمهیدات الزم برای سازگاری

)سبکی( با چگونگی کاربرد زبان پیوند مستقیم و  های زبانی، ادبی و اسلوبیویرایش
های های تازۀ رسانهگونهویژه با توجه به رو، این پیوند، بهناگسستنی دارد. ازاین

های الزم کنند، به بررسیای برای نشر و ویرایش ایجاد میالکترونیکی که مجراهای تازه
های آموزش عالی  و طور جّدی در سامانهنیاز دارد. تا زمانی که نشر و ویرایش به

کادمیک جای نگیرد ؛ای کشور آموزش داده نشودحرفهفّنی ؛ در کنار مباحث آ
مطالعات پژوهشی و نظری  ؛های تخصصی خود را نداشته باشدای صنفی و نشریههتشّکل

قراردادها و  هازبان، اصطالحات، تعبیرها، تعریف ؛ویرایش سروسامان نیابد در زمینۀ نشر و
نظم ونسقی نگیرد  و نیز تا زمانی که اطالعات دقیق و کافی در این زمینه در دسترس 

توان داشت. انتظار نمیتحّول الزم در ویرایش در ایران و در زبان فارسی را  ،جامعه نباشد
توان ای را در هیچ کجا نمیشاید بهتر باشد این اصل را از نظر دور نداریم: تحّول عمده

گاهی جمعی و اراده و عزم عمومی رخ داده باشد.                                      یافت که بدون خودآ
 تان متشکرم از توجه                                                        

  


