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 زهرا جمشیدی 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری.   

 چکیده

، نیاز بب ویرایش و اع، وقالب، صرحاات ایتترنتی و ...با پیشررف  لوم  و اا  و نشرر هراب بیشرتر ر ار وکتمع الم از  ت

  رسرا ردن   ها، اسرتی  رفع  ها،نادرسرتی  تصرای  بب   ب اسر   لومی شرمد. ویرایش،ویویراسرتاران نیز بیش از پیش احارا 

ویرایش انمالی دارد  ب   .پردازدوی  زبان  دستمر  قمالد با رن  هماهتگ  ردن و  بب  ال   دادننظم  نمشتب،  ساختن  روان  وعتی،

در ایران   سرراختاری. با هما اهمی  ویرایش، وتفسررحانب  و زبانی  تخصررصرری و ویرایش فتی، ویرایش  ند از: ویرایشالبارت

ل نمیارتده، نقشری فعاد در پیشررف  و ومفقی  ی    ب ویراسرتار بب لتمان وکمّدر حالی  شرمد نمیاتدان بب این لوم تمجب

ا ر دارد و شراید وبالهب نباشرد ا ر ویراسرتار را نمیارتدم دو  ر ار در نظر بگیریم. نگارنده در این جارتار با روی تاویوی بب 

برای ارتقرای جرایگراه لوم ویرایش در ایران تمجهتمجهی و بیدالیرل  م ی برب ویرایش و همنتین اراۀرا پیشرررتهرادهرایی 

نقص تمان برب جردیرد بمدن لوم ویرایش در ایران، بیتمجهی برب جرایگراه ویرایش و ویراسرررتراران ویپردازد. از دالیرل بیوی

د. برای وعرفی بهتر لوم ویرایش،  رن هزیتا اا  از طرف ناشررران اشررارهداناررتن قوم خمد تمسرری نمیاررتد ان و  اسررت

تفسری  رشرتا دانشرگاهی ویراسرتاری، تقمی  وصمع صرتحی فعاد ویراسرتاران و تمجهی باریار بب رن، تبویب هراب بیشرتر این 

ها  نمیاری تمسری دانشرگاهایی در زویتا ویرایش و اصرمد درسر هلوم در فضرای وصازی تمسری ویراسرتاران، بر زاری همایش

های تخصصی و لومی رر پژوهشی در زویتا ویرایش برای ارتقای جایگاه لوم ویرایش فسی  و ایصاد وصوبها، تو پژوهشگاه

و تربی  نیروهایی  اررود و وتخصررص در حمزم  اررص تخصررص لومی برای وجهب بخشرریدن بب لوم ویرایش و جایگاه 

 شمد.ویراستاران پیشتهاد وی

 ویرایش، ویراستار، نمیاتده، صتع  اا .  های کلیدی:واژه

 

 

 

 مقدمه .1

هایی اسر   ب هم با زبان و هم با ادبیات در ارتبا  اسر . در این رشرتب اسر   ب با  زبان و ادبیات فارسری یکی از رشرتب

رومزیم  ب اگمنب قمالد  ویخمانیم و  ای ویوطالعا پیشریتا فرهتگی و ادبی خمد، قمالد زبان رسرمی  شرمر را در هر دوره

نمیاری این با یاد یری قمالد زبانی دوران خمد، درسر برشرمد. لالوهاسر  در طمد دوران خمد داار تامد  ی  زبان ومکن

ی از نمشررتارهای  ها، هتمز در ویان بخش الظماوا وتفسررحانب در  تار بارریاری از این تالی  دهیم ختب و رومزی ویرا روم

هایی وجمد دارند  ب قوم نمیارتده در رن  تگ، نارسرا و یا داار خول و لهزی اسر . در این شررایی  ، نمشرتبلومی، ادبی و ...



یابیم نیاز ی  وتن بب ویرایش تا اب اندازه وهم و حیاتی اسر . بب لبارتی دیگر، ویرایش همیتی بهبمد یافتب  اسر   ب دروی

  تد.وینقص را از ر ار نمشتب شده اراۀب  ده از خطا وای پاک و زدوها اهرهبخشد و با اصالح رنبب وتمن وی

اسر . ویرایش،  Editingو وعادد واژم انگویاری    وتن  تتقی  و  تصرای   وعتایبب  و وصردر  حاصرل  یا  وصردر  اسرم ویرایش،

سرازی  روادهرایش و در اصرطالح، تصرای  و زیت  و رو  م  ردن ایزی برابر  اسرم وصردر از ویراسرتن بب وعتای اصرالح  ردن  

  رلای    رراسرتگی،  نظم،  دق ،  زبان،  واتما،  منا من  جهات از  باید  اینمشرتب  پیش از اا  و انتشرار ر ار نمشرتاری اسر . هر

 دارد اسر . ویرایش،  نا  «ویرایش» نمشرتب  بازبیتی شرمد   بازبیتی  نگارشری، و  اوالیی  دسرتمری،  نکات  رلای   نگارشری،  لالۀم

 و   ال   دادنسرراوان  نمشررتب،   ردنروان  وعتا،  رسررا ردن  ها، اسررتی  زدودن  ها،نادرسررتی  تصررای  بب   ب  اسرر   دانشرری

 با و  رسرانمیاری  نمیاری،درسر   ب ویرایش،   ح  تمانوی  جموب  ی    در  .پردازدوی  زبان  دسرتمر  قمالد با  رن   ردنهمخمان

  . شمدویناویده  «ویراستار»  دهد،ویانصا  را وتن ویرایش  ورزد و  ارویوبادرت  اقداوات این بب   ب   ای .اس   نمیایقالده

شرررد، باید بب  اه  ب ومضرررملی خو  و نمشرررتبتی رنویرایش بب لااظ ایتش و ترتیص وتطقی پ  از نگاری اسررر   یع

 (.156الف:  1395شمد )ررتا،  ویراستار سپرده

ری،  ن، وتن  تراع یرا وقرالرب یرا  زادانرد  رب در نتیصرا رهرای لومی و هتری ویای از فعرالیر نیکمبخر  ویرایش را وصمملرب

ای از قمالرد و قمانین زبرانی، شرررمد و این فرایترد برا المراد وصمملربدرک و پرییرفتتی ویبرای وخراطرص سررراده، روان، قرابرل

 (.13:  1386  شمد )نیکمبخ ،وی یاری و ساختاربتدی وتن انصا نبنشا

بب لبارتی بهتر،  ار ویراستار    زه وهم و شرایارتا تمجب اس  اب اندایابیم  ب ویرایش تا  با تمجب بب نکات ذ ر شرده دروی

 سازد.وتد ویدهد و از دانش خمد بهرهوییاریشبیب بب نگاری و تفلیحی وصدد اس   ب نمیاتدم اود  تاع را 

 . پیشینۀ تحقیق1-1

زیر بب برخی از این اند  ب در  پژوهشرگران باریاری بب بررسری و تاویل اهمی  ویرایش برای وتن و نمیارتده پرداختب

 شمد:وین اشارهواققا

 دهد.ویوف ویرایش و نگاری ی  ا ر را شرح، ابعاد وختنگاری و ویرایش  در  تاع ارزشمتد(  1383)   یالنیسمیعی

در بخشری از  تاع با بررسری قمالد درسر  نمشرتن، نکات ویرایشری را    ریین نگاری   تاع  ( نیز با انتشرار1385)  فتمحی

 شمد.نیز یادرور وی

م  بب ویراسررتاری ی  ا ر را  ترین نکات وربوهم  ،نمیارریراهتمای ویراسررتاری و درسرر ( در  تاع  1390ذوالحقاری )

  تاع رشکار اس ، این  تاع راهتمایی اس  برای ویراستاران. منب  ب از نا   دهتد و همانویتمضی 

احثی دقی  دربارم ویرایش ناوا ویرایش بب بررسری و ذ ر وب( در  تاع  رانبهای خمد با لتمان دسر 1396صرحرزاده )

د و اقبااسر .  حتتی اسر   تاع وی مر یکی از ارزشرمتدترین ر ار در حمزم لوم ویرایش اسر  و بب شردت ومرد پرداختب

 اس .تمجب پژوهشگران واقع شده



(، در وقالا »نگاهی بب وحهم  و وشرررکالت ویرایش و رسرررال  ویراسرررتار«، ویراسرررتاری را یکی از  1382رحیمیان، )

، انمالی از داند و ضررمن بیان دید اه خمد راجع بب ارزی ویراسررتاریترین وراحل پیش از اا  هر نمشررتب ویضررروری

 د. تویویرایش را نیز وعرفی

« با  1390( در وقالا »تاویل دسرتاوردهای ویراسرتاری در ایران با نگاهی بب ر ار وتتشرر شرده تا دها 1393اسرمعیوی )

روردهای رن را در  شرمروان  دهد  ب روند ویراسرتاری و دسر وی، اطاللاتی دربارم ویرایش بب دسر ا ر  503بررسری حدود  

 دهد.وینشان

 یراسرتار در  تار نمیارتده اسر  نب در وقابل او«، تمضریااتی وحید دربارم ویراسرتاری و ع(، نیز در وقالا »و  1395ررتا )

و در  فشرارد  ب باید جایگاه واقعی ویراسرتار و نقش وهم ا تد و بر این اور پای ویویوشرکالت پیش روی ویراسرتاران بیان

تمان یار  و او را بب ل  تار خمد اسرتقباد  تتدیراسرتار در  شرمد و هما نمیارتد ان از حضرمر وتتقی  وتمن بب رسرمی  شرتاختب

 زن. یری طعتبنب بب لتمان خرده و ودد ار در نظر بگیرند 

 . ضرورت تحقیق1-2

اسرر ، نیاز    ر ار نیز روز بب روز بیشررتر شرردهجا  ب با پیشرررف  لوم  و فتمن وختوف در جهان و در ایران، اااز رن

شمد. نکتا وهم دید اهی اس  وی تتدم ر ار بب خمبی احاا ویرایش بب لتمان  اولاب  بب لوم  تمجهی بیش از یشتب ن

اسررتاران با دیدی لومی انصا   ب ناررب  بب ویرایش و ویراسررتاران وجمد دارد  ب شررمربختانب  اهی در ایران، نگاه بب ویر

 یر در نظر   و ویراسرتار را فردی لیصهای قبل ویرایش را اوری غیر الزاسر  و در باریاری از اوقات خصرمصرا  در دهبنشرده

یری و رزار نمیارتده و ناشرر  ار دیگری نداردخ خمشربختانب این دید اه در حاد اصرالح اسر ، اوا  خرده  رفتتد  ب جزوی

اب بب لتمان ضرررورتی  ب وجمد دارد این اسرر   ب ویراسررتار را در  تار نمیاررتده بدانتد و نب در وقابل و دشررمن او. رن

وهم در این جارتار وجمد دارد و لاول اصروی نمشرتن این وقالب شرده این اسر   ب ویراسرتار را بب لتمان وکمل  ار    ضررورتی

شد و لتمان وقالب نیز  میای این اندیشب اس ، ویراستار را بب لتمان نمیاتدم  منب  ب اشارهبگیریم و همان نمیاتده در نظر

 ها و نماقص نمیاتدم اصوی  تاع دارد.  سعی در زدودن خطا  ،ا دلامزیدو   تاع یا ا ر وکتمع در نظر بگیریم  ب ب

 . روش تحقیق1-3

نمیارتده و ویراسرتار    در این جارتار با دیدی جاوع نارب  بب ویرایش و ویراسرتار، بب روشری تاویوی بب بررسری جایگاه

تمجهی بب ویرایش و لول و لماول بی  جمد داشرتب و داردهایی  ب دربارم ویرایش واسر  و با تمجب بب دید اهپرداختب شرده

ان ی  لوم جدی ویراسرتار بررسری شرده و در نهای  بب اراۀا پیشرتهادهایی برای بهبمد جایگاه ویراسرتاران و ویرایش بب لتم

 اس .وبادرت ورزیده شده

 لهبیان مسئ  -2

ختوحی دارد  ب ویرایش وتن، یکی  در جهان وعاصرر، روند اا  ی  ا ر وکتمع، الم از  تاع، وقالب، رسرالب و... وراحل و

از  ارهایی اسر   ب در تماوی  شرمرهای   منویرایش وترود.  ویمارشر از وراحل وهم و حیاتی در اا  اسرتاد نمشرتاری بب

 اغوصتما  ناشرران  وتد اسر  و بهرههمپای نمیارتده   ایورتببار  و ، از  و شرخص ویراسرتار  شرده و روا  داردشرتاختبجهان  



واقعی    گاهاین وقملب هتمز در ایران جای  وتفسرحانببرند. وی  سرمدای  وتباّر و حرفبخمد از وجمد ویراسرتاران    هایفعالی در  

رو ین تتد  از اویبب لتمان ی  سرر روی و تحتن نگاه  و ناشرران و نمیارتد ان، بب ویراسرتاریاسر   خمد را بب دسر  نیاورده

ع:   1395ررتا،  ر وا نیز قدر و اهمی  اصرالح وتن، شرتاختب و تثبی  شرمد )الز  و ضرروری اسر   ب در صرتع  اا   شرم

119.) 

تماند بالث شرهرت یا  متاوی ی  ا ر شرمد.  حدی اسر   ب بتا بر تصربب، ی  ویراسرتار ویر برای وتن بباهمی  ویراسرتا

وؤلف سررب  منب اسرر : یا دانشرری   نمیاررد: منب ویدر اهمی  ویرایش و ویراسررتار اینالصبر و المقابوب  خمارزوی در وقدوا  

صررمرت ورد  پ  از او در حکم وار ان او خماهتد در این   تد ویولین بار، دانشرری را ابدای یا  شررفوردی اسرر   ب برای ا

سررازد و راه وید و وطالص وبهم و پینیده را روشررن توی ب ر ار پیشرریتیان را شرررح و تحارریربمد. یا اندیشررمتدی اسرر   

ها بب نادرسرتی و رشرحتگی   تد. یا خردوتدی اسر   ب در برخی از  تاعوی یری را رسراندهد و نتیصبوینشرانتری  روشرن

نگرد و بر او بیتی بب  ار نمیارتده ویسرازد، با خمی تد و لیمع را برطرف ویویخمرد، پ  رن نادرسرتی را اصرالحویبر

بیتیم  (. وی24و   23: 1353بالد )وتصد،  ان شرده، بب خمیشرتن نمی ب وتمجب خطا و اشرتباه دیگر یرد و از اینخرده نمی

دانتد  ب بب لتمان دلامز ویاس  و ویراستاران را خردوتدانی  سرمی  شرتاختب شرده ب حتی در وتمن  هن نیز ویرایش بب ر

تر ر او را پیراسرتباشرمی و یا سرمینیتی، اشرکاالت  ار نمیارتده را برطرف  رده و  ادهتدم نمیارتده، بدون هی  تتگ یاری

  تتد.وی

ماد  نامی  ب پ  از الاز نظر سوطانی و راستین ویرایش، تصای  و پردازی و تصدیدنظر در ی  ا ر نمشتاری اس   بب

ا  و اطمیتان از نمی  بب وسریوا ناشرر یا وار مد ارید و برای این هدف  تترد دسر ویرن وتتی وتق  و وارتتد بب دسر 

 : ذیل ویراستاری(.1379ح ومارد انشایی و دستمری ضروری و الز  اس  )سوطانی و راستین،  ، اصالصای  بمدن وطالص

یش روز بب های اخیر، اهمی  و تمجب بب لوم ویراهای  منا من در سادبا تمجب بب حصم باالی ر ار وتتشر شده در رشتب

بایار   جایگاه ویراسرتاران در حاد حاضرر ویرسرد دغدغا ویرایش و تمجب بب دهد. بب نظر ویویروز بیشرتر خمد را نشران

 اری    های فرهتگی جاوعا لومی و دانشرگاهی باشرد. نکتا وهم دیگر این اسر   ب نباید ویرایش راترین دغدغبیکی از وهم

 رد، یکی از وشررکالت حاد حاضررر  منب  ب بعدا  اشرراره خماهیمهمان رد،  ب وتفسررحانب  سررطای و پیش پا افتاده توقی

 ری همین ومضمی اس .ویراستا

ها در ارتبا  هارتتد پیدا و رشرکار اسر   ب  برای باریاری از  ارانی  ب در طمد روز با خماندن، نمشرتن و تدری   تاع

  رورد،  ترد و لریت خمانردن وتن را برای او برب هردیرب ویویبرب خمد جورص   تراع  یر    خمانردن  هتگرا   را  تمجرب خمانترده  اربرن

ها، نماقص و اشررتباهات  بمدن وتن از لیصخالی    نمیاررتدم رن،  تمانمتد  حاد قومدر لین ر وو اسررتما  غتی  واتمای برلالوه

زبانی اسرر   ب این وفیحب بر لهدم ویراسررتار  تاع یا سررایر ر ار اسرر . در این نقش اسرر   ب ویراسررتار وکمل نمیاررتده  

 دهد.ویومفقی  ی  ا ر را بب خمد اختصاص  شمد و بخش وهمی ازوی

نکتا وهم دیگر این اسر   ب بدانیم و ر اه باشریم  ب بیشرترین دخل و تصررف ویراسرتار در حمزم زبان اسر . بب لبارتی  

   بهتر، زبان ابزار اصروی  ار ویراسرتار اسر . نمیارتده و ویراسرتار در ابتدای اور و برای پیشررف  در  ار خمد باید زبانی درسر 



بتا بر نظر ورحم  پرویز ناتل خانوری، زبان دو صرمرت ووحمظ و وکتمع     تتد و وبتتی بر وقتضرای نمشرتب انتخاع  و اصرملی

دنی  شرمد و ناپایدار اسر . این نممد زبان شرتیدارد: صرمرت ووحمظ رن همان ارتعاشرات صرمتی اسر   ب در هما پخش وی

وسیوا ری، این نممد زبان را ابزارِ بیان وعانی و ارتبا  ویان اذهان بشر بب شمد. ناتل خانوویاس   یعتی از راه  می دریاف 

سر   ب  ب  و ضربی  همان نمشرتار ا  ،(. صرمرت وکتمع رن3: 1  ،  1343اسر  )رک: ناتل خانوری،  حتن و شرتیدن دانارتب

لحظ بب وجمد اشریای و  واسرطاو بیهای دیدنی، وارتقیما   شرمد و واند ار اسر . این نممد زبان، با نشرانبوی منا ووحمظ توقی

 (.  10 میتد )همان:  نگاری« وی تد  ب رن را »صمتویاومر دالل 

. زبان  4. زبان ادبی   3. زبان لومی   2. زبان لادی   1 رد:  یمتمان بب اهار نمی تقارر زبان را از وتظر شرریمم نمشررتار وی

 رن از  روزانب  وعممدِ  وکالماتِ  در و  رودوی   اربب روزوره  زند ی  نیازهای برروردنِ برای   ب اسر   زبانی ،عادی  زبان  وااوره.

 .اداری  ها و وکاتبات رسرمی وناوب  وانتد  جمییم. زبان در این سرط  پینید ی و فرهیختگی سرطمح دیگر را ندارد ویبهره

وعتای در این زبان، لحظ بب.  رراستگی و نظم و  وتطقی  ساخ ِ  دارای و  واتقیم  تعبیرهای با  شحاف اس  ، زبانیزبان علمی 

  ب  اسرر   اصررطالحاتی و  وحاهیم  حاوی  رود  ب وشررهمر اسرر . زبان لومی، ار ویحقیقی یا رن وعانیِ وصازی و  تایی بب

روشرتی و دق  وتعک   ها ببها وادود بب حدودی اسر   ب در تعریف رندارند و حمزم وصرداقی رن  وشرخصری  وصرادی 

ومردنظر   وحهم   برب   تیم،درنرگ   تعبیرات،  و   ومرات  سرررر بر   ربرن  بردون  و  وارررتقیم  را  ورا  بران،این نمی از ز .اسررر شرررده

 زبان  این از... و  ریاضری  شریمی،  حقمق،  تاریخ، فوارحب،  ها و ومضرملات لومی وانتدها، وقالبنگاری  تاع  در.  شرمدویرهتممن

ها دسر  یابد،   ب بب وعتی و ودلمد واژهپیش از رن  وخاطص  لومی اسر   یعتی  واژ منا زبان  ادبی،  زبان  .شرمدوی  اسرتحاده

 لرصرا بب  را ها و تعبیرات خمانتدهواژه و صرتایع ادبی و صرمر خیاد اسر  از سررشرار  ادبی،   تد. زبانویها تمجببب لحظ رن

وتمن ادبی الم از شرعر، روان    در  بیشرتر نمی از زبان  این.  شرمندویرهتممن  اصروی،  وعتای جا بب شرانتد و او را از رنوی  خیاد

  یکی   اسراسری دارد:  فرق جه   دو   یرد، با زبان ادبی ازوی  صرمرخیاد وایب   ب ازدرلین رن  محاوره،  زبان  رود. ار ویبب  و...

 ادبی  و  لومی زبان  وشرترک  وجب   ب  رراسرتگی و  نظم  از   برن دیگر و  بردوی   اربب  تقویدی  لمموا   را تصرمیری تعابیر   برن

اس    وااوره  زبان  نمی  از  برند، ارویبب  و بازار در  ماب  ورد    ب و ...  هاالمثلها، ضرعها، تعریض تایب. اس  بهرهبی  اسر ،

   (.48-47: 1383)رک: سمیعی،  

بب لبارتی    زند دس  بب اصالحات و ویرایش وی  اس ،میاتده برای ا ر خمد انتخاع  ردهویراسرتار با تمجب بب زبانی  ب ن

 تد، ا ر زبان وااوره باشرد در همان  بهتر، ا ر زبان نمشرتب لومی اسر  در همان حمزم زبان لومی ویرایش خمد را رغاز وی

جا  ب ویراسرتار  حمزه و ... . انتخاع نمی زبان ویرایش در  رو انتخاع نمی زبان از جانص نمیارتدم اصروی  تاع اسر  و از رن

 و از خطاهای احتمالی بپیراید.  تر  تداند زبان نمیاتده را  اولتمتر دارد وی اولتر و  دایرم لهاتی  اترده

ای نمیاری، نمشرتا خمع نمشرتب ب ازحیث سرب  نگاری و ریین درسر   ( وعتقدند9-7:  1389 یمی و دیگران )احمدی

 باشد:ر رن ومارد زیر رلای  شدهاس   ب د

  ار نرود الت پینیده ببنمیای: در نمشتب لبارات وبهم و جمساده .1



ی، نمیاتده را در  . لح  قوم و پا ی فکر: نمیاتده از  اربرد الحاظ ر ی  و تمهین بب دیگران بر تار بمد  زیرا ناسزا می2

 ان، باریار ضرروری اسر .  اهی  ها و ر ار دیگر نمیارتدویژه در نقد  تاع تد. رلای  این نکتب، ببوقدار وینظر خمانتده بی

انمای تمهین،  تایب و   شرمد، نمیارتدم ا ر ومردنقد، در وعر ویدر نقد ر ار دیگران نمشرتبهایی  ب  شرمد، در وقالبویدیده

 روی، درخمر و شایاتب نیا  هی  یرد  ب ببطعتب قراروی

راومن  . وحدت ومضرمی: نمیارتده باید در سرراسرر نمشرتا خمد از اصرل ومضرمی دور نشرمد و هما اجزا و لتاصرر نمشرتب، پی3

 ومضمی اصوی باشتد 

درسر  و در جای خمد باشرد و  جا و وتعادد از بیان ادبی:  اربرد لتاصرر ادبی وانتد  تایات و تشربیهات ا ر  . اسرتحادم بب4

  تد تر وینشمد، نمشتب را پربارتر،  یراتر و خماندنیبب افرا   شیده

، باید رن را در داخل  یموب   تیمویلیتا  از  اررری نقلص یا  حتاری را داری در نقل سرررخن دیگران: ا ر وطو. اوان 5

  تیم ر وفخی و شمارم صحاب بب رن اشارهدهیم و با ذ قرار

 . اختصار: نمشتا وا باید تا حد اوکان، وختصر و وحید باشد 6

تمانیم از  م و ترا ویدور از ذهن احتراز جمییهرای   راربردن واژههرای دشرررمار و بیگرانرب: برایرد از برب. پرهیز از  راربرد واژه7

  تیم ر زبان فارسی ومجمد اس ، خمدداریها دای  ب وترادف رنهای بیگانبروردن واژه

 دانیم، پرهیز  تیم ها را نمینهایی  ب اوالی درس  روالی درس   ومات: از  اربرد واژه. رلای  ا8

  ار بریم خمد بب. رلای  قمالد دستمری: ار ان و اجزای جموب را در جای وتاسص  9

 یاری، یکی از لماووی اسرر   ب در بیان نمیاررتده و سررهمل  درک  ها: رلای  قمالد نشررانب یاری. دق  در نشررانب10

 خمانتده بایار وؤ ر اس  

. روردن هر وطوص در ی  بتد )پارا راف( جدا: باید هر قارم  از نمشرتب را  ب حاوی اندیشرب یا وطوص وخصرمصری  11

م و دربارم وایی  نمیاریای دربارم ی  شرخصری  ادبی یا لومی ویبرای نممنب، ا ر وقالب  بیاوریم   وارتقلاسر ، در ی  بتد  

 ی، تاصرریالت،  های نمشررتب وثل دوران  مدبتدی جدا بیاوریم و با دیگر قاررم  تیم، باید رن را در  زند ی او باث وی

 دهیم.تمضی   ها را در ی  بتد واتقلنکتیم و هری  از رنتفلیحات و... توحی 

اری را بب تماند اصرمد درسر  نمیارتد ی و ویراسرتوی  ،شردوتبعی  ب بب رن ارجای دادیم بیانوماردی  ب در باال از قمد  

نمیاررری بب ویراسرررتاران  باشررریم تا زوانی  ب قمالد درسررر  تد و از این نظر باید در نظر داشرررتبخمانتده اراۀب و وتتقل

 دهد.تماند  اری لومی و دقی  انصا مینشمد، ویراستار نرومختب

 . ویرایش و انواع آن2-1

های تخصرصری زبان و ادبیات فارسری اسر  و پژوهشرگران شرمد  ب ویرایش یکی از شراخببا اندک تفول و دقتی رشرکار وی

افراد اسرتاد حارن   از جموا این  اند هایی شردهبتدیقاۀل بب تقاریماند و برای رن ها نمشرتبباریاری دربارم این لوم، نکتب

 دهتد:بتدی زیر را پیشتهاد ویبتدی انمای ویرایش، دستبی اس   ب در تقایمرذوالحقا

 نمی اس :  ویرایش سب



 ا ر(  بب  بخشیدن ترتیص  و  نظم و فاهری  رراستگی)فتی   الف( ویرایش

 نگارشی(   و  های دستمریجتبب بب وربم )ساختاری    و زبانی  ع( ویرایش

 .(ا ر  تخصصی  یا  لومی  جتبا بب  نافر)تخصصی    ( ویرایش

  فنّی   الف( ویرایش

دهد و بب رن ویرایش فتی بیشررتر نافر بب جتبا فاهری و صررمری اسرر  و بب ا ر نظم و رراسررتگی فاهری و بیرونی وی

رف،  تد و در همان نگاه ای پیدا ویبخشرررد. لمموا  ا ر، در پرتم ویرایش فتی، ارزی تازهای دیگر ویجومه اود و تمرّق صرررِ

اسرر   تد  ب با ی   االی فرهتگی ورغمبی سرررو ار پیدا  ردهسررازد و این باور را در او توقین ویخمانتده را وصیوع وی

 (. ویرایش فتی شاول ومارد زیر اس :139:  1383 یالنی،  )رک: سمیعی

  ومات     الخیرسم   ردن  دس ی    -

 اوالیی   هایغوی  اصالح -

  بتدی پارا راف   تترد  -

 وتتی   اختصارهای  و   یاریاِلراع  لددنمیای،  قمالد  الماد -

 ها یادداش   و هاپانمش   و وآخی  نشان  درستی  ارجالات،  بررسی  ها،قمدنقل  حدود   ردنوشخص  -

 ها... لک  تصاویر،  نممدارها،  ها،جدود  بررسی  -

 خمانی.نممنب و  هازیربخش ها،بخش  ها،فصل  لتمان حروف،  قوم و اندازه   تترد  -

  ساختاری  و زبانی   ب( ویرایش

وتعو  بب نمیارتده یا   ،باشرد  ب نمشرتباسر   ب ویراسرتار باید تمجب داشرتبای  ب اهمی  دارد این  در ویرایش زبانی نکتب

جای داری را ببها اوان ها و لبارتجموبشرمد  لیا ویراسرتار باید در تصرای  و تتقی   صراحص ا ر اسر  و بب نا  او وتتشرر وی

 وی تهییر دهد از بین ببرد و نمشتب باید بب زبان و سب  ومرد تفیید نمیاتده رورد و نباید سب  و نامم بیان نمیاتده را بب

 ترین اقداواتی  ب ویراستار باید در ویرایش ساختاری و زبانی انصا  دهد، شاول این ومارد اس :باشد. وهم

   بتدی جموب  و  ساختاری  دستمری،  خطاهای  فعر -

 نمشتب   زبان   ردندس ی   و  وعیار  زبان از اناراف  اصالح  -

  لاویانب و  ناوحهم   وتتاقض،  وبهم،  نارسا،  هایلبارت  از  زداییابها  -

  زاۀد   و  تکراری  هایلبارت و  اصطالحات و  تعابیر  واژ ان،  حیف  غیرپارسی،  واژ ان برای وتاسص برابرهای  انتخاع -

 ها جموب  سازیطمالنی و روان  هایجموب   ردن   متاه  -

 بتدی.جموب نظر  از  وتن  سازیساده -

 ج( ویرایش تخصصی یا محتوایی 

تخصررصرری و لومی   مترین نمی ویرایش دانارر   ب در رن ویراسررتار وارد حمزاین نمی ویرایش را شرراید بتمان پیشرررفتب

ترین  اری اسر   ب در ویرایش واتمایی الماد  شرمد. رفع تتاقضرات لومی و واتمایی در  ل ا ر، اصرویویرایش وتن وی



تاقیقی در سرط ِ دانشرگاهی، ا ر تفلیحی باشرد، بب ویرایش تخصرصری نیاز دارد. ویراسرتار تخصرصری، از   –ا ر لومی.  شرمدوی

نمیاتده و حتی باالتر از او باشد. »فقی ناشران وعتبری  ب داوتا  ارشان  اترده  نظر تاروی و تخصرص لومی باید در حدّ  

 یرد، بب ویراسرتاران وتخصرص در شرعص لوم  و فتمن نیاز دارند و بتیا های وتعدد لومی و فتی را در برویاسر  و رشرتب

شراول   یش تخصرصری یا لومی یا واتمایییرا(. و135: 1383   یالنی،دهد« )سرمیعیها اجازم اسرتحاده از رنان را ویوالی رن

 ومارد زیر اس :

 حیف،  اهش یا توخیص وطالص تکراری، غیرضروری، غیرواتتد، وبتید، ناوتعارف، سا  و ضعیف   -

 نمشتار   یدستی  جایی وطالص برای اناصا  و اصالح، تتظیم و جابب  -

 فتاده در وتن یا پاورقی ا شده، جاافزایش برخی نکات فراومی  -

 وقابوب وتن با اصل )در صمرت ترجمب یا تصای  وتمن  السی (   -

تمضری ، یادروری یا پیشرتهاد ضرروری در پاورقی  ب البتب باید با ذ ر  ومب »ویراسرتار« و با اجازه از نمیارتده  تاع    -

 .باشد

 .درس ، وتتاقض و غیرلومیبازبیتی و تصای  وطالص نا  -

تماند رید، ویراسررتاری لومی اسرر  دقی ، حاررا  و  اررود  ب ویبتدی و انمای رن بروی ب از این تقارریماتانرن

اوا در    هما دنیا ویراسرتاری نهادیتب شرده    ب دراوروزه با رن  باشرد.هم در پیشررف  ر ار نمشرتاری داشرتبجایگاهی باریار و

اسر . بب لبارتی دیگر، با قوم ناشرتاختب وانده یا از رن نا مارتر، بد شرتاختب شرده شرمر وا باز برای بیشرتر نمیارتد ان و اهل

تاری، سرزایی پیدا  رده  اوا با وجمد اهمی  ویراسر  ارتری صرتع  اا  و نشرر ر ار وکتمع، ویراسرتاری وتمن نیز اهمی  بب

پتدارند  اس .  اانی  ب لحظ ویراستار بب  مششان خمرده اغوص ویخمبی جا نیحتاده  بتا بب دالیوی این وقملب در  شمر وا بب

ها و  اهی دخل و تصرررف در نمشررتب و نملی فضررملی در  ار  «وارد در صررتع  نشررر،  اری جدا ردن »وی ب این تازه

 (.  131:  1383 یالنی،  ا ر اس  )رک: سمیعیصاحص

 توجهی به ویرایش و ویراستار. بی 2-2

تمجهی بب ترین لماول بی تد  ب وهمتمجهی بب ویرایش در  شررمروان دالیوی اتد ذ ر ویسررید وامد ررتا، برای بی

 داند:  این ومضمی را، ومارد زیر وی

در ایران باریار   ردد و این فن  ویهای جدید و اوروزی واارمعسرتاری لمری  متاه دارد و از دانش ب ویرااود این  -

در تاریخ    ویراستاری اصمال  ب خمد نمیاتده و از فعاالن لرصا ویراستاری اس  وعتقد اس   ب »   اوران فانی. دیر رغاز شد

سرالب در ادبیات ایران دارد و با   پتصاهنشرر  تاع در ایران اور تازه و جدیدی اسر . ویراسرتاری بب وعتای اوروزی تاریخی  

جموب ویراسرتاری  جدی روی ار ان نشرر از   طمرورا ز فرهتگی امن ور ز ترجمب و نشرر  تاع و فرانکوین  ب ببسری   فت

  ورا ز این فرهتگ را ایصاد  رد  ب  تاع نباید صرفا   د. اینها جدی  رفتب شر ویرایش  تاع  ابمدند، وار وبرناوب ریزی  رده

 ی، بب نقل از سرای  خبر زاری وهر( « ) اوران فاناا  ویرایش شرمد بوکب الز  اسر  قبل از   ردد،نمشرتب و روانب ااپخانب  



بب همین دلیل، اهمی  ویراسرتاری برای باریاری از فعاالن لرصرا اا ، نمیارتد ان و پژوهشرگران ناشرتاختب و  متا  باقی  

 اند.  اقف نشدهباشد، وتماند در ارتقای ی  ا ر داشتبویاس  و رنان بب نقش وؤ ری  ب ی  ویرایشِ وطومع  وانده

نقص  قوم رنان بینمیارتد ان یا وترجمان وا بر این باورند  ب    برخی  تمجهی بب ویراسرتاری این اسر   بدلیل دو ِ بی  -

و    اهدها وینا  ویراسرتار در  تار ناوشران از شرفن و التبار رن  ذ را هارتتد و  از هر خطایی وبرّ ،در  ار نمشرتناسر  و 

 رفتن از ویراسررتار جه    برد  بب همین دلیل این نمیاررتد ان بب یاریان را زیر سررؤاد ویحیثی  لومی و نمشررتاری رن

 روه از نمیارتد ان بب ویراسرتار بب اشرم ی     شرمد، اینتر شردن وتنِ ا رشران اتدان التقادی ندارند. تصرمر ویپیراسرتب

حالی  ب ر یری  تد و در برابر نمیارتده بایارتد  د تتد  ب قرار اسر  بب لتمان ودلی، از نمشرتا رنان خدردهرقیص نگاه وی

از نظر دسررتمر زبان و ریین نگاری  یرد تا وتن را در  تار نمیاررتده قرار وینب رقیص او و    ،لف اسرر ؤهمکار و  راسررتاروی

بب ناشررر   وتاررصم  پیراسررتب ووتتی  در نهای ،  ها را نیز برطرف سررازد و ایرادها و اشررکاد   تد و  دسرر ی  و هماهتگ  

زیبایی    ، تد و در نتیصبدرخ  را هر  وی   مرزاۀد و بیهای شرراخبواند  ب  بب باغبانی ویدر این حاد، ویراسررتار     دهدمیلتا

 .ریددرخ  بیشتر بب اشم وی

های  وتظمر  اسرتن از هزیتب یرند ببهای والی را در نظر ویو نمیارتد ان جتبب وتفسرحانب برخی ناشرران ب،  سرم  این  -

و حاضرر  دهتد  بب ناشرر تامیل وی ار را ویرایش نشرده  و    تتداز تخصرص ویراسرتار، شرانب خالی وی ا ر، از بهره بردناا   

شراید   تتد.  ها وتمر ز وی تتد و تالی خمد را بر حیف هزیتبای صررفاندک هزیتبیا  نیارتتد باب  این  ار پملی بدهتد  

دررود  شرمد و اقشرار  ما، قیم  نهایی  تاع  متر تما  ویهمنب هزیتب  تتد با  ارر اینناشرران و نمیارتد ان تصرمر وی

 تتد. این درحالی اسر   ب هزیتا ویراسرتاری ی  وتن، باریار ناایز اسر  و تمایل بیشرتری بب خرید رن پیدا ویجاوعب نیز 

 (.119ع:  1395 تد )بب نقل از ررتا،  فشار اقتصادی زیادی بب نمیاتده یا ناشر تامیل نمی

نشرمد، این ومضرمی هتمز در ابتدای راه  یراسرتاری و لمموا  ویرایش اصرالحهای نادرسر  دربارم ورسرد تا برداشر ب نظر ویب

 اس  و باید وتتظر اداوا راه تمسی تالی پژوهتد ان لوم  زبانی و ویرایش بمد.

 

 

 تر شدن ویرایش به عنوان یک علم مستقل. پیشنهادهایی برای رسمی 2-3

شرمد و بب دالیل این اور هم بب نمیش و همی  ویراسرتار  اه جدی  رفتب منب  ب پیش از این اشراره شرد لوم ویرایهمان

شرمد  ب ویشررایی ویرایش و جایگاه ویراسرتاران در ایران پیشرتهادهایی وطرحهایی شرد. ایت  برای بهبمد  صرمرت خالصرب اشراره

 اوید اس  بب  ار ریتد.

تر از سرایر پیشرتهادات اسر  این اسر   ب ویرایش در ایران بب لتمان ی  رشرتا  ی  ب بب نظر وهمنخارتین پیشرتهاد  -

هایی از دانشرصمیان بب لتمان شرمد  اسرتادانی صراحص فن در حمزم ویرایش اسرتخدا  شرمند و نارلدر نظر  رفتبدانشرگاهی  

پ  از این برای اوتی  شررهوی این   رومختا رشررتا دانشررگاهی ویراسررتاری )ویرایش( تربی  شررمند ودانشررصم و دانش

شرمد. بب لبارتی دیگر،  رد ان سرپرده رد ان بب لتمان قانمنی جدی، ویرایش ر ار نمشرتاری فقی بب این تاصریلتاصریل



فراغ  از تاصرریل اوتی  شررهوی  رومختگان رن، پ  از  پرور شررمد  ب دانشویرایش ی  رشررتا دانشررگاهی وتخصررص

 باشتد.داشتب

،  بایار  شرهل ویراسرتاری همنمن سرایر وشراغل فرهتگی وثل نمیارتد ی، ومسریقی، بازیگری و ...   ب ویدو  این  -

 تد. البتب  میا در اتد سراد رهتگی حمای باشرد  ب از حقمق ویراسرتاران بب لتمان ی  جاوعا ف وصمع صرتحی فعالی داشرتب

ها  افی نبمده اوا این تالی اسر  ن تشرکیل شردهانصمن صرتحی ویراسرتارااسر  و هایی در این زویتب انصا   رفتبیاخیر تال

اس . بب لبارتی دیگر بهتر اس   ب وصمع صتحی ویراستاران  اه درخمر خمد را در ایران نیافتبو هتمز شهل ویراستاری جایگ

های وختوف سرعی در  ویراسرتاران بب  ار  یرد و بب رویتالشری باریار  ارترده در جه  اسرتیحای حقمق وادی و وعتمی  

ترین  ارهایی  ب انصمن باشرد. از طرفی یکی از وهمهی بب ویرایش و ویراسرتاران داشرتبوص تمجب جاوعا لومی و دانشرگاج

صرررتحی ویراسرررتاران باید بر رن پای بحشرررارد و بر رن تف ید  تد، تربی  و پروری افراد  اررود در حمزم ویرایش اسررر . 

تماند بب جایگاه لومی ویرایش و ویراسرتاران رسریص جدی وارد  رده و نابرخمرداری ویراسرتاران از دانش و تخصرص الز  وی

 حیثی  لومی ویرایش و ویراستاران را زیر سؤاد ببرد.

پیشرتهاد سرم  این اسر   ب خمد ویراسرتاران نیز برای ارتقای جایگاه شرهوی خمد تالی  رده و در وعرفی لوم ویرایش   -

ها و ها، وبالگتمانتد ابعاد وختوف این لوم را در سررای و تا ویرهتگی بکمشررتد  و اهمی  رن و جایگاه ویراسررتاران در جاوعا ف 

  تتد.های اجتمالی تبویبشبکب

های وعتبر در زویتا ویرایش و اصررمد  ها اقدا  بب بر زاری همایشپیشررتهاد اهار  این اسرر   ب هر سررالب دانشررگاه  -

پردازان حمزم ویرایش، سعی در  های یاد شده و دلمت از نظریببنگاری  تتد و با اا  و پییری وقاالتی ارزشمتد در زویت

  تتد.وهم تثبی باشتد و از طرفی جایگاه ویرایش را بب لتمان ی  لوم  اطاللات و دانش ویراستاران داشتببب روز  ردن  

ای تخصرصری  وصوبشرمد این اسر   ب  ویسرد و با لتمان پیشرتهاد پتصم وطرحرپیشرتهاد دیگری  ب بب ذهن نگارنده وی  -

پردازی در حمزم های ویرایش، نظریبای با التبار لومی رررر پژوهشری با زویتا تخصرصری ویرایش، تازهو یا بهتر بگمییم وصوب

 رساند.  ای هر اب بیشتر دانش ویرایش یاریویرایش و ... تفسی  و ایصاد شمد و با اا  و پییری وقاالت تخصصی بب ارتق 
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  ها، نادرسرتی  تصرای  بب   ب  اسر   دانشری  های اا  و نشرر ر ار وکتمع اسر . ویرایش،ترین بخشویرایش یکی از وهم

  .پردازدوی  زبان  دسرتمر  قمالد با رن   ردنهمخمان و   ال   دادنسراوان  نمشرتب،   ردنروان  وعتا،  رسرا ردن  ها، اسرتی  زدودن

این لوم ارزشرمتد در ایران تا حدودی برای باریاری از افراد ناشرتاختب اسر  و وتفسرحانب این ناشرتاختگی حتی در جماوع 

دانتد  ب هی   ار وهمی جز جدا  ردن   یر ویخمرد. بیشرتر افراد ویراسرتار را بب لتمان فردی خردهلومی نیز بب اشرم وی

تمان برب جردیرد بمدن لوم  تمجهی برب جرایگراه ویرایش و ویراسرررتراران ویاز دالیرل بیهرا نردارد.  و هرا و ... از افعراد و اسرررم  وی

 ب  در حالی   رد ن هزیتا اا  از طرف ناشران اشارهنقص داناتن قوم خمد تمسی نمیاتد ان و  استویرایش در ایران، بی

قی  ی  ا ر دارد و شراید  زافب و ومفویرایش  ار ویراسرتاری اسر   ب بب لتمان وکمل نمیارتده نقشری فعاد در پیشررف  و 

 اغراق نباشد ا ر ویراستار را نمیاتدم دو  ر ار در نظر بگیریم.



هبمد هر اب  ر نمیارتده بب پروری و بباشرد و در نقش یاریمی  بر انمای زبان و نمشرتب داشرتبویراسرتار باید اشررافی ل 

 تد. ویرایش نقص وییارتده در ا ر، رن زبان را تکمیل و بیبب لبارتی دیگر او با انتخاع زبان نم  بیشرتر وتن یاری رسراند 

 ساختاری. و  زبانی تخصصی و ویرایش فتی، ویرایش  انمالی دارد: ویرایش

برای وعرفی بهتر لوم ویرایش، تفسری  رشرتا دانشرگاهی ویراسرتاری، ایصاد و تقمی  وصمع صرتحی فعاد ویراسرتاران،   

ایی در زویتا ویرایش و اصررمد هتبویب هراب بیشررتر این لوم در فضررای وصازی تمسرری ویراسررتاران، بر زاری همایش

ررر پژوهشی در زویتا ویرایش های تخصصی و لومی  وصوب  و ایصاد  ها و تفسیها و پژوهشگاهنمیای تمسی دانشگاهدرس 

 شمد.برای ارتقای جایگاه لوم ویرایش پیشتهاد وی
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