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 چکیده

اسی . ای  سوناسونی، چون واژه، عبارت، سروه و ... تشیکی  شیدههای  ای اسی  که از سیا  »زبان« نظام بسییار سسیترده

آورد. بررسییی ای  سییا تارها و شیییور کاربرد زبان در  مینثر را فراهم  ها امکان تولید سییا تارها و انواگ سوناسونسییا  

آثار اهمی  بسییاری  دهد که شینا   و آساهی از آن در ویرایش میشیناسیی« را شیک های متفاوت نثر، دانش »سیب  سونه

طلبد. به عبارتی، ویرایش در هر اثری بسیته به سیب  شی  یی دارد؛ زیرا هر ی  از ای  سیا تارها ویرایش  اییی را می

شیناسیی در متون مصاییر و حدود مؤلف و سیب  عمومی اثر متفاوت اسی . ای  وهوهش به دنباب بررسیی اهمی  دانش سیب  

تلف بر اسیاس حوزر محتوایی اثر اسی ؛ زیرا مؤلف هر نوگ اثری افنون بر اینکه مترثر ا تیارات ویراسیتار در ویرایش آثار م 

دهد، ویرایش هر سیا تار و اثری متناسیب با محتوا و میاز سیب  دوره اسی ، سیب  فردی  ود را دارد. نتایژ وهوهش نشیان

ی ا تیارات ویراسیتار کمتر و با تر شیدن مت  و اسیتفاده نویسینده از سیب  شی  ی شییور نویسینده متفاوت اسی  و با ادبی

شیود؛ لاا شینا   دانش سیب  هزمه ویرایش هر اثری تر شیدن آن ا تیارات ویراسیتار و ویرورت ویرایش بیشیتر میعلمی

 کنند.اس  و ویراستاران باید به آن توجه

 سب  عمومی، سب  ش  ی، ویرایش، انواگ نثر.  :هاکلید واژه

 مقدمه

ای  آساهانه یا ناآساهانه از سیا تارهای متصدد زبان اسی ؛ چرا که زبان نظام بسییار سسیترده»سیب « به مصنای سنینش  

شیود که امکان تولید سیا تارهای متفاوت را فراهم میهای سوناسونی چون واژه، عبارت، سروه و ... تشیکی اسی  و از سیا  

تارهای سوناسونی را برسنیند که سنینش ای  سا تارها،  تواند برای بیان ی  محتوا سا ای میآورد. بنابرای ، هر نویسندهمی

شناسی روش و طرز نحور بیان اس  که برای متون منظوم و منثور  دهد. به عبارتی، دانش سب  میسب  نویسنده را شک 

ه عدوب  کاربرد دارد. از منظر ای  دانش، زبان مصیار درجۀ ییفر سفتار و نوشیتار اسی  که بی  همگان متداوب اسی  و هر سون

دهد. ای  زبان مصیار همان سیب  دوره اسی  که در ویرایش آثار میاز ای  درجه بر اسیاس مصیارهایی سیب  مؤلف را شیک 

ها و  طاهای علمی یا زبانی و تنظیم  باید افنون بر سیب  شی  یی به آن توجه داشی . ویرایش »ویراسیت  نوشیته از نارسیایی

: 1389طاهای واژسانی و دسیتوری بر اسیاس مصیارهای زبان اسی « ژارژن ،  مباحث آن بر حسیب مبانی منطیی و ایی خ  

شود،  می( که انواگ سوناسونی دارد، از جمله ویرایش فنی، ویرایش زبانی و ویرایش محتوایی. آنچه در ویرایش فنی مطرخ13

بندی، کنترب قلم  شیییور ام ، واراسرا ال ط،  رود و هزم اسیی  کالبد اثر از نظر رسییمدر ویراسییتاری همۀ متون به کار می

ییییی رفا  طاهای  1: از شیود، عبارت اسی میچه در ویرایش زبانی بررسییحرو  و درسیتی ارجاعات ایی خ شیود؛ اما آن

زدایی از یییی اب ام3دسی  کردن زبان نوشیته؛ یییی ایی خ انحرا  از زبان مصیار و ی  2بندی؛  دسیتوری، سیا تاری و جمله



فارسیی، حا  واژسان، تصابیر و برابرهای مناسیب برای واژسان ییر  یییی انت ا 4مب م، متناقض، نامف وم؛  های نارسیا،  عبارت

ان فارسی و یی سنینش واژس6های طوهنی؛  کردن جملهیی کوتاه5های تکراری و زائد، ناقص، متضاد و ...؛  ایط حات و عبارت

 برابرهای مناسب و ... .

شیود، توجه به سیب  نویسینده در مت  امری هزم و ویروری  میر ویرایش زبانی مطرخبنابرای ، با توجه به مواردی که د

ر بندی متفاوتی را برای اثر  ود براسیاس محتوا و هد  مورد نظشیود؛ چرا که ممک  اسی  نویسینده سیا تار و جملهمی

ممک  اسی  واژسان  ا   ود را سیازد. افنون بر ای ،  کند که همان سیب  شی  یی او را میبرسنیند یا از زبان مصیار عدوب

که محتوای اثر و حوزر کاربردی آن نوگ و مینان ویرایش را باشد که ویراستار باید آن را در نظر بگیرد. با توجه به ای داشته

کند، از ای  رو در ای  وهوهش ا تیارات ویراسیتار و جایگاه سیب  در انواگ متون منثور مصاییر بر اسیاس حوزر میمشی ص

شود. سفتنی اس ، ویش از ای  وهوهشی در ای  زمینه یورت نگرفته و تن ا آقای سمیصی  ی آن بررسی و تحلی  میمحتوای

 اند.در کتا   ود به آن اشاره فرموده

 ویرایش نثر فارسی و سبک

 یکی از اقسام دوسانۀ س   »نثر« اس  که در میاب  »شصر« قرار دارد. نثر به ک می  

شییود و تن ا  میشییود که »در آن مفاهیم و مصانی با ووییوخ و روشیینی و رسییایی و با نظم فکری و منطیی بیانمیسفته

سیرد و بر قواعد  میسون ییورت( که ای  بیان مصانی به طرق سونا29: 1384وظیفۀ لفظ در آن بیان مصنی اسی « ژییبور،  

شیود و افکار و سونه انحرافی بیانشیود تا مصانی بدون هی مشی  یی اسیتوار اسی . در واقا، ای  قواعد مشی ص سیبب می

با همی    دهد، شیییور بر ورد زبانمیچه انواگ نثر را شییک شییود. آنمفاهیم با رعای  موازی  دسییتوری به  واننده منتی 

تصیی  شیده، مطاب  قواعد دسیتوری زبان همان دوره باشید، نثر بر ورد با زبان ثاب  و از ویش    شییورمصانی اسی . اسر ای

سرفته همان زبان مصیار اسیی ؛ اما اسر ای  شیییور بر ورد متضییم  ابداگ و نوآوری و فردی  در کاربرد زبان، یصنی  شییک 

هایی اسی  که ی  نوشیته با زبان مصیار  تفاوت  سیرد. »می یود از هنجارسرینیمیهنجارسرینی باشید، مف وم سیب  شیک 

(. 48:  1380شیود« ژرسیتگارفسیایی،  امروزی دارد. ای  هنجارسرینی ممک  اسی  در سیطآ آوایی، واژسانی و نحوی دیده

شیناسیی ندارد. توان سیب  نویسینده دانسی  و هر سونه انحرا  از زبان مصیار ارزش سیب  البته هرسونه هنجارسرینی را نمی

یکی از عوام  م م    واقااسیی . در  مصنای سنینش آساهانه یا ناآساهانه از امکانات زبان در مرزهای شیینا ته شییده سییب  به

های م م سیب  مسیۀلۀ تکرار و تداوم سیری سیب ، »تکرار« و »تداوم« اسی . به سفتۀ فتوحی، »یکی از شیا  یهشیک 

کند که تکرار و تداوم عناییر ییوری، محتوایی  میویدااسی . سیب ، زمانی هوی  رفتارهای زبانی  ا  در ی  ویکرر متنی  

طور محدود  ای از ی  کاربرد زبانی بهبنابرای ، اسر نویسینده  (؛48:  1390ه محسیوس باشید« ژفتوحی،  در سی   ی  سویند

سفتار  هایی از ی  کاربرد زبانی در  سیرد؛ چرا که برای حیات سیب  »باید ییورتنمیکند، سیب  شیک و اتفاقی اسیتفاده

ای که به یییورت ی  عادت زبانی شیی ص »به حدک کثرت« برسیید و تداوم یابد. البته ای  تکرار باید طبیصی باشیید، به سونه

 (.49وایرفتنی باشد« ژهمان:  



های شینا   سیب  نویسینده، میایسیۀ نثر نویسینده با زبان مصیار همان دوره اسی . در زبان  به ای  ترتیب، یکی از راه

شود. ای  زبان مصیار به های فردی وجود ندارد و قواعد دستوری در آن کام ً رعای  میای از مش  هنشانه  مصیار، کمتری 

باشیند. با ماند که مورد وایرش بیشیتر جامصۀ زبانی اسی  و باید نویسیندسان هنگام نوشیت  به آن توجه داشیتهالگویی می

نویسیند، از نظر واژسان و سیا تار دسیتوری،  طاها  ن فارسیی میوجود ای ، ساهی ممک  اسی  مطالبی که نویسیندسان به زبا

ها به ویرایش نیاز دارد. ویرایش عبارت اس  های آنرو، نوشتهباشید و مطاب  زبان مصیار نباشید. از ای هایی داشیتهو نارسیایی

و ایی خ  طاهای واژسانی    ها و  طاهای علمی یا زبانی و تنظیم آن برحسیب مبانی منطییاز »ویراسیت  نوشیته از نارسیایی

آثار سییب  نوشییتاری   ( که انواگ متفاوتی دارد؛ چرا که همۀ13:  1390و دسییتوری بر اسییاس مصیارهای زبان« ژارژن ،  

طور کلی، هر  لاا ویراسیتار باید با درنظر سرفت  سیب  نوشیته و محتوای اثر به ویرایش آن دسی  بنند. به  یکسیانی ندارد؛

 شود.ی، سا تاری ی محتوایی و زبانی بررسیاثری باید از سه جنبۀ فن

ال ط کلمات،  دسی  کردن رسیمهای ام یی، ی  دارد و به کارهایی چون ایی خ یلطویرایش فنی به ییورت اثر توجه

 ها و نمودارها و ... ا ت ا  دارد.ها و تیترها، بررسی شرخ جدوببررسی ارجاعات، کنترب اندازر قلم و حرو ، عنوان

توایی نین به محتوای اثر توجه دارد و به کارهایی چون حا ، تل یص مطیالب، ایییی خ، افنایش، بازبینی و ویرایش مح

ت یحیآ مطالب نادرسی  و ... ا ت یا  دارد؛ اما ویرایش زبانی به رفا  طاهای دسیتوری، ایی خ انحرا  از زبان مصیار، رفا  

های سیبکی و ...  ها و ناهماهنگیشیته و از بی  بردن ناهمواریدسی  کردن زبان نوهای نارسیا، ی  اب ام و تصیید از عبارت

 دارد.توجه

های  شییود، توجه به سییب  نویسیینده و از بی  بردن ناهماهنگیمییکی از مباحث م می که در ویرایش زبانی مطرخ

سان انواگ نثر وجود سیبکی اسی  که ای  توجه بسیته به نوگ اثر و محتوای آن متفاوت اسی ؛ چرا که به اندازر تصداد نویسیند

طلبد. با توجه به اینکه در دورر مصایر نثرهای متفاوتی چون نثر داستانی، علمی  دارد که هر ی  ویرایش  ا   ود را می

داش  و ها توجهها و ... وجود دارد؛ لاا در ویرایش آثار باید به محتوای آنها و نامهها و مج ت، میالهییی تحیییاتی، روزنامه

نویسینده را در هر ی  از نظر دور نداشی . سیمیصی مصتید اسی ، »ویراسیتار مجاز نیسی  در ویرایش اثر سیب  بیان سیب   

(. به 137: 1383ییاحب اثر را تیییر دهد؛ البته ای  در حالتی اسی  که ییاحب اثر واقصاً ییاحب سیب  باشید« ژسیمیصی،  

ر متفاوت باشیید. از ای  رو، چگونگی ویرایش را در هر ی  از رسیید، حدود ا تیارات ویراسییتار در هر ی  از انواگ نثنظر می

تری  ادوار ادبی فارسیی اسی  و به سفتۀ ییبور،  کنیم؛ چرا که ای  دوره از وربارتری  و متنوگمیانواگ نثر دورر مصاییر بررسیی

سیابیه اسی «  و نثر بیهای نوگ و شیک  و محتوای شیصر »قرن مصاییر که همراه با انی   مشیروطیک  اسی ، از نظر دسرسونی

ند از: نثر متون اکنیم که عبارتمی(. به ای  ترتیب، جایگاه سیب  را در ویرایش انواگ نثر مصاییر بررسیی79:  1384ژییبور،  

 ای.داستانی، نثر وهوهشی و تحیییاتی، نثر ترجمه و نثر روزنامه

 ویرایش در متون ترجمه



اسی ؛ اما از اواسیط دورر قاجار  و از دیرباز در ایران رواج داشیتهینی دارد  ترجمۀ آثار سوناسون به زبان فارسیی ویشیینۀ دیر

به   به دهیلی، چون سسییترش روابط ایران با کشییورهای یربی، اعنام مح یی ن به ارووا و آمدن ج انگردان و مصلمان و ...

 اس .های سوناسون ترجمه شدهلاا آثار متصددی به زبان  اس ؛کشور رواج بیشتری یافته

های  »در ساشیته، مترجمان چندان در ترجمۀ آثار به امان  و وفاداری به مت  اییلی میید نبودند و در حییی  ترجمه

های امروز به لحاظ نثر سییاده و امانتداری و رعای  سییب  نوسییینده ایییلی در  آنان نوعی ترلیف و اقتباس بود؛ ولی ترجمه

 .(255:  1387نظیرند« ژشمیسا،  طوب ادبیات فارسی بی

 شود:طور کلی، در ترجمۀ هر اثر باید به سه شرط م م و ایلی توجهبه

 ی آشنایی مترجم با زبان مبدأ و می د؛  1

  ؛رعای  امان  ی2

 ی آشنایی با اندیشه و دید نویسنده.3

داند تا درک  دکتر احمدی سیوی، ن سییتی  شییرط ی  ترجمۀ  و  را آشیینایی و تسییلط مترجم به هر دو زبان می

باشید. ایشیان مصتید اسی ، شیرط دیگر مطالب اییلی دچار  طا و لینش نشیود و ترجمۀ اثر انشیایی روان و ییحیآ داشیته

کم و کاسی  و بدون تصریف یا د ال  دادن  ترجمۀ  و  هر اثر رعای  امان  مترجم اسی  که عی  می یود نویسینده را بی

جیا مبحیث سیییبی  نویسییینیده (. در ای 61:  1378  ذوق و میی  شییی  یییی و بیا ن یایی  دقی  ترجمیه کنید ژاحمیدی سیوی،

که سیب  نوشیتاری  ا   نامی باشید  رسید، مترجم اسر شی ص ییاحبداشی . به نظر میشیود که باید به آن توجهمیمطرخ

تواند با حفظ اییال  ک م به سیلییه و ذوق شی  یی در ترجمه د   و ت یر  باشید، در ترجمۀ آزاد آثار می ود را داشیته

داند؛ اما رعای  نکاتی در سییطوخ ر ترجمۀ آزاد نویسیینده  ود را ملنم به رعای  یییح  و دق  ترجمه نمیکند؛ چراکه د

ها دق  کند و برابر  لفظی، نحوی و مصنایی در ترجمه اهمی  بسییییاری دارد. در سیییطآ لفظی مترجم باید به ترجمۀ واژه

 های بیگانه برسنیند.مناسبی را برای واژه

 ر =دیدساه                     ف میدن = درک کردنبرای نمونه: نیطه نظ 

در سیطآ مصنایی نین باید واژه مناسیب را با توجه به جمله انت ا  کند؛ چرا که ی  کلمه مصانی سوناسونی دارد و در هر 

 رود.ای به کار میای با مصنای ویههجمله

دهند، به کار برد و به فرهن  ایرانی  ود ب ا می  توان ییورت ییحیآ فص  »ب ا دادن« را در جملۀ مردمبرای نمونه، می

 دهند.سف : مردم به فرهن  ایرانی  ود اهمی  می

 کند.ها در زبان می د توجهدر سطآ نحوی هم باید به الگوهای نحوی و سا تاری جمله

جای مصلوم جاین  « به ی  در فارسییی زاید اسیی  یا اسییتفاده از سییا   مج وب به aبرای نمونه، ترجمۀ حر  تصریف »

 کند.نمینیس  و یف  و مویو  از نظر تصداد و ماکر و مؤنث مطابی 

روند و های بیگانه میفروشی و تفا ر به سراغ واژهبا وجود ای ، بسیاری از مترجمان، ساهی هنگام ترجمه با هد  فض 

رو، مترجمان و . از ای آیدان به شییمار میبرند که ای  کار، از جمله آفات زبالگوهای سییا تاری زبان می یید را به کار می



های تازه با سیا تی منطب  بر قواعد دسیتوری زبان سیری از امکانات ترکیبی یا اشیتیاقی، واژهمؤلفان باید بکوشیند »با ب ره

 (.179:  1385بسازند« ژسمیصی،  

کار اندا ت  قور   قیی   رد و با بهکها و الگوهای سیییا تیاری توجهبه ای  ترتییب، در ویرایش متون ترجمیه باید به واژه

زبانی واژسان و ترکیبات شییوا به کار برد. افنون بر ای ، در ویرایش ای  متون نباید عناییر دسیتوری و الگوهای بیانی را از 

شیود. بنابرای ، مترجم موظف  توج ی به ای  عناییر و الگوها موجب ویچیدسی و تصیید ک م مینظر دور داشی ؛ چراکه بی

ای از مت  ترجمه کند. در اینجا نمونهت  ایییلی را با رعای  امان  ترجمه   با رعای  قوانی  دسییتوری و زبان مصیار ماسیی 

 کنیم.می  آوریم و حدود ا تیارات ویراستار را در آن بررسیشده را می

شوند،  افراد از سازمان  ارج میها دانش تن ا م تص بر ی از کارشناسان اس  و زمانی که ای  »در بسییاری از سیازمان

های توان اط عات و آمو تهسیری از ابنارهای مناسییب میکند. با ب رهمیشییان سییازمان را ترکها نین به همراهدانش آن

ها هایی را برای دریاف  و ثب  دانش آنتوان در اطرا  کارشناسان سروهکارشناسان را است راج نمود. برای ای  منظور، می

 .ژهمان(  کنند«های دانش منتی ها را به سروهد کرد تا دانش است راج شده از آنایجا

که ن اد در آیاز  کند. از جمله ای اسی  که ویراستار باید آن را ای خدر ای  مت  ترجمه شیده، بر ی اییوب رعای  نشیده

آید، در ای  مت  متمم بدون هی  هدفی ویش  که در زبان فارسیی ن اد در آیاز جمله میاسی . با توجه به ای جمله نیامده

شیان ها نین به همراههمچنی ، در جملۀ »دانش آن اسی ؛ویهسی زبان فارسیی توجه نکردهاسی  و مترجم به ای  از ن اد آمده

که  ها، از جمله فرانسیه و انگلیسی، اعمالی  اسی . »در بر ی از زبانکند«؛ به اشییا شی  یی  ب شییده شیدهمیسیازمان را ترک

های شیاعرانه شیود. در زبان فارسیی، ای  مصنی تن ا در حوزر شیصر یا نوشیتهمی ا  انسیان اسی  به اشییا نین نسیب  داده

های منثوری که ییبیۀ شیصری و ادبی ندارند، شی  یی  ب شییدن به اشییا متداوب  شیود. در نثر به   یو  نوشیتهمیدیده

 (.181:  1385نیس « ژسمیصی،  

جا و مناسیب ویمیر در جمله، اب ام وجود های  مت  سیا تار روشی  و مناسیبی ندارد و با نیاوردن بافنون بر ای ، جم ت  

 دارد.  

کنند«،  های دانش منتی ها را به سروهشییده از آنسوید »تا دانش اسییت راجبرای نمونه، در ای  قسییم  جمله که می

رو هزم اسی  با آوردن ویمیر در جای مناسیب، از ای اسی  که چه کسیی وظیفۀ انتیاب دانش را بر ع ده دارد؛  مشی ص نشیده

 اب ام و ویچیدسی را از جمله زدود.

توان سف ، ویراستار در ویرایش متون ترجمه، باید تیییری در محتوای اثر ایجاد نکند و با میابلۀ ترجمه طور کلی میبه

ای وارد ای که به سیب  نویسینده و اثر ویربهسونه با مت  اثر، آن را از نظر ویرایش زبانی و فنی مورد بررسیی قراردهد، به

 نکند.

 ویرایش در نثر علمی ـ پژوهشی 

شود که »برآمد مییکی از انواگ متصدد نثر مصایر، نثر علمی ییی وهوهشی اس . نثر وهوهشی یا دانشگاهی به نثری سفته

(. ای  نوگ نثر حام  543:  1384باشیید« ژیییبور،  دربرداشییتهها را  های علمی، تاری ی، ادبی، فلسییفی و مانند آنوهوهش



رو مفاهیم و عبارات  بری با رعای  اییوب اسی ؛ از ای های علمی و وهوهشیی اسی  و کمتر به چاشینی هنر آراسیتهویام

 شود.میدستوری و به درستی و سادسی بیان

آهن  و فا ر را  کند و کلمات ف یییآ و  وشمیها و جم ت را انت ا در نثر وهوهشییی، نویسیینده با دق  بسیییار واژه

وردازی لبک مطلب را بگوید و از آراسییت  مت  به فنون ادبی بهرهیند؛ کوشیید به دور از حاشیییهسنیند. همچنی ، میبرمی

  تریکوشید م اطب را از نندی  چراکه در ای  نوگ نثر هد  نویسینده انتیاب مصنا به م اطب اسی . از ای  رو، نویسینده می

سنیند، مصر  م اطبان اثر اس  و هد  راه به مصنا برساند. در ای  نوگ نثر سبکی که نویسنده برای اثر وهوهشی  ود برمی

دهد. به عبارتی، سییب  جنج جداناوایر مف وم اسیی  و بیشییتر چینهایی که برای مجاما  میکنندسان را نشییاناسییتفاده

 کند.میویشود، باید از سب  رسمی ویرمیدانشگاهی نوشته

 ورد و نثر نام، سیب  شی  یی به چشیم میهای علمی و وهوهشیی بسییاری از نویسیندسان ییاحببا وجود ای ، در نوشیته

دهد؛  میای  نویسیندسان به دلی  بازتا  فردی ، سیا تار متماینی نسیب  به دیگران دارد و ویهسی  ا  نویسینده را بازتا 

رو سییب  فردی  دهد؛ از ای ندان مجاب   قی  و هنر را به نویسیینده نمیاما به راسییتی چون نثر علمی و وهوهشییی چ

 نویسنده حضور چشمگیری ندارد و نثر بیشتر تابا زبان مصیار اس .

به ای  ترتیب، ویراستار در ویرایش متون علمی و وهوهشی باید ایوب و ووابط زبان مصیار را در نظر بگیرد و به سا تار  

کنید. بیه راسیییتی، در نثر همچنی ، آن را از نظر محتوایی بررسیییی و نواقص آن را رفاکنید؛  توجیه  هیا و جم تو مصنی واژه

تواند در ییح  محتوای تحیییی و دانشیگاهی، اهمی  ویرایش محتوایی بیش از دیگر انواگ ویرایش اسی  و ویراسیتار می

سااری  ای  نثر ویرایش فنی و دق  در نشیانهکند و ییورت ییحیآ و مت  درسی  را بنویسید. افنون بر ای ، در  مت  تردید

ال ط مناسیب و ع یم نگارشیی دقی  و بجا در تف یم مفاهیم  دسی  کردن زبان نوشیته و رسیماهمی  بسییاری دارد؛ زیرا ی  

های م ت یر هم دقی  علمی بسییار مؤثر اسی ؛ اما ذوالفیاری مصتید اسی ، »ساه برای حفظ اییال  نثر ناچاریم از ویرایش

سیازی نگارش کلمات با ینیم، به ویهه اسر مؤلف یا اثرش ییاحب شی رتی باشید، ح  ایی خ  طاهای مسیلم یا هماهن  بهره

 (.22:  1390شود« ژذوالفیاری،  های امروز را هم نداریم؛ یصنی ویرایش فنی هم محدود میشیوه

ید سب  نویسنده  کرد؛ اما نباوایی بررسیتوان اثر تحیییی ی علمی را از نظر ویرایش فنی و زبانی و محتطور کلی، میبه

جا کار ویراسیتار بسییار محدود اسی ؛ چراکه سیب  اسی . در ای ویهه زمانی که نویسینده اسیتاد و ییاحببه  را تیییر داد؛

 نویسنده وم  آشنایی با قواعد زبان، سب  و طرز  ا   ود را دارد.

 ای از نثر پژوهشی و علمی نمونه

های  های اسیاطیری سرفته تا ب شجای یاد کردن آن نیسی ، فردوسیی سیراسیر شیاهنامه، از ب ش»به دهیلی که اکنون  

ونداشیته و از همی  روی های آن را منطب  با حییی  میدانسیته و تمام داسیتانحماسیی و تاری ی را تاری  مدوکن ایران می

 (.61:  1378اس « ژمحجو ،  انگین در نی  و منظوم سا ت  آن رعای  کردهامانتی حیرت

شییود که با بررسییی آثار دکتر محمدجصفر محجو ، به ای  نتیجه  میدر ای  مت ، به ووییوخ وفور وجه ویییفی دیده

آید؛ چراکه ای  مشی  یه تکرار و تداوم دارد و رسییم که اسیتفاده از وجه وییفی جنج سیب  نوشیتاری ایشیان به شیمار میمی



جا ا تیارات ویراسییتار در حدک توان سییب  محجو  را تیییر داد. در ای اسیی . به ای  ترتیب، نمیبه حد کثرت رسیییده

کردن جم ت طوهنی و رفا  طاهای دستوری و سا تاری و از ای  ال ط، کوتاهدس  کردن زبان نوشته و بررسی رسمی  

 قبی  اس .

 ویرایش در نثر داستانی و رمان

تری   شیود، در دوران جدید م منوگ داسیتان کوتاه و بلند می نویسیی به مف وم جدید ارووایی آن که شیام  دو»داسیتان

 (.253:  1387م داق نثرنویسی اس « ژشمیسا،  

اسیی  تا امروزه به شییک  نوشییتار  ای  نوگ نثر در ساشییته به شییک  شییفاهی رواج داشییته و سییینه به سییینه نی  شییده

که از دوران مشیروطه به بصد، ادبیات  توجه به ای   (. »با299:  1384آید ژییبور،  اسی  و سونۀ رایژ نثر به شیمار میدرآمده

ویهه در قالب داسییتان دارد. به ای  ترتیب، دورر نوی ، دورر ورباری از نظر نثر داسییتان و فارسییی تمای  بیشییتری به نثر به

شیفاهی در  شیود؛ چراکه در ابتدا به ییورت  میهای نثر شیفاهی دیدهنویسیی اسی . در ای  نوگ نثر بسییاری از ویهسیرمان

اسی  و نثر بنابرای ، بسییاری از   یویییات شیک  شیفاهی  ود را حفظ کرده  اسی ؛رایژ بوده و بصداً نوشیته شیدهمیان مردم  

 (.94:  1380دهد« ژرستگارفسایی،  میها را نشانشدن آنها شیور سفتار دوران نوشتهآن

سیرد، درک آن برای همه آسییان اسیی . در ای  نوگ نثر، میبه ای  ترتیب، چون شیییور سفتار از زبان مردم سییرچشییمه

شیود. نثر داسیتانی از آرایش لفظی  ها و ساه افصاب تکرار میها سیاده و کوتاه و ساه بریده بریده اسی . ایلب در آن واژهجمله

بر ای ، به زبان (. افنون 93رود، دور از ذه  و ویچیده نیسی  ژهمان:   الی اسی  و تصبیرهای مجازی که در آن به کار می

ای  ها مصموب اسی ؛ اما هر نویسیندههای ماکور در نثر داسیتان و رمانهای آن را دارد. ویهسیمصیار نندی  اسی  و ویهسی

کند. ساهی نویسیندسان  میای برای نحور بیان اندیشیۀ  ود انت ا سنیند و روش ویههبرای اثر  ود سیب   اییی را برمی

برای نمونه،    برند؛شیان، طرز  اییی را برای نوشیتۀ  ود به کار میر ترثیر بیشیتر سی نانبرحسیب تشی یص  ود و به منظو

جایی باید با مجوزهای دسییتوری کنند که به سفتۀ شییاهری لنگرودی ای  جابهجا میدهند و جابهاجنای ک م را تیییر می

 (.228  :1382لنگرودی،  رسانی به وجود نیاید ژشاهریسیرد تا  للی در ویامانجام

ویهه در  دهد؛ ولی رعای  سییب  نویسیینده بهمهای زبانی را انجاتواند بر ی ویرایشویراسییتار در ویرایش ای  متون می

های داسیتان اهمی  بسییاری دارد؛ زیرا به سفتۀ ذوالفیاری ممک  اسی  نویسینده سفتاری نادرسی ،  وسوهای شی  ییسف 

 (.21:  1390باشد ژذوالفیاری،  کردهولی رایژ را از ش  ی  داستانش نی  

از    مصاییر اسی ، سیب   ا   ود را دارد؛  نویس مشی وری در دوررنویس و داسیتانبرای نمونه، ییادق هدای  که رمان

های نثر او را  و  بشیناسید و با سیب  نوشیتاری او آشینایی  رو، ویراسیتار برای ویرایش آثار ای  نویسینده باید ابتدا ویهسیای 

 سهس طب  قواعد دستوری و مسائ  ویرایش به ویرایش آثار هدای  هم  بگمارد.  باشد؛تهکام  داش

نویسان  اس ؛ چرا که شیور او به روش هی  ی  از داستان  برانگین به سفتۀ یبور، شیور نگارش یادق هدای  بسیار ترمک

در شییور نویسیندسان وس از  ود به سونۀ سیبکی دانسی  که اسرچه توان او را نویسیندر ییاحبرو، میاز ای   همانند نیسی ؛

 (.366:  1384اس  ژیبور،  چشمگیری نفوذ داشته؛ ولی شیور او هنوز تیلیدناوایر مانده



رسییییم که او هرآنچه در ذه   ود دارد، به زبان سیییاده و روشییی   های هدای  به ای  نتیجه میبا نگاهی به نوشیییته

های  رو ارکان جمله در داستان؛ از ای دای  به زبان عامیانه بسیار نندی  اس های های که زبان نوشتهبه سونه  کند؛میبیان

رود، اییط حات عامیانه که ساهی برسیا تۀ بسییار به کار می یهای کوچه و بازارشیوند؛ واژهمیاو مانند زبان محاوره نوشیته

شیود و ییف  مفصولی بسییار به کار  شیود. »اسی « در بسییاری از جم ت حا  میمی ود ییادق هدای  اسی ، به وفور دیده

شود، کوتاهی جم ت اس . او با آوردن به موقا فص ، ویام  ود را میهای هدای  دیدهرود. ویهسی دیگری که در نوشتهمی

؛ زیرا یکی از مسیائ  م م ای  نوگ  کند که ای  ویهسی در ویرایش زبانی بسییار حائن اهمی  اسی میسیریا به  واننده منتی 

 کردن جم ت طوهنی اس .ویرایش کوتاه

 ها و مجالتویرایش در نثر روزنامه

های مطبوعاتی« اسی  که  ود انواگ متصددی  محتوایی اثر و م اطبان آن، »نوشیته بر اسیاس حوزر  یکی از انواگ نوشیته

 دارد؛ از جمله سرمیاله، م احبه، سنارش،  بر و ... .

ها و مج ت و دیگر نشیریات ادواری درج و عامه  هایی اسی  که در روزنامههای مطبوعاتی، انواگ نوشیتهمراد از »نوشیته

 (.29:  1383شوند« ژسمیصی،  میها فرضمردم، از قشرها و سطوخ فرهنگی سوناسون، م اطبان آن

های  ردیف در زمینه  نام ثاب  و تاری  و شییماررمنظم با  نشییریاتی که به طور  :ند ازابه سفته زاهدی، »مطبوعات عبارت

سوناسون  بری، انتیادی، اجتماعی، سییاسیی، اقت یادی، کشیاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشیی و 

 (.141: 1389شوند« ژزاهدی،  ها منتشر مینظایر ای 

ریات و م اطبان عام آن، رعای  یکسیری اییوب بنا  های م تلف برای انتشیار نشی بنا بر تصریف ماکور و با توجه به زمینه

طرخ موویوعات که   یویییات مشیترک مناسیب برای   به میتضییات زمان و مکان ویروری اسی ؛ از جمله اسیتفاده از زبان

»زبان مصیار اعم از سفتاری و نوشیتاری فاییله میان فرسیتنده ویام   آید. سفتنی اسی ؛وعاتی به شیمار میهای مطبنوشیته  همۀ

 (.44:  1390سیری از م اطبان عام اس « ژبابایی،  کند و هرسونه انحرا  از ای  زبان، کنارهبا سیرنده آن کم میرا  

ناوایر اسیی  و های مطبوعاتی که م اطبان آن عام هسییتند، اسییتفاده از زبان مصیار وییرورتی اجتنا برای نوشییته        

های مطبوعاتی به شیمار  شیتهتری  کارکرد نوه م اطب اسی  که اییلیرسیانی و انتیاب ویام بتری  زبان برای اط گمناسیب

شود، باید متناسب با مینان درک و ف م م اطب باشد میها انت ا به عبارت ب تر، زبانی که برای ای  نوگ از نوشته  آید؛می

ها را از ای  اییی دارند که آنهویهه  ود ویهسی  ها به میتضیای کارالبته هر ی  از انواگ ای  نوشیته  ؛(20: 1383ژتوکلی،  

های مطبوعاتی اسی ، باید متی ، بایی ب  و مؤثر  کند؛ برای نمونه زبان سیرمیاله که یکی از انواگ نوشیتهیکدیگر متماین می

شییود« ژسییمیصی،  لاا در نگارش آن باید جانب حنم و احتیاط رعای  سوی روزنامه اسیی ؛که سییرمیاله »سیی  باشیید؛ چرا

 یاحبه که زبان آن ساه  ودمانی و ییمیمی و ساهی رسیمی و با مراعات نناک  سییاسیی و تشیریفاتی اسی  (. یا م29:  1383

توان آن را به دو نوگ سنارش  بری شیونده و هد  آن متفاوت اسی . در سنارش نین که میکه بسیته به نوگ شی ص م یاحبه

چسیب اسی  و در آن باید برای تویییف دبو یری   کرد، زبان آن رنگی  و با اسیتفاده از چاشینی ذوق و شی  بری تیسییمییر و

 شود.زنده و فضاسازی و ترثیرسااری بر م اطب از فنون ب یی در حد اعتداب استفاده



ای یکی دیگر از انواگ نثر دورر مصایییر اسیی  که ویوند نندیکی با زبان محاوره دارد.  توان سف  نثر روزنامهدر واقا، می

شییید. نثر روز بر رون  و رواجش افنودهران رواج وییدا کرد و وس از انی   مشیییروطیی  روزبیهای  نثر از دورر قیاجیار در ای

بیان ر دادها، ارائۀ انتیادهای اجتماعی، سنارش مسییائ  سوناسون، توویییآ حواد  و   ؛ای اهدا  سوناسونی، از جملهروزنامه

سنیند. روزنامه    اییی را برای نوشیتۀ  ود بر میها و اسیلو... دارد که نویسیندسان آن با توجه به هد  مورد نظر ویهسی

کردن مردم جامصه از ر دادهای سوناسون اسی ، نثر سیاده، روان و همه ف می دارد؛ یصنی  بنا بر طبیص  و هد  آن که آساه

ر شیود و ف م آن برای مردمان عادی جامصه دور از ذه  نیسی  که به سفتۀ ییبور همی  ویهسی نثنمیتکلفی در آن دیده

 (.137:  1384اس  ژیبور،  ای در دسرسونی نثر فارسی و حرک  به سم  سادسی و روانی ترثیر چشمگیری داشتهروزنامه

های نثر روزنامه، شییتابندسی آن اسیی  که با اشییکاهتی همراه اسیی . با توجه به تری  ویهسیافنون بر ای ، یکی از م م

رو م ارت نویسینده در آن بسییار م م اسی . با وجود ای ، تا ندارد؛ از ای که فریی  چندانی برای ویرایش ای  آثار وجود ای 

شود و در ا تیار  شود؛ چراکه در شمارسان باه چاپ میای با دق  ای خای و رسانههای روزنامهجای امکان هزم اس  مت 

اهمیی  بسیییییاری دارد؛ زیرا در ای  ویرایش سیرد. در ای  نوگ نثر، افنون بر ویرایش محتوایی ویرایش فنی  همیه قرار می

 شود؛میسااری اعماب و کالبد اثر بررسیهای ام یی ای خ، نشانهشود، یلطمیال ط کلمات بررسیرسم

ظور جا  م اطب اهمی   شود که در نثر روزنامه به منمیاندازه و قلم حرو ، تیترهای ایلی و فرعی و عناوی  بررسی

شییود و مناسییب  شییود تا متنی جالب توجه و اثرساار  ل میییی ، در روزنامه ابنارهایی به کار سرفتهدر ح  بسیییاری دارد؛

رو طرز بیان باید در  ز ای ای مردم هسیتند؛ احاب م اطب باشید. سیمیصی بر ای  عییده اسی  که چون م اطب مواد روزنامه

های  طابی ورورده طور قیاسامثاب و تمثی  و همی همچنی ، هزم اسیی  با شییواهد و   ، سییاده و روان باشیید؛ها جاذ آن

ها مطلو  نیسی  و ب تر اسی  ی  فکر اییلی با تشیریآ و تووییآ بسیط  باشید. در ای  نوگ نثر، ازدحام مصانی و اندیشیهشیده

 (.141: 1385شود ژسمیصی،  داده

 ایای از نثر روزنامهنمونه

 برابر اروپا 4»مصرف انرژی در ایران  

کاهش شیدت م یر  انرژی در ایران، م یر  در ب ش سیا تمان و مسیک  کشیور چ ار برابر کشیورهای ارووایی  با وجود  

المللی انرژی، شیدت  سیازی م یر  سیو   سف : بر اسیاس آمارهای سیازمان بی اسی . رئیس هیۀ  مدیرر شیرک  ب ینه

وجود دستیابی به ای  موفیی ، مترسفانه  اس ؛ اما با  توج ی داشتهم ر  انرژی ایران به نسب  سه ساب ویش کاهش قاب 

 م ر  انرژی در ب ش سا تمان و مسک  کشور چ ار برابر مینان ای  شا ص در اروواس «.

اس . جم ت بسیار ساده  شده به منظور جلب توجه و اثرسااری بیشتر به یورت م در آمدهدر ای  نمونه، تیتر انت ا 

اسی ؛ اما ن بسیط و سسیترش ی  موویوگ اسی  و مطالب سوناسون در آن نیامدههمچنی ، تووییحات ویرامو ف م اسی ؛و همه

ال ط آن اسی  که ویراسیتار فنکی موظف به ایی خ آن و بررسیی رسیماز ع یم نگارشیی در ای  مت  بسییار کم اسیتفاده شیده

 همچنی ، اندازر فون  مت  تیتر باید مورد توجه قرار سیرد. اس ؛

 گیرینتیجه



سیرد. با توجه میهایی اسی  که به منظور درسیتی، رسیایی و زیبایی سونۀ نوشیتاری زبان انجامفصالی ویرایش مجموعه  

های ویرایشیی هر اثر با اثر دیگر بسیته به سیب  نویسینده و عوام  دیگر فرق دارد؛ لاا همۀ آثار نیازمند  که ویرورتبه ای 

سیازی  ویرورت دارد، ویرایش فنکی اسی  که به منظور هماهن  چه در همۀ آثار با هر سیبکی  نوعی از ویرایش هسیتند. آن

سیرد. دو نوگ دیگر ویرایش، یصنی ویرایش میهای نامطلو  انجامها و رفا عادتال ط و ع یم نگارشیی، ایی خ ارجاگرسیم

هر سیه نوگ    زبانی و محتوایی در هر اثری متفاوت اسی  و هر متنی اقتضیای  ود را دارد. در مت  وهوهشیی و علمی انجام

تواند با تردید در ییح   ویرایش اهمی  بسییاری دارد و دسی  ویراسیتار در بررسیی کالبد اثر باز اسی . افنون بر ای ، می

همچنی ، ای  ا تیار را دارد که  طاهای دسیتوری، سیا تاری را   ز نظر محتوا و سیا تار ویرایش کند؛مطالب، نوشیته را ا

شییود و دسیی  کند. ای  ا تیار در متون داسییتانی کمتر می خ و زبان نوشییته را ی  رفا کرده و انحرا  از مصیار را اییی 

های وسوهای شییی  یییی های زبانی را در مت  اعماب کند؛ ای  محدودی  در سف تواند بر ی ویرایشویراسیییتار تن ا می

یراسییتار باید تیییری در  داسییتان بیشییتر اسیی  و ویراسییتار ح  تیییر در سییب  نویسیینده را ندارد. در متون ترجمه نین و

ای به سب  نویسنده وارد نشود. ای که وربهسونهکند، بهمحتوای اثر ایجاد نکند و اثر را از نظر ویرایش زبانی و فنکی بررسی

افنون بر ای ، در ویرایش ای  متون نباید عناییر دسیتوری و الگوهای بیانی را از نظر دور داشی ؛ زیرا توجه به ای  عناییر  

آن فریی     ای م ارت نویسینده اسی  که اهمی  بسییاری دارد؛ چراکه به دلی  شیتابندسیدارد؛ اما در نثر روزنامه  اهمی 

به عبارتی، سفتنی اسی    شیود؛میهای فنی و زبانی تویییهبا وجود ای ، انجام بر ی ویرایش  چندانی برای ایی خ نیسی ؛

تواند سیب  نویسینده ماهر را با   بسییاری دارد و ویراسیتار نمیبرای ویرایش هر اثری توجه به ییاحب اثر و سیب  وی اهمی

یراسیتار ح  د ال  در  وایر اسی  و وها در قلم نویسیندسان توجیهوجود اشیکاهتی تیییر دهد؛ زیرا بسییاری از هنجارسرینی

یی اثر متفاوت اسی  و با بنابرای ، ویرورت و مینان ویرایش در هر اثر با توجه به سیب  نویسینده و حوزر محتوا  آن را ندارد؛

تر شدن آن ا تیارات ویراستار و تر شیدن مت  و اسیتفاده نویسینده از سب  ش  ی ا تیارات ویراستار کمتر و با علمیادبی

 کنند.شود؛ لاا شنا   دانش سب  هزمه ویرایش هر اثری اس  و ویراستاران باید به آن توجهورورت ویرایش بیشتر می
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