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پاسخ به چند سؤال ٣-
ويراستاری چيست؟ ١ -
از نخستين روزھائی که پورتال "افغانستان آزاد – آزاد افغانستان" به فعاليت آغاز نموده و ھمزمان با آن ،آن عده از
ھمکاران که بدون کمترين چشمداشت و يا مزدی به ده ھا ھزار مطلب را به نثر و شعر ويراستاری و در بھترين شکل
و با حد اعالی دقت به شکل کامالً منحصر به فردی تقديم خوانندگان نموده اند ،ويراستاران پورتال به تکرار با يک
مشکل ُمواجه بوده اند ،مشکل ويراستاری امالئی و انشائی و در موارد خاصی تصحيح اغالط محتوائی و جلوگيری از
تحريفات تاريخی و يا سياسی .در اين ميان با کمال تأسف به جای آن که اصل "نھد شاخ پرميوه سر بر زمين" صدق
نمايد ،گاھگاھی متوجه شده ايم که برخی افراد از قماش "ھاشميان" که کمتر کسی منکر نبوغش در بالھت شده می
تواند با خزيدن و سنگر گرفتن در عقب "رتبه ھای علمی" که معلوم نيست کشورھای خارجی روی کدام معيار به آنھا
داده است -خوشبختانه سند داکتری "ھاشميان" را پوھنځی ادبيات و علوم بشری مربوط پوھنتون کابل نپذيرفت به ھمان
علت به وی رتبۀ علمی "پوھندوی" داده نشد ، -ھر چه از ذھن شان بيرون می شود می نگارند و وقتی ويراستار که بايد
وظيفه شناس باشد ،به حکم وظيفه اغالط امالئی و انشائی اين و يا آن فرد از قماش نابغۀ بالھت را اصالح می نمايد
دعوا به راه انداخته می شود که گويا در مقاله اش تصرفی صورت گرفته است ،و زمانی که متن پر از اغالط امالئی با
امالی درست کلمات در کنارش تحرير و عرضه می گردد ،به گفتۀ مردم سنگ به خانۀ خدا زده شده ،فحاشی ،افتراء و
بھتان جای پاسخدھی را گرفته ،از طريق سايت وابسته به استخبارات المان زير نام صدھا فرد موھوم فستيوال فحاشی
به راه انداخته می شود ،تمام اينھا چرا؟
پاسخ چرا آن است که ويراستار "پاھين"" ،مراحات"" ،زبيح"" ،اوالدھا"" ،سئوال"" ،مثلن"" ،کاملن"" ،تقريبن"،
"انشاﷲ" و صد ھا لغت ديگر را که يا به اساس جدا نويسی و يکجا نويسی نادرست نوشته شده اند و يا ھم کلمات دری
را با اصول عربی جمع و يا تنوين داده اند ،با امالی درست "پائين"" ،مراعات"" ،ذبيح"" ،اوالد"" ،سؤال"" ،مثالً"،
"کامالً"" ،تقريبا ً"" ،ان شاء ﷲ" و  ...اصالح نموده است .وقتی پای بحث به ميان آمده ،به جای استدالل تالش صورت
گرفته تا "به زور رگ گردن" حرف نادرست شان را بر طرف بقبوالنند.
در اين جريان زمانی که در جواب ھای خصوصی ،در پای پاسخ از موضع "ويراستار" امضاء صورت گرفته ،بار بار
از ما پرسيده شده است:
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ويراستار چيست؟ ،اين گپ از کجا برآمده؟ ،ويراستاری چه معنا می دھد؟ ،مقالۀ من را ويراستاری نکنيد! ...
از آن جائی که در تقسيم وظايف بين متصديان ،پاسخ به نامه ھا و سؤاالت از وظايف من می باشد ،اين سؤاالت بارھا
از خودم پرسيده شده است .من ھرچند در تمام مدت می خواستم به پاسخ اين سؤاالت برداشتھای خودم را بنويسم ،مگر
به علت مصروفيت ھای خودم و از آن مھمتر عدم اطمينان به اين که برای ارائۀ پاسخ به چنين سؤالی ،من صالحيت
دارم و يا نه؛ باعث شده بود تا ارائۀ پاسخ به اين سؤال را به بعد تر موکول نمايم.
اينک که بار ديگر عين سؤال از طرف خوانندگان و ھمکاران پورتال مطرح می گردد ،ضمن تماس با ساير ھمکاران
ويراستار در پورتال و گرفتن نظرات آنھا و مراجعه به چند جلد کتابی که در اختيار دارم ،خواھم کوشيد تا در مسأله
آنچه را خود برداشت نموده و می انديشم بيان دارم ،مطمئن ھستم که کمبود ھای آن از طرف دانشمندان اين رشته تکميل
و نقايص آن تصحيح می گردد.
 -١قدمت و معنای ويراستن:
خالف تصور آنھائی که فکر می کنند ،مصدر "ويراستن" يکی از آن کلماتيست که به ھمين تازگی ھا يعنی طی چند دھه
به وسيلۀ ماشين لغت سازی ايران به وجود آمده و در افغانستان ھم به وسيلۀ ايرانی مشرب ھا به کار گرفته شده است،
اين کلمه به استناد نقل قول کوتاھی که داکتر "محمد معين" در جلد چھارم فرھنگ  ۶جلدی اش در صفحۀ  ۵٠٧٠از
کتاب "ھداية المتعلمين فی الطب" اثر "ابوبکر ربيع بن احمد اخوينی بخاری" ،ملقب به "اخوينی بخاری" ،چنين آورده
است  ...":و کندر و سريشم ماھی و پوست نار و گلنار و مازوی خام و تتری ،و آن بيخ که پوست گران پوست ويرايند
به وی - "...تکيه از من است -م -اين کلمه قُدمت تقريبا ً ھزار ساله دارد ،چه می دانيم که کتاب نامبرده در اواخر قرن
چھارم ھجری قمری يعنی در عھد سامانيان در بخارا به زبان "پارسی دری" نوشته شده است - .اين کتاب را که
خوشبختانه در کتابخانۀ ديجيتال يک تن از ويراستاران پورتال موجود بود ،ھرچند مسائل طبی آن در شرايط کنونی زياد
قابل استفاده نيست ،با آنھم به دليل آن که از يک جانب تالش انسانھای آن عصر را در شناخت اعضای بدن انسان نشان
می دھد و از جانب ديگر يکی از متون قديم نثر پارسی دری شمرده می شود جھت استفادۀ ھمگان در کتابخانۀ پورتال
گذاشتيم ،باشد عالقه مندان با مراجعه بدان چيزھای بيشتری را بيابند که تا امروز بدان توجه نشده است-.
به ارتباط معنای "ويراستن" بايد نوشت :با تأسف در اکثر فرھنگھائی که تا کنون ديده شد در تعداد کمی از آنھا اين کلمه
به مثابۀ يک کلمۀ مستقل مورد بحث قرار گرفته است ،چنانچه "دھخدا" در "لغتنامه"اش در آن باره می نويسد:
"ويراستن= )مصدر( پيراستن" -لغت نامۀ دھخدا -جلد ٢٠۵۶٧ - ١۴
به ھمين سان در فرھنگ دوجلدی "عميد" آماده است " :جلد دوم -ص :١٩۵٨ .ويراستن = پيراستن= منظم کردن
در فرھنگ بزرگ سخن  ٨جلدی در صفحات -٨٢٨۶ -٨٢٨۵ -جلد ھشتم چنين می خوانيم:
ويراستن) -١ :چاپ و نشر( .ويرايش کردن
 -٢دباغی کردن  -نقل قول باال که داکتر محمد معين نيز آن را آورده بود.
خالف اين چھار فرھنگ که در باال از آنھا نام برده شد ،در فرھنگھای ديگری که نزدم موجود است از قبيل فرھنگ
کامل ،برھان قاطع ،غياث اللغات ھيچ نامی از آن به ميان نيامده است ،تو گوئی اصالً وجود خارجی نداشته است ،چه
بسا ھمين از قلم افتادن در فرھنگھای لغت ،باعث شده تا برخی ھا فکر کنند که اين کلمه از کلمات من دراوردی
فرھنگستان ايران می باشد.
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عکس لغت نامه ھا و فرھنگ ھا که "ويراستن" را يا اصالً تذکر نداده اند و يا ھم آن را معادل با "پيراستن" دانسته اند
در آن عده از کتبی که راجع به ويراستاری و اصول نگارش تحرير يافته اند ،ھمه نه تنھا اين کلمه را از قلم نينداخته و
يا معادل "پيراستن" ندانسته اند ،بلکه به تفصيل در موردش بحث نموده آن را شامل "پيراستن و آراستن" معرفی داشته
اند .از جمله در "مبانی درست نويسی" -اثر داکتر ناصر نيکوبخت" ،اصول نگارش و انشای راھنما"  -از استاد حاج
عباس عطاری کرمانی" ،راھنمای نگارش و ويرايش" تأليف داکتر محمد جعفر ياحقی و داکتر محمد مھدی ناصح و
ساير نوشته ھا در عين موضوع ،با صراحت کامل "ويراستن = پيراستن و آراستن" معرفی داشته شده است .چنانچه
آقای "نيکوبخت" در مورد "پيراستن" و "آراستن" چنين تعريف نموده ،کار "ويراستار" را انجام ھر دو مورد می داند:
 -١پيراستن :يعنی زينت دادن ھمراه با کاستن زوايد؛
 -٢آراستن :يعنی زينت دادن ھمراه با افزايش" - .مبانی درست نويسی"  -صفحۀ ١۵
تا جائی که از دوران تحصيلم در پوھنځی ادبيات و علوم بشری پوھنتون کابل به ياددارم در بخش "جغرافيه فزيکی"،
کلمات "ائتکال" و "ائتکاالت" از بحث ھائی بود که ھر شاگرد جغرافيۀ فزيکی می بايست در موردش معلومات می
داشت .استادان ما ھمان زمان کلمۀ "ائتکال" را خالف معانی دقيق آن به زبان عربی ،به مثابۀ يک اصطالح جغرافيائی
" تخريب و ترميم " معنا می نمودند ،وقتی امروز به معنای "ويراستن" ،دقيق می شوم در معنای ظاھری خود ،اين
کلمه در واقع می تواند ھمان معنای اصطالحی "ائتکال" را برساند.
کلمۀ "ويراستن" در زبان انگليسی  Editionمعنا شده و "ويراستار" را معادل  Editorترجمه نموده اند .کلمۀ
"ويراستن" در زبان المانی به  redigierenبرگردان شده است.
بنابر تعاريفی که در فوق ارائه گرديد ،واضح است که ويراستار و يا ھم ويرايشگر به کسی گفته می شود که يک نوشته
را با زدودن زوايد و کاستی ھای آن و افزودن نکات الزم به آن ،قابل نشر ساخته ،به مثابۀ پلی بين نويسنده و ناشر
وظايفش را انجام می دھد -.به اين بحث باز ھم خواھم پرداخت.
 -٢علت وجودی شغل ويراستاری:
تا جائی که از مطالعۀ تاريخ تمام کشورھا من جمله کشور عزيز ما افغانستان بر می آيد ،آن طوری که امروز به يمن
انکشافات تکنولوژيک و الکترونيک و گسترش ساحۀ سواد و نويسندگی در اقصا نقاط جھان ،تقريبا ً تمام آنھائی که چشم
شان با حروف آشنائی دارد ،امکان نوشتن و تبادل آن با ديگران را يافته اند ،در اعصار گذشته چنين نبوده ،صرف يک
طيف خاص و خيلی ھا معدود و محدود در ھر کشوری می توانستند ،داشته ھای فکری شان را با ديگران از طريق
نوشته در ميان بگذارند.
اگر خواسته باشيم ھمين مسأله را در کشور خود ما افغانستان پی گيريم ،ديده می شود که به استناد ادعای "امير
عبدالرحمان خان" در کتاب منسوب به وی ،زمانی که نامبرده به قدرت می رسد تعداد مجموعی نويسندگان  -با سوادان
که به حيث "منشی" در خدمت امراء و برخی از تجار قرار داشتند ،در تمام افغانستان به  ١٠٠نفر ھم نمی رسيد .حال
گيريم  ١٠٠نه بلکه ھزار نفر ،آنچه مشخص بود معلم و مدرسۀ تحصيلی تمام اين ھزار نفر آشکار و شناخته شده بود.
که اگر باز ھم می خواستيم آنھا را به حساب استادان شان تقسيم بندی نمائيم و اندکی پيشتر رفته به استاد استادان شان
نظر می انداختيم ديده می شد که سرانجام طناب ھای اصلی جال ھزار تارۀ نويسندگی در  ۵الی  ١٠دست خاتمه می
يافت.
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علت چنين امری آن بود که افراد خالف امروز که ھر فردی به سواد و نويسندگی به مثابۀ ضرورت اجتماعی ،نياز
دارد و می بايد آن را فرا گيرد ،در گذشته ھای دور و نزديک که حيات اجتماعی به مانند امروز مغلق نبود ،سواد
آموزی و در نتيجه روی آوردن به شغل نويسندگی ،بيشتر از آن که به مثابۀ نياز عمومی جامعه درک شود ،به حيث يک
حرفه و يک شغلی شناخته می شد که کس و يا کسانی می خواھند به وسيلۀ آن چرخ زندگانی شان را بچرخانند .از ھمين
رو ھم تعداد نويسندگان خيلی ھا معدود و محدود بود و ھم مکاتبی که در آن دروس نويسندگی را فرا می گرفتند .ھرچند
اصول و قواعد خاص و نوشته شدۀ بين آن ھمه نويسنده و مکتب وجود نداشت تا در زمينه ھای درست نويسی بدان
روی آورند ،مگر شناخت و احترام متقابل بين استادان مکاتب ،توانسته بود در کليت آن يک نوع توافق نانوشته ای را
در مورد امالء و انشاء بين ھمه حاکم سازد که بر مبنای آن کار شان را پيش ببرند.
خالف آن دوره ھا وقتی سواد درحدی ھمگانی شده از انحصار خانواده ھای معينی بيرون شد و عدۀ بيشتری به
نويسندگی روی آوردند ،در آغاز نوشته ھای شان را به خوشنويس ھا که تقريبا ً نقش "ويراستار" را نيز تا حدی به عھده
داشتند ،می سپردند ،به مرور زمان و با گسترش صنعت چاپ با آمدن ماشين تايپ و  ،...که در حد زيادی از نقش
خوشنويسان در امر چاپ و نشر ،کاست ،ھر مؤسسۀ نشراتيی به جای استخدام يک و يا چند خوشنويس ،تالش ورزيد تا
چند تن را که از دانش امالئی و انشائی بھتری برخوردار بودند ،به حيث "مصحح" استخدام نموده ،ھر نوشته ای را قبل
از چاپ از نظر آنھا بگذراند .امری که از ساليان طوالنی در افغانستان نيز مروج بوده ،در ھر مرکز نشراتی و حتا
ّ
مصحح" کار می نمودند.
اداره ھای روز نامه ھا و مجله ھا ،افرادی به حيث "
امروز با در نظرداشت گسترش ساحۀ سواد و نويسندگی در تمام کشورھا ،و رجوع ميليونھا انسان به نوشتن ،بدون آن
که در آن رشته تحصيالت خاصی را پشت سر گذاشته باشند و درک ضرورت احتراز از "غلط نويسی" باعث شده است
ّ
مصحح" ديروزی ،ويراستاری به مثابۀ يک علم و فن قابل آموختن مورد توجه قرار گيرد ،تا باشد با در
تا به جای چند "
نظرداشت اصول و اساسات درست نويسی ،آنچه را يک نويسنده می خواھد به خوانندگانش انتقال دھد ،در بھترين
کيفيت ،تقديم آنھا نمايد.
ّ
مؤسسات نشراتی شغل "ويراستاری" به رسميت شناخته شده،
از ھمين روست که امروز در تمام جھان و در تمام
ھريک از آنھا بھترين تيم ھای ويراستاران را در اختيار دارند .تيم ھائی که حين ويراستاری اين يا آن مقاله ،به جز
مسلکی که فرا گرفته اند و تعھدی که به مؤسسۀ نشراتی صاحب کارش دارد ،به اصطالح مردم کابل "از فلک ھم نمی
ترسند" و آنچه را الزم می دانند در يک مطلب در ھمسوئی با نويسنده و در تطابق با سياست ھا و اصول مؤسسۀ نشرانی
خودش کم و يا زياد می نمايند -.در قسمت ھای بعدی به اين نکته بيشتر خواھم پرداخت-
ادامه دارد

afgazad@gmail.com
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