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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اپريل ١٣
  

  ٣ -پاسخ به چند سؤال 
  ٣ - ويراستاری چيست؟

  

  :ساحۀ کار و وظايف يک ويراستار

ری يعنی برطرف کردن چند اشتباه امالئی و يا انشائی و نقطه گذاری، و خالف تصور آنھائی که فکر می کنند، ويراستا

دانسته به اين " تايپستی"آن را معادل " ھاشميان"يا آنھائی که سفاھت شان را آشکار ساخته، به مانند نابغۀ بالھت يعنی 

ادعا و ھمسان سازی چيزی نيست د که چنان ند و حتا اين را ھم نمی داننو آن به ھمان بھانه توھين و اھانت روا می دار

به جز سفاھت و بالھت خود را به آواز بلند جارزدن؛ ويراستاری ساحۀ وسيعی را به خود اختصاص داده در برخی 

موارد حتا قبل از نوشتن و خلقت يک اثر الی عرضۀ آن به بازار و حتا پژواک  تکثير آن بين مردم را ھم از لحاظ شکل 

  .بر می گيردو ھم از لحاظ محتوا در 

اگر چنين افرادی حد اقل آشنائی با کتاب و فرھنگ کتاب خوانی و انتقاد ھای تلويحی برخی از خبرگان را دنبال می 

نمودند می دانستند که چگونه نقش و وظيفۀ يک ويراستار حتا بعد از عرضۀ اثر برای خوانندگان، با عبارات تلويحی 

سف افرادی از قماش نابغۀ بالھت، نه خود می دانند و نه ھم زحمت تأاست که با افسوس آن . گوشزد شده ، ادامه می يابد

د، چنين فرا گرفتن را به خود می دھند و از ھمه باالتر، به ھيچ قيمتی ھم حاضر نيستند تا فھم غلط شان را تصحيح نماين

در مورد شان " پغمانی"ال، آقای  بيتی است که ھمکار برجسته و يکی از ويراستاران پورتافرادی در يک کالم شايستۀ

  :سروده است

  آنکس که نداند و نخواھد که بداند       حيف است چنان جانوری زنده بماند

در ھر صورت، تا جائی که از متون قبول شده ای که در مورد ويراستاری نگارش يافته و از آن می شود ضمن آن که 

با کمال تأسف در عين حالی که در خطوط بر می آيد؛ يز دانست، ساحۀ کار يک ويراستار را مشخص نمود وظايفش را ن

کلی يک اجماع نظر بين محققان و دانشمندان آن رشته وجود دارد، مگر وقتی پای چگونگی تطبيق آن خطوط کلی و 

يل  اولی درز برداشته، ھريک از دانشمندان به مسأله مطابق ماجماعجزئيات مطرح می گردد، متوجه می گرديم که آن 

مع علمی و انتشاراتی از اجدو عنوان کتابی را که ھر دو در مدر اينجا به مثابۀ نمونه . دن خود برخورد می نمايقۀو سلي

اعتبار خاصی برخوردار اند، اندکی از نزديک مالحظه نموده، موضوع بحث ما را با در نظرداشت نقطه نظرات موافق 

  : و مخالف آنھا ادامه می دھيم
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 شرايطی که اشتددرنظر، از لحاظ تعداد فروش می توان گفت با "رھنمای نگارش و ويرايش"نون به کتاب نخست مع

 ٢٨ فارسی با -انترنت و دانلود مجانی به وجود آورده و در کليت آن عالقه مندان مطالعۀ يک چنين اثری در زبان دری

ه وسيلۀ آقايان داکتر محمد جعفر ياحقی و داکتر فارسی بوده ب-وش ترين کتب به زبان دریر، يکی از پرفبار تجديد چاپ

  .محمد مھدی ناصح تأليف شده است

: ۀ کار و وظايف يک ويراستار را مشخص سازد، می نويسد زمانی که می خواھد ساح١٠٣اين کتاب در صفحۀ 

کری با ھمکاری و ھمف: "ًويراستاری، بخشی از کار آماده سازی کتاب است برای چاپ که عموما در سه مرحلۀ"

آماده "، و سرانجام "بازنگری کتاب از نظر علمی و ادبی"در حين تأليف، تصحيح يا ترجمه، " مؤلف، مصحح يا مترجم

  ."صورت می پذيرد" کردن کتاب از نظر سبک و اصول فنی چاپ

وائی به ويرايش و محت" فنی"ًويراستار عموما از دو ديدگاه : " کتابشان، چنين ادامه می دھند١٠۴مؤلفان اثر در صفحۀ 

  :يک اثر می پردازد؛ که در عين حال اين دو از ھم تفکيک ناپذير است

   ويرايش فنی- الف

  :ل تمام يا بخشی از مسائل زير استام از کار شمرحلهاين 

طھا و ب بندی، تنظيم ارجاعات، يک دست کردن ضپاراگرافبه کار گيری قواعد رسم الخط، نشانه ھای فصل و وصل، 

مشخص کردن عناوين يا واژه ھا و عبارات و اصطالحات به دست دادن ضبط التينی نامھا يا معادل اصطالحات، 

فرنگی اصطالحات فنی، تعيين محل تصاوير و اشکال و جدولھا، مراعات شيوۀ مناسب برای معرفی مشخصات کتاب 

  .شناسی، تھيۀ فھرست مندرجات، فھرست تفصيلی، واژه نامه و فھارس ديگر

، اعراب گذاريھای الزم، تبديل مقياسھا و سنوات، توضيح الزم برای برخی از حقوقۀ عنوان و صفحۀ تنظيم صفح

  .اصطالحات، معرفی اجمالی بعضی از اعالم در صورت نياز

ؤول ذی ربط فراھم ساز وظايف ويراستار است که با مشورت م) درصورت لزوم(تنظيم و تھيۀ مقدمۀ ناشر: يادآوری

  .می شود

   محتوائی ويرايش- ب

ًاين مرحله که تقريبا ھمزمان با ويرايش فنی صورت می گيرد، کاری بسيار دقيق و ظريف است و ويراستار تا حدودی 

ويراستار بايد بداند که در اين مرحله از کار، آزادی عمل او محدود است و . به حريم سبک صاحب اثر نزديک می شود

 آن صحبسبک نويسنده يا مؤلف بپردازد، زيرا ھر اثری نمودار سبک خاص ل سليقه و تفنن و تغيير انمی تواند به اعم

  .اثر است؛ نه نمودار سبک ويراستار آن

 اصالح کند لکن -  البته پس از مراجعه به منابع معتبر- ويراستار می تواند ھرگونه کاستی و نادرستی نحوی وزبانی را 

 در ھرحال تصميم عملی و نھائی برای يک دست کردن مطلب بر .نا ھماھنگيھای سبکی را بايد با مؤلف در ميان گذارد

  .عھدۀ مؤلف خواھد بود

 به ويژه اگر ويراستار و -ادب ويراستاری حکم می کند که ويراستار، متن ويرايش شده يا دست کم صفحاتی از آن را 

 به نوع او نظر اور برای صاحب اثر بفرستد -صاحب اثر در حين کار ھمکاری نزديک و مستمری نداشته باشند

 ١٣٨٣سال / چاپ بيست و دوم/ ١٠۶ - ١٠۴کتاب نامبرده شده صفحات"کارھای ويرايشی خود جلب کند

رات ديديم قبل از اين که نظ" رھنمای نگارش و ويرايش"مؤلفين د حال که مسألۀ ساحۀ کار و وظايف ويراستار را از دي

را در مسأله خدمت خوانندگان گرانقدر پورتال تقديم بدارم، الزم است " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"و مواضع پورتال 
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که بحث کاملی به ارتباط ويراستاری نموده، " داکتر ناصر نيکوبخت"اثر " مبانی درست نويسی"نظری ھم به کتاب 

  :داخته، بحث ما را دنبال نمائيمنا

را آغاز می نمايد " ويرايش چيست؟" به ارتباط بعد از آن که در صفحات اولی کتابش، بحث مفصلی" نيکوبخت"داکتر 

تصحيح "، "موضوع علم ويرايش"و ويرايش را از لحاظ لغت و در اصطالح معنا می نمايد، ويرايش را زير عنوان 

مشخص ساخته، در ادامه ضمن بحث روی " خطا ھا، حذف زوايد و نواقص احتمالی خبر، و تسھيل در فھم پيام و محتوا

ويژگيھای "، " اھميت کار ويراستار"، "تعريف ويراستار"، " ج ويرايشنتاي" ، "علم ويرايشضرورت "عناوين 

" مراحل ويرايش"آن عنوان . ، عنوانی را مطرح می نمايد که ما در اينجا بيشتر روی آن مکث خواھيم نمود"ويراستار

  :چنانچه زير ھمان عنوان می نويسد. می باشد

  .بنظران برای ويرايش شش مرحله قائل شده اندعده ای از صاح: مراحل ويرايش "

نمونه . ۶ويرايش سازمانی؛ . ۵ويرايش تخصصی؛ . ۴ويرايش علمی؛  . ٣ويرايش محتوائی؛ . ٢نسخه پردازی؛ . ١

  .خوانی

   (Copy editing)  نسخه پردازی-١

بر اساس مالکھا و معيار مرحله ای است که در آن ويراستار موظف است اثری را ) ويرايش صوری(نسخه پردازی

  .ھای شيوه نامۀ ناشر تصحيح و تنظيم کند

به نسخه پرداز داده می شود، در " شيوه نامۀ نگارش"مالکھا و معيار ھای مورد قبول ھر واحد نشر، در مرجعی به نام 

سخه پردازی در ن. گونه تخصص علمی در بارۀ موضوع و محتوای اثر نياز ندارد اين مرحلۀ ويرايش، ويراستار به ھيچ

  .اين مرحله، شامل فعاليتھائی است که در ذيل بدان اشاره می شود

  :معلومات نسخه پرداز

  :آنچه نسخه پرداز بايد بداند عبارت است از

  ، مرکب، کلمات گروھی؛)پيشوندی و پسوندی(آشنائی با اقسام کلمه؛ شامل کلمۀ ساده؛ مشتق. ١

  ؛)زای جملهترتيب اج(آشنائی با جمله و ارکان آن. ٢

  آشنائی با قواعد و معيار ھای درست نويسی و شناخت غلطھای رايج در سطح کلمات، عبارات و جمالت؛. ٣

  ؛)از جمله جدا نويسی و پيوسته نويسی کلمات(آشنائی با قواعد امالی فارسی. ۴

  آشنائی با شيوۀ نوشتن اعداد در متون غير رياضی؛. ۵

  ی اختصاری؛آشنائی با شيوۀ نگارش نشانه ھا. ۶

  آشنائی با شيوۀ تلفظ و امالی کلمات بيگانه در خط فارسی؛. ٧

  آشنائی با اصول و فنون نقطه گذاری در خط فارسی؛. ٨

  ؛)بندنويسی(برجسته نمائی، تيتر بندی، پاراگراف بندی: نه ھای ساختاری متن مانندآشنائی با نشا. ٩

  ا، پی نوشتھا و تنظيم کتابنامه، نمايه ھا و فھرستھا؛آشنائی با شيوۀ مستند سازی، ارجاعات، پانوشتھ. ١٠

  ؛ شامل اجزای پيش از متن، متن و پس از متن؛)کالبد شناسی متن(و اجزای يک اثرآشنائی با ارکان . ١١

  .آشنائی با شيوۀ تنظيم نمودار ھا، جدولھا، تصاوير و نقشه ھا. ١٢

.....  

   ويرايش محتوائی-٢
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می " محتوا"ح متن از نظر ر عالوه بر اعمال فعاليتھای نسخه پردازی، به بررسی، نقد و اصالدر اين مرحله ويراستا

" دانش متن"ويراستار در اين مرحله بايد با . وارد می شود" جمله"پردازد؛ به عبارات ديگر، ويرايش به مرحلۀ اصالح 

  .باز نويسی کندآشنا باشد وبتواند برای تسھيل فھم پيام، متن را تغيير دھد و يا حتا 

در ترجمه ھا، ويراستار موظف است متن ترجمه شده را با متن اصلی مطابقت دھد و غلطھای احتمالی مترجم را نيز 

  ."اصالح کند

.....  

   ويرايش علمی-٣

، رشته ھای فنی، پايهًويرايش علمی، معموال ويرايش در حوزۀ علوم خاص از جمله رشته ھای علوم انسانی، علوم 

است و ويراستار ھر حوزه، با اصطالحات خاص اين علوم بايد آشنا باشد و در صورت خطای پديد آورندۀ ... پزشکی و

مبانی درست نويسی زبان فارسی  . ..."اثر در کاربرد غير صحيح اصطالحات علمی، ويراستار به تصحيح آنھا بپردازد

  ١٨ الی ١۶ صفحات -معيار

را خاتمه می دھيم زيرا در " نيکوبخت"نويسی از اثر آقای داکتر کالم، روطلب و جلوگيری از اطناب جھت اختصار م

  ". بحر را نمی توان در کوزه ای گنجانيد"واقعيت امر 

  ! خوانندگان نھايت عزيز

اميد آنچه که در صفحات فوق خدمت تان تقديم گرديد، تحصيل حاصل نبوده باشد، اگر نزد برخی ھا ھمان طور ھم بوده 

فيری از خوانندگان و حتا نويسندگان غ ضمن ابراز پوزش خدمت ايشان بايد بنگارم، که رونويسی برای جم باشد

زيرا فقط با مطالعۀ دقيق آنچه به ارتباط ويراستاری ، وظايف . د می بايد بدان پرداخته می شهکست ضرورتی بود و ا

 آن عده از ھمکاران عزيزی که بر کار ما خرده می ويراستار و مراحل آن نگاشته شد، می توان مطمئن شد که من بعد

ريم به تعھدی که با فرھنگ، مردم و خود بسته ايم که جلو غلط نويسی ھا، بی مباالتی ناگزيگيرند، متوجه بگردند که ما 

  .بايستيم ،از طرف تعدادی از سايتھا جريان داردرا که ھا، و ترويج بی فرھنگی زير نام ترويج فرھنگ 

  ! عزيزتن نھايخوانندگا

بخانۀ اعامدانه و جھت خودداری از تطويل کالم نخواستم نمونه ھای ديگری که يا به صورت کتاب و يا ھم در کت

ديجيتال به ھمين ارتباط نزدم موجود است، نقل نمايم؛ ھرگاه دوستانی بدانھا نياز داشته باشند و نتوانند آن را از طريق 

.  توانند با من تماس بگيرند، در اسرع وقت تالش خواھم ورزيد تا برای شان بفرستمپيدا و دانلود نمايند، می" گوگل"

اميد اکنون که شمه ای از موضوع ويراستاری خدمت خوانندگان تقديم گرديده، تا قبل از اين که در بخش ديگر، به مسألۀ 

ن و ھمکاران عزيز پورتال اين فرصت را و ويراستاری پرداخته شود، خوانندگا" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

برای خود مساعد سازند، تا مسايل مطروحۀ اين قسمت را بار ديگر نيز از نظر بگذرانند، مطمئنم در چنان حالتی، 

  .حدس خواھند زد" نخوانده "قسمت چھارم اين نوشته را 

 ادامه دارد

 

  :يادداشت

ديگری نيز  ھائی نقل شد، در زمينۀ ويراستاری کتابھای به عالوۀ دو کتابی که در صفحات قبل از آنھا پارچه

 به صورت ه ارتباط ويراستاریبمی خواھند ی که ھا دردسترس قرار دارد، خوانندگانوجودداشته تعدادی از آن

  . اايشان بسنجيمب می توانند با اين قلم در تماس شوند، تا چگونگی ارسال آنھا را نديربگآمادگی  اختصاصی


