
 

 

       دربارة ويرايش

        

  فريبرز مجيدي

شده  يك متن تأليفي يا ترجمهالح سازي و اص لي عبارت است از آمادهه به طور كاي بس گسترده دارد ك ويرايش دامنه
بندي، ثبت صحيح  هاي سجاوندي، پاراگراف الخط، نشانه با تكيه بر قواعد نگارش صحيح و اصولِ مربوط به رعايت رسم

  و فني. ،اند: محتوايي، ادبي د نوع تقسيم كردهنو از اين قبيل. از اين رو، ويرايش را به چهاي خاص،  نام
بردن  شده با متن اصلي (به زبان مبدأ) به منظور پي رجمهويرايش عبارت است از مقابلة يك متن تدر زمينة ترجمه، 

  كه به اين
 نشده باشد؛نظر نويسنده در ترجمه حذف  هاي مورد يك از مضمون نخست، هيچ -

 نگارش نويسنده را در برگردان متن در حد اعالي امكان رعايت كرده باشد؛  دوم، مترجم سبك و سياق -

 باشد؛شده ه به كار برده مترين صورت نگارش در ترج ترين، و قابل فهم ترين، روشن ، درستسوم -

هاي سجاوندي به  هاي خاص، ترجمة اصطالحات فنيِ مربوط به متن، و نشانه چهارم، ثبت تلفظ نام -
 ترين نحو صورت گرفته باشد. ترين و درست دقيق

» تجويز«تواند به  خورد مي ي برمييها كه به لغزششده هرجا  هاي تأليفي يا ترجمه بنابراين، ويراستار در متن
ي اصالح فرق گذاشت. تجويز نوعي پيشنهاد تغيير است كه برا» عمال سليقها«بپردازد. البته، بايد ميان تجويز و 

كه نادرست  شود دادن چيزي مطرح مياما اعمال سليقه به منظور تغيير پذيرد، ها صورت مي ها يا نابهنجاري نادرستي
مؤلف يا  بر اش را گونه موارد، ويراستار مجاز نيست كه سليقه نيست ولي با سليقة ويراستار سازگاري ندارد. در اين

متن  نتر شد تر و روان زبان فارسي ياري رساند و در روشن چه بيشترِهر كه به سالمت مترجم تحميل كند مگر آن
 مؤثر باشد.

حتي در  ــمالزمه دارد. هرگاه ويراستار خطاهاي وارد در متن تأليفي يا ترجمه را » تجويز«ا اصوالً ب» ويرايش«
پرداخته است، و در كار او اين  »تجويز«در حقيقت، به نوعي اصالح كند،  ــمواردي كه خطاها كامالً رواج يافته باشند 

داشتن آن امر نيست. از اين رو، تذكر  بر حقانيت  بودن امري دالّ شدن يا معمول شود كه رايج نكته به ذهن القا مي
» ات«هاي فارسي با  هاي فارسي، جمع بستن واژه ويراستار به مؤلف يا مترجم براي پرهيز از به كار بردن تنوين در واژه

، و نيز پرهيز از هاي نادرست سازي هاي وصفي نابجا، تركيب به جاي قيد، به كار بردن فعل  فاده از صفت، است»ين«و 
مناسبي  ـ تجويزهاي كامالً بجا وــ و صدها مورد ديگر از اين نوع ـكنند  ري كه ايجاد اشتباه ميهاي مكس جمع

  دارد. الحاتي در امان ميطها و اص چنين عبارتكاربرندگانِ  دانشيِ به دقتي و كم از گزند بي هستند كه زبان را
شده بايد به هردو زبان (مبدأ  كه پاسدار گنجينة زبان فارسي است، در ويرايش يك متن ترجمه بر آن ويراستار، عالوه

بيني و دلسوزي عمل كند و خطاها را بيابد، با نگاه منطقي  با حداكثر باريك و مقصد) تسلط داشته باشد؛ بايد
منصفانة مندرج هاي غير دقيق مبذول دارد، و نكتهاي به صحت بيان، انتظام مطالب، و فصاحت متن توجه  بهجان همه

 .ها) را حذف كند ها، و توهين ها، تهمت ها، تعصب آلودگي زدن ها (از قبيل نيش در نوشته


