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  چكيده
  

كتب درسي سهم چشمگيري در عرصـه نـشر دارنـد و مخاطبـان آن غالبـاً قـشرهاي                   

بديهي است كه مؤلفان و ويراستاران بايد با دقـت و           . اند  فرهيخته فرهنگي و دانشگاهي   

  زبان آنها بپردازند و عالوه بر غنا بخشيدن به محتـوا،           وسواس بيشتر به تأليف و پيرايش     

  . اين كتابهاست، برقرار كنند انضباط ساختاري و استواري زبان را كه شاخص اصلي

دهي اين متـون      اين مقاله درصدد ارائة برخي نكات ويرايشي است كه در شكل          

 معيـار   در بخش نخست، ضمن تأكيد بر ضرورت رعايـت زبـان          . اي دارند   نقش برجسته 

نشانگي، نـامهجوري، تعـادل در        بي: در كتب درسي، به سه ويژگي اصلي اين نوع زبان         

در بخش دوم، برخـي مـسائل ويـرايش سـاختاري           . پردازيم  تعامل با واژگان بيگانه مي    

گويي، ايجـاد همـاهنگي       برقراري نظم و ترتيب مطالب، ممانعت از زياده       : متن، از قبيل  

. شـود    برطرف كردن ابهامهاي متن و مستندسازي ارائه مـي         در متن، تعيين پاراگرافها،   

اي مـتن     اين مقاله توجه ويراستاران را عالوه بر واژه و جملـه، بـه واحـدهاي فراجملـه                

  .كند جلب مي

  

   كليد واژه

  .ويرايش، زبان معيار، كتابهاي آموزشي
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  ضرورت رعايت زبان معيار

 زبـان مـتن از      هـر جـا   خـوبي آشـنا باشـد و          استار بايد با ويژگيها و ظرايف زبان معيـار بـه          وير
شـود، آن را اصـالح         معيار متمايـل مـي     غير  هاي    گونه  گيرد و به    ضوابط زبان معيار فاصله مي    

) 21، ص   6/3، شـماره    نامـه فرهنگـستان   ، به نقل از     49، ص   1378(استاد احمد سميعي    . كند
گونه زباني است كه به قلمرو ملي و فراگيـر            زبان معيار آن  «: نويسد  يار مي در تعريف زبان مع   

و اسـتاد علـي     . »كـرده مـشترك اسـت       زبانـان تحـصيل     اختصاص دارد و در ميان همة فارسي      
در تعريفـي تقريبـاً     ) 21، ص   6/3، شـماره    نامـة فرهنگـستان   ، به نقل از     1362(اشرف صادقي   

هاي محلـي و اجتمـاعي رايـج در           ست كه در وراي لهجه    زبان معيار زباني ا   «: گويد  مشابه مي 
يك كشور قرار دارد و وسيلة ارتباط اجتماعي، علمي و ادبي كساني است كه ممكن اسـت                 

ايـن زبـان معمـوالً    . هاي محلي يا اجتماعي خاص خود تكلـم كننـد       در شرايط ديگر به لهجه    
 وجه اشتراك تعاريف مذكور     .»خواندگان و غالباً با زبان نوشتار يكي است         همان زبان درس  

كرده هستند و اين زبان در آموزش مدارس و           گويان زبان معيار، تحصيل     اين است كه سخن   
  .وسايل ارتباط جمعي كاربرد دارد

  
  ويژگيهاي زبان معيار

نـشان بـودن آن        معيـار، بـي    غير  هاي    ترين ويژگي زبان معيار در تقابل با گونه          مهم .1
هاي زباني، اعم از اجتماعي و جغرافيايي، در          صيات ساير گونه   از خصو  يك  هيچاست، يعني   

شود؛ خصوصياتي كه به زبانهاي قومي يا محلي و يا طبقـات اجتمـاعي خـاص                  آن ظاهر نمي  
غيـر  براي مثال، گونه فارسي افغاني در مقايسه بـا زبـان فارسـي رايـج در تهـران،                   . تعلق دارد 

وقتي كه او . ي چون نجيب مايل هروي باشدشود، هرچند گويندة آن اديب    معيار محسوب مي  
) افغانهـا (پـشتونها   «: گويـد   مـي ) 58، ص   1387جـو،     ، بـه نقـل از صـلح       1384مايل هـروي،    (

و يـا اينكـه   » .شـود  دريافتند كه بدون دستيابي به زبان فارسـي بيـرق زنـدگي آنهـا علـم نمـي         
. »بان فارسي پرداختنـد   پشتونها به سبب ارتفاع نيازهاي عديدة زندگي روزمره به فراگيري ز          «

گاهي لهجه يـك طبقـه اجتمـاعي        . در اينجا به معناي برطرف كردن است      » ارتفاع«منظور از   
شـود، ماننـد لهجـه داش مـشدي در      معيار محسوب ميغير خاص در مقابل زبان رايج، گونه       

  .شود مقابل زبان رايج امروز تهران كه گونه غير معيار شمرده مي
بنابراين، كـاربرد   . يار آن است كه مربوط به زمان حال است         ويژگي ديگر زبان مع    .2

هـاي    هرچند بنا بر ضرورتهاي سبكي و سـليقه       . هاي قديمي يا مهجور، زبان معيار ندارند        واژه



  67/ نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي 

 

پذير است، كاربرد آنها در متون رايج آموزشي          گونه واژگان گاه توجيه     شخصي كاربرد اين  
هر عصر اسلوب زباني خاصـي دارد كـه بـا           . ازدس  و علمي، زبان را از وضعيت معيار دور مي        

عنوان يك نهاد اجتمـاعي اسـت         هاي گذشته متفاوت است؛ اين خصلت طبيعي زبان به          دوره
هـاي قـديمي و       بـراي مثـال، در زبـان فارسـي، كـاربرد واژه           . كه تابع تغييرات جوامـع اسـت      

 زبـان   ،)قدمـه ، مبحث م  1385كزازي،  (» هنباز«،  »آبخوست«،  »گشن بيخ «: مهجوري همچون 
آنكه زمان زيادي هم از عمـر آنهـا           ها، حتي بي    برخي واژه . سازد  را از وضعيت معيار دور مي     

ايـن واژه در آثـار ادبـي چنـد دهـه            . »ملتفت«د؛ مانند   نشو  گذشته باشد، دچار مهجوريت مي    
» متوجـه «پيش كاربرد داشته، اما در زبان معيار امروز مهجور شـده و جـاي خـود را بـه واژه                     

  .اده استد
كـار   بـه ) 1352صـفا،   (سرايي در ايران حماسه كه در كتاب  راهايي اينك برخي واژه 

هرچنـد برخـي از آنهـا ممكـن         . كنيم  معيارند، معرفي مي  غير  اند، اما در نثر علمي امروز         رفته
 كار برد، در زبان معيـار       است از نظر اهل ادب پسنديده باشند و بتوان آنها را در متني ادبي به              

  :روند كار نمي  در متون علمي بهو
  )ص ك( مطالب شتّي ←» مطالب پراكنده «جاي بهـ 

  )ص ك( صحايف مسطور ←» برگهاي نوشته شده «جاي بهـ 

  )ص ك( از بياض به سواد آمده ←» نوشته شده «جاي بهـ 

  )ص ك( توالي ايام ←» گذشت روزها «جاي بهـ 

  )ص ك( بضاعت مزجات ←» سرمايه اندك «جاي بهـ 

  )17ص ( صناديد عرب ←» بزرگان عرب «جاي بهـ 

  )36ص ( منسي ←» فراموش شده «جاي بهـ 

  )56ص ( اسمار ←» ها داستانها يا افسانه «جاي بهـ 

  )74ص ( بينونت ←» جدايي يا فراق «جاي بهـ 

  )116ص ( ذبول ←» پژمردگي «جاي بهـ 

  )154ص ( صراع ←» زد و خورد يا جنگ «جاي بهـ 

  )156ص ( به دست ذهول ←» ه دست فراموشيب «جاي بهـ 

  )158ص ( اطراء ←»  فراوانمدح يا ستايش «جاي بهـ 

  )184ص (اع و عقار ضي ←» زمينهاي زراعي و آب و ملك «جاي بهـ 

  )188ص ( تضريب ←»  يا بدگوييچيني سخن «جاي بهـ 

  )191ص (ه  تفو←» بر زبان آوردن «جاي بهـ 
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  )200ص (ت  امارا←» ها نشانه «جاي بهـ 

  )200ص ( اسهاب ←» پرگويي يا درازگويي «جاي بهـ 

  )201ص ( محرّض رغبات ←» برانگيزنده ميلها «جاي بهـ 

  )207ص (لبس  م←» پوشاك «جاي بهـ 

  )216ص ( نبذي ←» بخشي يا قسمتي «جاي بهـ 
  )284ص ( مفاوضات گرشاسب ←» گفتگوهاي گرشاسب «جاي بهـ 

  )318ص ( كراسه ←» كتابدفتر يا جزوه و  «جاي بهـ 

  )31ص ( اذيال ←» ها دنباله «جاي بهـ 

ت زباني كاربران زبان    اهاي بيگانه در زبان معيار تابع سازگاري با عاد           كاربرد واژه  .3
بنابراين، براي بيرون راندن يك واژه بيگانه از زبان بايـد بـه موقعيـت واژه در عـادات                   . است

كند و هرگونه زبـاني كـه          تغيير مي  سختي  به هر جامعه    عادات زباني . زباني جامعه توجه كرد   
. درصدد مقابله با اين عادات برآيد، بديهي است كه معيار بودن خود را از دست خواهد داد                

انـد و شناسـنامه فارسـي         برخي عناصر و تركيبات عربي و التيني در زبـان فارسـي جـا افتـاده               
انـد؛ اگـر ويراسـتار بخواهـد آنهـا را بـه               ردهان به آنها عادت ك    زبان  فارسياند و     دريافت كرده 

براي مثال، برخـي طرفـداران      . فارسي سره تبديل كند با اقبال خوانندگان مواجه نخواهد شد         
جغرافيا، فارسي، مذكر، لطيفه و مرحله را       : هاي پركاربردي چون    كوشند واژه   نويسي مي   سره

بـا  .  كـه بـا اقبـال مواجـه نبـوده اسـت            نگاري، پارسي، نرينه، نرمينه و زينه تغيير دهند         به زمين 
هاي بيگانه از سر تفاخر و تظاهر، كه آن هم مغـاير بـا                كارگيري واژه   وجود اين، افراط در به    

ويژه، در    اين افراط، به  . سازد  عادات زباني جامعه زباني است، زبان را از حالت معيار دور مي           
اي  وفـور در آثـار ترجمـه    اي اخير بهه شود؛ در دهه    برداري از عبارات بيگانه آشكار مي       گرته

ــد  ــاراتي مانن ــاده كــردن، روي كــسي حــساب كــردن و  : ديــده شــده و عب ــراي شــروع، پي   ب
  .آتش گشودن به متون فارسي وارد شده است

  
  ويرايش ساختاري متن

ها  ها و جايگزين كردن واژه   برخي ويراستاران در ويرايش يك متن چنان غرق اصالح جمله         
براي مثال، در مقاله يكـي از       . شوند  نقايص محتوايي و ساختاري آن نمي     شوند كه متوجه      مي

 به برپايي نمايشگاه كتاب از سوي شهرداري تهـران، ضـمن اعـالم خبـر در                  ها راجع   روزنامه
 بررسي شده بود؛ اما بعـد از        تفصيل  بهاين باره، نقش و ضرورت برپايي چنين نمايشگاههايي         
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ايـن  ! يـافتي   ر از نمايشگاه، نشاني محل نمايشگاه را نمـي        خواندن آن و شايق شدن براي ديدا      
  .دهنده غفلت ويراستار از ويرايش محتوايي و ساختاري مقاله است واقعيت، نشان

گـويي، ايجـاد همـاهنگي در مـتن،           ترتيب مطالب، ممانعـت از زيـاده        و برقراري نظم 
صـر مهـم در ويـرايش        مـتن و مـستندسازي از عنا       ياهـ تعيين پاراگرافها، برطرف كردن ابهام    

  :آنها را در نظر گيردآثار ساختاري متن هستند كه ويراستار بايد در ويرايش 
  

  برقراري نظم و ترتيب مطالب. 1
او بايـد  . تنظيم مطالب كتاب يا مقاله، براساس ترتيب منطقـي، نخـست وظيفـه مؤلـف اسـت                

 در اين كار موفـق       بعد از آن قرار گيرد؛ اما اگر       يك  كداممشخص كند كدام مطلب، اول و       
 ترتيـب منطقـي را تعيـين      نبود، ويراستار با شناسايي آن و مطلع كردن مؤلـف، بـه كمـك او                

  .كند
سازماندهي مطالب متن، اعم از علمي و آموزشي و غيره، در حين نوشتن مـتن اوليـه                 

با وجود اين، پژوهشگران حوزه زبان و نگارش بـا بررسـي سـاختار مقـاالت           . گيرد  شكل مي 
 در كتـاب    2كـارول اسـليد   . انـد   الگوهايي را براي ارائه مطالب در متن شناسايي كرده        علمي،  

، پـنج الگـو را بـراي سـازماندهي          هـا   نامـه   گزارشها و پايـان   هاي تحقيقي،      مقاله  سبك و شيوه  
اين پنج الگو مبتنـي بـر ترتيـب زمـاني،           ). 1380اسليد،  (مطالب يك متن معرفي كرده است       

ويراسـتار بـا    . يزيكـي، علـت و معلـول و تجزيـه و تحليـل هـستند              سنجش و مقايسه، محيط ف    
تواند الگوي خاص هر متن را شناسايي و          مطالعه و شناخت الگوهاي مختلف سازماندهي مي      

    .نظم و ترتيب ميان اجزاء را تعيين كند

  
  گويي ممانعت از زياده. 2

خـشهايي از مطالـب     شـوند كـه ب      ويراستار وقتي مطلـع مـي     نويسندگان پس از تحويل متن به       
كننـد؛ زيـرا حـذف آنچـه سـاعتها صـرف               و بايد حذف شوند، معموالً مقاومـت مـي         ندزايد

. اي از وجود خود را بايد حـذف كننـد           گردآوري آنها شده، بسي دشوار است و گويي پاره        
هـاي    با وجود اين، تاريخ ويراستاري در ايران و جهان بارهـا شـاهد بـوده اسـت كـه توصـيه                    

 كتابي موفق   صورت  بهي بر كاهش متن و حذف مطالب زايد، كتاب ناموفقي را            ويراستار مبن 
ارتبـاط بـا    داننـد بـي   به گمان برخي مؤلفان هر آنچـه راجـع بـه موضـوع مـي     . درآورده است 

                                                                                                                             
2.  Carole Slade 
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موقعيت خواننده بايد در اختيار او قرار دهند؛ بـديهي اسـت فربـه سـاختن مـتن، خواننـده را                     
اي كـه در زمينـه فلـسفه     براي مثال، نويسنده. دهد ل ميكند و قدرت دركش را تقلي ملول مي 

كنــد چــه لزومــي دارد بخــش مهمــي از كتــاب خــود را بــه توضــيح و توصــيف  تــأليف مــي
هاي فلسفي پيشين اختصاص دهد و يـا در زمينـه تـاريخ معاصـر ضـرورتي نـدارد كـه                       نظريه

  .ندمؤلف آن تحوالت تاريخ ايران را بعد از اسالم تا دوره معاصر مرور ك
گويي و حشو گاهي در سطح جمله اسـت و ويراسـتاران بـه آن                 طور معمول، زياده    به

بيشتر توجه دارند؛ عباراتي همچون مفيد فايده و مثمـر ثمـر كـه اسـتاد ابوالحـسن نجفـي در                     
. ؛ هرچند نبايد دچار افراط شـد      )1370نجفي،  ( به آنها اشاره كرده است       غلط ننويسيم كتاب  

شوند، چنـدان شـفاف نيـستند و          ت بيگانه وقتي به زبان ديگر وارد مي       براي مثال، برخي كلما   
هاي ديگري از زبان مقصد در كنارشان قـرار گيـرد تـا كـاربران آنهـا را بـشناسند؛                      بايد واژه 

. مانند سنگ حجراالسود، تهويه هوا يا لگن خاصره كه خاصـره خـود بـه معنـي لگـن اسـت        
هـاي    عتقدند بايد حذف شوند؛ در حالي كـه واژه        پسندند و م    برخي ادبا اين نوع حشو را نمي      

هاي سنگ و لگن و هـوا بـر       يي شفاف نيستند و اگر واژه     تنها  بهحجراالسود، خاصره و تهويه     
  .يابند  معناي واژه را درميزبان فارسيآنها سايه اندازد، كاربران 

ــي  ــضيه معكــوس م ــات ق ــف از آوردن توضــيحي ضــروري   گــاهي اوق شــود و مؤل
. بينـد   شود و رسايي كالم آسـيب مـي         طوري كه پيكره سخن ناقص مي       ند، به ك  خودداري مي 

براي مثال، در اغلب كتابهايي كـه بـا         . گويند  در اصطالح قدما به اين حالت، ايجاز مخل مي        
) 1372ماهيـار،    (گزيده اشـعار خاقـاني    شود، مانند     عنوان گزيده متون نظم فارسي تأليف مي      

شود؛ در حالي     تك ابيات پرداخته مي     ه شرح و توضيح تك    پس از نقل اشعار، بدون مقدمه ب      
شود تا خواننده در گيرودار فهم پيچيدگيهاي         كه هيچ تصوير كلي از محتواي شعر ارائه نمي        

زنـد و     مقدمگي گاه به اصل كتاب صـدمه مـي          اين بي . ابيات، محور اصلي شعر را از ياد نبرد       
توانـد   آسـاني نمـي   ؛ بديهي است خواننده بـه شود كتابهايي بدون مقدمه و پيشگفتار منتشر مي     

در ايـن   .  آگاهي يابـد   خوبي  بههاي مؤلف از تأليف كتاب و روش او           در اين كتابها به انگيزه    
  .اشاره كرد) 1376فياض،  (تاريخ اسالمتوان به  زمينه مي
  

  ايجاد هماهنگي در متن. 3
ها همـه درسـت باشـند،        ها و اصطالحات و حتي ساختار جمله        در يك متن ممكن است واژه     

نظمـي عـالوه بـر آنكـه از آهنـگ و              ايـن بـي   . ها وجود نداشته باشـد      اما هماهنگي بين جمله   
بـراي مثـال، عنـاوين اصـلي و فرعـي يـا             . كنـد   كاهد، تأثير آن را كـم مـي         موسيقي كالم مي  
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ند، بايد ساختار دستوري مـشابهي داشـته باشـند؛ بـراي            مدخلهايي كه در يك سطح قرار دار      
  :شود نمونه، به مواردي اشاره مي

  :علل بيماري قلبي عبارت است از
  ـ كشيدن سيگار،

  ،ـ مصرف زياد چربي
  .ـ وقتي فرد روزانه ورزش نكند

ها وجـود نـدارد؛ دو جملـه نخـست،            در اين عبارات از لحاظ دستوري هماهنگي ميان جمله        
صـورت  .  اسـت   و داراي فعـل     و جملـه سـوم خبـري       فاقد فعل هـستند   لل بيماري،   راجع به ع  

  : درست آن چنين است
  :علتهاي بيماري قلبي

  ـ كشيدن سيگار،
  ،ـ مصرف زياد چربي

  .ـ ورزش نكردن روزانه
  :نمونة ديگر

 :اي از نظر مخالفان خطر نيروگاههاي هسته

 نشت،) الف

 ،اي هاي هسته دفن زباله) ب

 .زنند روريستي به نيروگاهها صدمه ميگروههاي ت) ج

تنهـايي مـبهم و نارساسـت و بهتـر بـود ماننـد گزينـه ب، بـا                     بـه » نـشت «در گزينه الف، واژه     
.  اسـت كامـل اي  گزينـه ج، نيـز بـرخالف دو گزينـه ديگـر جملـه           . شـد   ٌاليه همراه مي    مضاف

  :صورت درست عبارت چنين است
 :اي از نظر مخالفان خطر نيروگاههاي هسته

 نشت تشعشعات،) لفا

 ،اي هاي هسته دفن زباله) ب

 .رساني گروههاي تروريستي آسيب) ج

. ها با بافـت كالمـي باشـد         دليل تناسب نداشتن واژه     ي گاه ممكن است به    راواين ناهم 
و » كليـه «هـاي     دهيم، واژه   براي مثال، وقتي در زمينه پزشكي، اعضاي بدن انسان را شرح مي           

 اين دو واژه از     جاي  بهدر زمينه تغذيه بحث كنيم، بهتر است        اگر   اما   بريم،  كار مي   را به » كبد«
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در مـتن مربـوط بـه       » كبـد «و  » كليـه «هاي    كاربرد واژه . استفاده كنيم » قلوه«و  » جگر«واژگان  
  .تناسبي كالم متن است رغم آنكه غلط نيست، بي تغذيه، علي

هاي فصلهاي     صفحه از جمله موارد ديگر هماهنگي در متون آموزشي، تناسب تعداد         
شـود تـا    اي همگن و متعادل در سراسر متن موجب مي          گونه  تقسيم مباحث به  . يك متن است  

بنـدي كتـاب      در برخي كتابهاي آموزشي، اشكال جدي در فـصل        . كتاب شكلي متقارن يابد   
كتـاب   صـفحه اسـت؛ ماننـد        26 صفحه و فصل ديگر      97براي مثال، يك فصل     . وجود دارد 

  ). 1374سيف،  ()1(ناسي رشد نشارو
متن .  نظم خاص اثر است  و دهنده آهنگ از نظر صوري، تفاوت فونتها نيز نشان

اصلي، عناوين و زير عناوين هر يك بايد با فونت خاصي نوشته شوند تا موقعيت هر يك به 
  . روشني معلوم شود

متن برقراري انسجام معنايي بين مباحث نيز يكي ديگر از انواع هماهنگي و نظم در 
نويسنده هر مبحثي را در ارتباط با موضوع اصلي متن بايد مطرح نمايد، طرح مباحث . است

.  ساختن بدون تناسب متن است گوناگون و نامرتبط با موضوع اصلي، خروج از نظم و فربه
، بخش نسبتاً زيادي از )1378احدي و ديگران،  (روانشناسي رشدبراي نمونه در كتاب 
كه با مباحث نظري بلوغ و   و بزه اختصاص يافته است، در حالي كتاب به مباحث جرم

  .نوجواني همخواني چنداني ندارد
  
  تعيين پاراگرافها. 4

شود   ترين واحد متن است؛ اما متأسفانه در متون فارسي كمتر به آن توجه مي               پاراگراف مهم 
ي كـساني كـه     به همين سبب، اغلب مؤلفان حت     . شود  و در آموزش نگارش به آن تأكيد نمي       

آثاري در زمينه آيين نگارش دارند، با حدود و هويت پاراگراف آشـنا نيـستند و بـسياري از                   
بنـدي صـحيح نـدارد،          متني كه پاراگراف  . اند  كتب فارسي در آغاز و پايان پاراگراف آشفته       

بندي و انباري مملو از كاالهاي گوناگون است كـه مـشتري خـود           اي فاقد اتاق    همچون خانه 
انـد كـه بايـد        ويراسـتاران سـزاوارترين افـرادي     .  ارتباط بين آنها را با صرف وقـت بيابـد          بايد

هـا را بياموزنـد و سـپس          نخست ساختار پاراگراف، انواع آن، سازوكار و روابـط بـين جملـه            
در مـتن داراي پـاراگراف، خواننـده متوجـه          . ضعف مؤلفان در اين زمينـه را برطـرف كننـد          

. شود   پايان يافته است و در پاراگراف بعد ايدة ديگري مطرح مي           شود كه ايده اصلي متن      مي
ها را بيابد؛ ارتباطي كه محصول روابط علّي يـا            تواند ارتباط منطقي بين جمله      راحتي مي   او به 

  .هاست توصيفي آشكار بين جمله
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  برطرف كردن ابهام در متن . 5
هـاي طـوالني و گـاه     توليـد جملـه  افتنـد و بـا    پردازيهاي مبهم مي   برخي مؤلفان به دام عبارت    

بديهي است كـه مخاطبـان گمـان كننـد          . كنند  ثقيل، خوانندگان را از درك معنا مأيوس مي       
 روانـشناسي براي مثال، بـه متنـي از كتـاب          . اي است    و ترجمه   نارسا ها فارسي   گونه جمله   اين

  : توجه كنيد) 154، ص 1372منصور،  (ژنتيك
 در مجموعــة آنهــا اثــرات حــس جنبــشي لفظــي نيــز اثــرات حــسي كلــي ايــن بازتابهــا كــه«

دهندة محتواي معنـاي      دهند كه به نوبة خود تشكيل       اند، بافت تجسمي را تشكيل مي       محفوظ
انـد كـه داراي انتهاهـاي اجرايـي           اما اينها اثرات حسي كمانهاي انعكاسي كامل      . كلمه است 

   .»اند ، ولي حذف نشدهاند اند، تقليل يافته اين انتهاهاي حركتي وقفه يافته. هستند

بديهي است كه فهم اين متن نه فقط براي دانـشجويان، بلكـه بـراي اسـتادان ايـن رشـته هـم                       
  .دشوار است

  ، 1378احــدي و ديگــران،   (روانــشناسي رشــد بــه جملــة ديگــر از اثــر تــأليفي     
پـذير غالبـاً از طريـق اسـتعفا كـردن و              كودك حساس و هيجان   «: توجه كنيد ) 937ـ582ص  

در اين عبارت معلوم نيست منظور مؤلفـان         .»دهد  را به زمين نهادن واكنش نشان مي      اسلحه  
  چه نوع استعفايي و كدام اسلحه است؟ 

گـذاريهاي متفـاوت بـراي يـك اصـطالح واحـد،              برخي مترجمان نيـز بـا معـادل       
و » شناسـي رشـد     روان«گـذاري     معـادل از  بـراي مثـال،     . كنند  خوانندگان را سردرگم مي   

شِـماهاي  « سـه معـادل    و نيزDevelopment Psychologyبراي واژه » ي تحولشناس روان«
دفتــر همكــاري  (Cognitive Schemata بــراي واژه »طرحــواره«و » بنــه روان«، »شــناختي

  . توان ياد كرد  مي)937، 637، 591 ،583، 582، ص 1385حوزه و دانشگاه، 
نـي و تخصـصي و يـا      برخي مؤلفان و مترجمان هم بـا توضـيح نـدادن اصـطالحات ف             

نــدادن معــادل بــراي اصــطالحات در پــاورقي موجــب اخــتالل در ارتبــاط خواننــده بــا مــتن 
كـه دربـاره   ) 1378احـدي،   (روانشناسي رشـد براي مثال، در فصل هشتم از كتاب    . شوند  مي

بيگانگي است، مفهوم از خودبيگانگي تعريـف و توصـيف نـشده              اختالالت رواني و از خود    
، معادلهـاي   )1378اتينگهاوزن و ديگران،     (هنر و معماري اسالمي   ر كتاب   همچنين، د . است

كار رفته است كه معادل التـين آنهـا در پـاورقي              فارسي جديدي براي برخي اصطالحات به     
، بودبـاش   )38ص  (، شادخواري   )35ص  (، كردوكار   )29ص  (كاوديوار  : نيامده است، مانند  

  ).372ص (و همكناري ) 97ص (



  سخن سمت / 74

  

  مستندسازي. 6
مؤلـف  . اعتبار هر متن علمي به ميزان دقـت مؤلـف در مـستندسازي اطالعـات بـستگي دارد                 
شناسـي    موظف است در سراسر متن نحوه استفاده از نقل قولها، سازماندهي ارجاعات كتاب            

براي اين كـار الزم اسـت       . و فهرست كامل منابع و مĤخذ خود را در انتهاي اثرش ارائه كند            
نامـه شـيكاگو يـا     ماننـد شـيوه  (المللـي را   هاي مستندسازي معتبر بـين      نامه از ابتدا يكي از شيوه    

  .انتخاب كند) هاي معتبر داخلي نامه شناسي يا يكي از شيوه نامه انجمن روان شيوه
وبيش بـه روش مـستندسازي        رغم آنكه در سالهاي اخير كم       كتابهاي دانشگاهي علي  

توان به يقين ادعا كرد كه اتفاق نظري  هنوز نمياند،    هاي معتبر روي آورده     نامه  مطابق با شيوه  
بـراي مثـال،   . عمومي راجع به روشهاي كاربردي در حوزه كتابهاي درسي پديد آمده اسـت    

در كتابهاي ادبي هنوز مؤلفان تمايلي به ارائه منابع و مĤخذ لغوي خـود در شـرح و توضـيح                    
اصـطالحي  ) 1372ماهيـار،   ( گزيـدة اشـعار خاقـاني     در كتـاب    . ها و اصطالحات ندارند     واژه

شـارح  . شود  شود، ولي مأخذي براي آن ذكر نمي        توضيح داده مي  ) 42ص  (»  پيلي  شه«مانند  
دهـد و گـاهي هـم بـا عبـاراتي كلـي               گاهي تلميحات و اشارات را با ذكر مأخـذ شـرح مـي            

در باورهـاي   «، يـا    )17، بيـت    40ص  (» ...در شروح ديوان خاقاني آمده است كـه         «: همچون
  .كند  از ذكر دقيق منبع خودداري مي )69ص (» ... آمده است كه ديني

در سراسـر مـتن ابيـات مختلـف         ) 1352صـفا،    (سرايي در ايران    حماسهمؤلف كتاب   
 برگزيـده و شـرح شـاهنامه      آورد و مؤلـف كتـاب          را بـدون ذكـر نـشاني شـاهد مـي           شاهنامه

گروهـي  : نويـسند  عمي ميطبري و بل«: نويسد در مورد كيومرث مي ) 25، ص   1375اتابكي،  (
و براي اين گفتة طبري و بلعمي » گويند كه آدم او بود و گروهي گويند كه او نبيرة آدم بود  

  . كند منبعي ذكر نمي
از تصاوير سياه و    ) 1374كياني،   (تاريخ هنر و معماري ايران در دوره اسالمي       مؤلف  

  .كند  را ذكر نميبرد، ولي منبع آنها هاي زيادي بهره مي سفيد و رنگي و نقشه
 بودن اطالعات و منابع و مĤخذ متون علمي و آموزشـي نيـز از مـواردي اسـت                روز  به

 كليـات علـم اقتـصاد     براي مثال، در چاپ هفتم      . كه ويراستار بايد بر آنها نظارت داشته باشد       
مـصوب  (قوانين قبل از انقـالب آمـده، امـا بـه بانكـداري جديـد در ايـران                   ) 1372قديري،  (

اشاره نشده است، در حالي كه بايد به مباحث اقتـصاد اسـالمي و تالشـهايي                ) 1362شهريور  
  .شد كه براي شناساندن آن صورت گرفته است، توجه مي

گيــري از منــابع و مĤخــذ قــديمي اغلــب يكــي از اشــكاالت اساســي در كتــب   بهــره



  75/ نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي 

 

ط منـابع   متوسطور به) 1378احدي،  (روانشناسي رشد براي مثال، در كتاب     . دانشگاهي است 
از گفتـه   ) 29ص  (» خالقيـت « سال پيش است؛ در اين كتاب براي تعريـف           35آن مربوط به    

كـه بـا تعـاريف جديـد بـسيار          !  سال پيش نقل قول شده اسـت       45يك روانكاو فرانسوي در     
 سـال پـيش اسـتفاده شـده كـه بـا             50متفاوت است؛ همچنين در ذكر سن بلـوغ از مطالعـات            

  .اطالعات امروزي متفاوت است
در پايان مايلم بيتي از سعدي را كه مناسـب نقـش مـؤثر و ارزشـمند ويراسـتاران در                    

  :هدايت نويسندگان و بهبود متن است، نقل كنم
 كــس نكوخــواه توســت بــه نــزد مــن آن

  

ــت      ــار در راه توس ــالن خ ــد ف ــه گوي  ك
  

 كــس كــه عيــبش نگوينــد پــيش هــر آن
  

 هنــر دانــد از جــاهلي عيــب خــويش      
  

   سعدي شيرازيبوستان
  

  گيري نتيجه
ويراستار براي اطمينان يافتن از رعايـت ضـوابط زبـان معيـار در متـون آموزشـي، نـاگزير از                     
برقراري ارتباطي آگاهانه و مستمر با تغيير و تحوالت روزانه زبان معيار است و بـراي حفـظ                  

د عناصر  مند گردد تا مانع از ورو       شناسان بهره   آن، پيوسته بايد از دستاوردهاي منتقدان و زبان       
  .معيار شود غير

تمركـز بـر جملـه و واژه ممكـن          . جانبه و جامع باشد    تعامل ويراستار با متن، بايد همه     
تر از جمله شـود؛ بـه همـين دليـل             است مانع از نظارت بر اسلوب نوشته در واحدهاي بزرگ         

 تناسب  ويراستار بايد پيوسته كليه عناصر ساختاري متن را رصد نمايد و به همه اركان متن به               
هرچند اين اركان نيز به تبع زبان، ثابت و اليتغيـر نيـستند و بـا                . هر يك، توجه و نظارت كند     

هـاي علمـي و كتابهـاي امـروزي بـا             كـه سـاختار مقالـه       كننـد، چنـان     گذشت زمان تغيير مـي    
ساختارهاي بيست سال پيش متفاوت است و بديهي است اين تغييـرات در آينـده نيـز ادامـه                   

  .خواهد يافت
  

  منابع
 .نشر فراوان روز: تهرانچاپ اول، ، برگزيده و شرح شاهنامه، )1375(اتابكي، پرويز 

، ترجمه يعقـوب آژنـد، چـاپ اول،         هنر و معماري اسالمي   ،  )1378(اتينگهاوزن، ريچارد و ديگران     
 .سمت: تهران
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، نوبـت   نـشر بنيـاد   : ، تهـران  )نوجـواني و جـواني    (روانشناسي رشد   ،  )1378(احدي، حسن و ديگران     
  .هشتم

، ترجمه مهراندخت   ها  نامه  هاي تحقيقي، گزارشها و پايان      سبك و شيوه مقاله   ،  )1380(اسليد، كارول   
 .انتشارات آگاه: تهراننظام شهيدي، چاپ اول، 

 .دانشگاهي نشر مركز :، چاپ سوم، تهرانويرايش درباره ،)1373 (نويسندگان از جمعي

، بـا نگـرش بـه منـابع اسـالمي         ) 2(و  ) 1(روانـشناسي رشـد      ،)1385(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه      
 .سمت: چاپ اول، تهران

 .6/3شماره  ،فرهنگستان نامه ،»دارد؟ ويژگيهايي چه و چيست معيار زبان« ،والي رضايي،

  .سمت: ، تهراننگارش و ويرايش، )1378(سميعي، احمد 
  .سمت: ، چاپ پنجم، تهران)1(روانشناسي رشد ، )1374(سيف، موسي 
 .4، شماره  8، نشر دانش، سال »زبان معيار«، )1362(اشرف  صادقي، علي

 .انتشارات اميركبير: ، چاپ سوم، تهرانسرايي در ايران حماسه، )1352... (صفا، ذبيح ا

  . نشرمركز: چاپ دوم، تهران ،ويرايش هاي نكته ،)1387 (علي جو، صلح
 .دانشگاه تهران: تهران، چاپ هشتم، تاريخ اسالم، )1376(اكبر  فياض، علي

  .مركز نشر سپهر: ، چاپ هفتم، تهرانكليات علم اقتصاد، )1372(قديري اصلي، باقر 
 .سمت: ، چاپ پنجم، تهراناول جلد ،باستان ةنام ،)1385 (الدين ميرجالل كزازي،

: ، چـاپ اول، تهـران     تـاريخ هنـر و معمـاري ايـران در دوره اسـالمي            ،  )1374(كياني، محمديوسف   
  .سمت

 .نشر قطره: ، چاپ اول، تهرانگزيده اشعار خاقاني، گزينش و شرح، )1372(ماهيار، عباس 

 . 8، شماره كيهان فرهنگي، )1384آبان (مايل هروي، نجيب 

 .نشر ترمه: ، چاپ ششم، تهران)1( روانشناسي ژنتيك جلد، )1372(منصور، محمود 

 .دانشگاهي نشر مركز :اپ دهم، تهرانچ، ننويسيم غلط ،)1381 (ابوالحسن نجفي،

 

 


