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Abstract 

The present study investigates the effectiveness of the headlines of such lessons as “writing 

and editing styles” and “editing workshop” (1) and (2) in curricula presented in BA course 

of Persian language and literature. These are amongst the most applied lessons in the 

Persian language and literature major that, while they improve the writing skills of the 

university students, they prepare them for fitting new occupational grounds whereas it 

seems according to the indices set by the lesson planning council that these lessens need 

revisions. The present study considers the indices proposed by the supreme lesson planning 

council to criticize and investigate the aforesaid lessons. The indices are: being up-to-date 

and responsive to the society needs, setting the ground for the emergence of the creativities, 

being in proportion to the program’s components, being coordinated with the strategic 

documents and plans, and being attentive to the real nature of the course. The study results 

indicated that these indices have not been correctly observed in the codification of the 

curriculum, and the existent programs have shortfalls and problems. No attention has been 

paid to the prerequisites, and the lessons have overlaps, and this has caused the macro-

structure of the headlines to lack the required proportion. Moreover, no emphasis has been 

made on the learning activities contributing to the fostering of creativity. Another problem 

of the lessons is lack of attention paid to the strategic documents and programs, including 

the supervisory role of the Persian language and literature academy, and there is also no 
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attention paid to the materials and contents of headlines to the enactments by the academy, 

including Persian writing styles, word choice, etc. Investigation of the materials and topics 

in terms of newness and being up-to-date is reflective of the structural, content-related, and 

lingual problems of the introduced materials in terms of not being recent; hence, a need is 

felt for revision of the existing headlines and materials. 

Keywords: Curriculum, Writing and Editing Style, Bachelor Course of Persian Language 

and Literature, Updated, Editing Workshop Lesson. 
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  های مربوط به نگارش و ویرایش سرفصل به انتقادی رویکردی
 فارسی ادبیات و زبان کارشناسی دورة در برنامة درسی

*الهامسيدان

 چکیده

کارگلا   »و « آیلنن گالارو و ویلرایش   »این پژوهش به بررسی کارآمدی سرفصل  ررو   
رر برگامة ررسی مقطع کارشناسی زبان و اربنلا  فارسلی گ لر رارر     (« 2( و )1ویراستاری )

 های گویسندگیِ تقویت مهار با اربرری رارگد و این ررو  رر برگامة ررسی مدگ ر جنبة ک
ایلن   ،رو کننلد  رر پلژوهش پلنشِ    ملی فلراه    رر جامعه را ها آن های شغلی زمننه فراگنران،

شلوگد  گتلای     ریزی آموزو عالی بررسلی ملی   های شورای برگامه به شاخص ررو  باتوجه
تلوجهی بله    رارگلد  بلی  ها و مشلالتتی   های موجور کاستی رهد برگامه این بررسی گشان می

هلا   پوشاگی ررو  باعث شلد  اسلت کله سلاختار کلتن سرفصل        گنازهای الزم و ه  پنش
هلای یلارگنری    براین، رر سرفص  این ررو  بر فعالنلت  عتو تناسب الزم را گداشته باشد  

ی بلرر  را هلای   توجهی بله سلندها و برگامله      بیرهندة ختقنت تأکندی گشد  است پرورو
رر سلت   ها آن گ ارتی فرهناسلتان زبلان و ارف فارسلی از ریالر مشلالت       ازجمله گقش

ای و چالوگای ورور   هلای شلغلی و حرفله    تعننن اهداف و مباحث سرفص  گنز بله زمننله  
 کله،  رهلد  روزآمدی منابع و مباحث ه  گشان ملی فراگنران به آن توجه گشد  است  بررسی 

و زباگی رر منلابع   ،ساختاری، محتواییهای  توجهی به منابع و مباحث روز، اشالال ضمن بی
ضلمن آملوزو    ،تلا بتواگنلد  گناز رارگلد  بازگاری به شد  وجور رارر و منابع موجور  معرفی

 کارآمد، الاوی زباگی مناسبی برای فراگنران باشند 

برگامة ررسی، رر  آینن گاارو و ویرایش، رورة کارشناسی زبلان و اربنلا    :ها واژهکلید
کارگا  ویراستاری فارسی، روزآمدی، 
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 مقدمه. 1

اسلت  برگاملة    منلد  هلدف های آموزشی تلدوین   ترین اصول رر گ ام از مه های ررسی  برگامه
رهلد و   بله فراینلد آملوزو جهلت ملی      ،کررن اهلداف و رویالررهلا   ضمن مشخص ،ررسی

بلا تلدوین طرحلی از اهلداف و      چننن، ه   کند ارتباطی مؤثری بنن فراگنر و استار برقرار می
ریزی آموزشلی آن رر    های آموزشی، تمامی اطتعا  مفند مرتبط با کت  و برگامه النتفع

 ،ضلمن تناسلب بلا اهلداف رشلته      که، الزم است ،بنابراین  رهد را رراختنار راگشجو قرار می
 کنندة گنازهای فراگنر باشد    و برطرف ،جامع، روزآمد

تار واگلذار شلد  اسلتم املا     تدوین سرفص  ررو  رر بسناری از کشورهای رگنا به اسل 
هلای راگشلااهی    کلررن رور   های اصلی تهنة سرفص  هماهنگ که ازجمله هدف این  به باتوجه

(، رر کشور ملا  62: 1931ها و مؤسسا  آموزو عالی است )فرراگش  مشابه رر همة راگشاا 
رسلیِ  هلای ر  صور  متمرکز برگامه ریزی آموزو عالی برای ایجار هماهنای به شورای برگامه

هایی برای تدوین برگامة ررسلی   کند  این شورا شاخص مقاطع مختلف تحصنلی را تدوین می
کررن زمننلة بلروز و وهلور     یی به گنازهای جامعه، فراه گو پاسخروزآمدی، »گنرر:  گ ر می رر

و توجه بله   ،یبرر را های  بورن اجزای برگامه، هماهنای با سندها و برگامه ها، متناسب ختقنت
(  6: 1931 فارسلی  اربنلا   و زبلان  کارشناسلی  رورة ررسلی  برگامة« )نت واقعی آن رشتهماه

هلای   گنرر تا چه حلد رر برگامله   گ ر می حال باید رید اهدافی که این شورا برای سرفص  رر
 های مختلف لحاظ شد  است  ررسی رشته

رآملدی  کا ،ریزی آملوزو علالی   های شورای برگامه به شاخص باتوجه ،رر پژوهش حاضر
و اگطبلا  آن بلا    ،(«2( و )1) کارگا  ویراستاری»و « آینن گاارو و ویرایش»سرفص  ررو ِ 

شلور  بلاوجور    منابع موجور رر مقطع کارشناسی رشتة زبلان و اربنلا  فارسلی بررسلی ملی     
رسلد رر   گ لر ملی   رر رورة کارشناسلی زبلان و اربنلا  فارسلی بله      یارشلد  اهمنت ررو  

 ،بنلابراین   شلور  هایی مشاهد  ملی  هایی و کاستی آشفتای چنان ه  ها و منابع موجور سرفص 
هلا   رارن بله ایلن پرسلش    ررپیِ پاسخ یارشد های  گاارگد  رر این پژوهش با بررسی سرفص 

تلا  (« 2( و )1کارگلا  ویراسلتاری )  »و « آینن گاارو و ویرایش»ررو    بور  است: سرفص 
خواگی رارر؟ و منابع موجلور تلا چله     ه  های شورای برگامة آموزو عالی چه حد با شاخص

 های ررسی اگطبا  رارر؟ اگداز  با برگامه

بررسلی و   یارشلد  اسا ، رر پلژوهش حاضلر کارآملدی برگاملة ررسلی ررو         این بر
بلا بررسلی منلابع موجلور، منلزان       چننن، ه   شور ارائه می ها آن هایی برای بازگاریگهار پنش

 شور  شد  سنجند  می بننی رر تأمنن اهداف پنش ها آن آمدیها و کار با سرفص  ها آن اگطبا 
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 اهميتپژوهش9.9

های ررسی گاارو و ویرایش رر برگامة ررسی رورة کارشناسی زبان و اربنا  فارسلی   کتاف
ل بله آملوزو اصلول و قواعلد گویسلندگی، بایلدها و گبایلدهای        1از چند گ ر اهمنت رارر: 

هلای   بله گقلش ملؤثری کله کتلاف      باتوجله م کنند می و گنز رستورخط فارسی توجه ،گاارشی
تواگلد مرجعلی بلرای     آموزشی رر تروی  الاوی زباگی معنار رارگد، منلابع ایلن سرفصل  ملی    

لل  2م گویسی باشد و الاوی مناسبی برای گویسندگان رربافِ مسائ  گاارشی عرضه کند ررست
رارر، الزم است رر تن لن   که زبان گقش مؤثری رر اگسجام و وحد  ملی کشور  این به باتوجه

و  اسلت  ل ایلن ررو  کلاربرری  9می رر این زمننه توجه شوربرر را برگامة ررسی به اهداف 
ایفلا  های گویسندگی و ویلرایش رر راگشلجویان ایلن مقطلع      گقش مؤثری رر پرورو مهار 

 د تواگد راگشجو را برای زمننة شغلی جدیدی )ویراستاری( رر جامعه آمار  کن و میکند  می
بلرر   به اهمنت این ررو  رر برگامة کارشناسی و گنز گقش مؤثر سرفصل  رر پلنش   باتوجه

تواگد رر بهبور کنفنلت   های گاارو و ویرایش می های آموزشی، بررسی و گقد سرفص  برگامه
 سرفص  و ررگتنجه کنفنت ارائة ررو  مؤثر واقع شور 

 

 روشپژوهش9.9

آوری شلد  و بلا روو تحقنل      ای جملع  خاگه وة کتافشن های این پژوهش به اطتعا  و رار 
هلای ررو  آیلنن گالارو و     اگطبلا  سرفصل    ،توصنفی ل تحلنلی بررسی شد  است  ابتلدا  

ریزی آموزو علالی وزار  عللوم    های شورای برگامه ویرایش رر رورة کارشناسی با شاخص
بلا اهلداف    هلا  آن ضمن بررسی منابع موجلور، کارآملدی و اگطبلا     ،سنجند  شد و ررگهایت

 بررسی شد  یارشد شورای 

 

پيشينۀپژوهش9.9
هلای گالارو    های آموزوِ رر ِ گاارو و گقد برخی کتاف مقاال  محدوری رربافِ بایسته

ای  ( رر مقالله 1911و ویرایش رر مجت  مختلف چاپ شد  استم ازجمله سهنت فرهنای )
هلای   ضلمن گقلد کتلاف    ،(«2و ) (1بررسی و ارزیابی آیلنن گالارو و ویلرایش )   »با عنوانِ 

را  هلا  آن هلای  و کاسلتی  ،هلا  ها، ضلعف  گور رربافِ گاارو و ویرایش، گالا  مثبت کتاف پنام
اگلدازی جدیلد رر آملوزو آیلنن      چشل  »( رر مقاللة  1913کند  گنلوفر عتیلی )  یارآوری می

رر راگشلاا  و چالوگای    یارشلد  هلای آملوزو رر     بله بررسلی شلنو    « گاارو فارسلی 
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کند  گاصلر   هایی برای تدریس اثربخش رر این زمننه عرضه میکار را ابی توجه رارر و ی ارزو
« گقد کتاف آینن گاارو مقالة علملی ل پژوهشلی   »ای با عنوانِ  ف( رر مقاله1939گنالوبخت )

به بررسی اجمالی کتاف آینن گاارو مقالة علمی و یارآوری سهوهای گاارشلی و ویرایشلی   
رهد گقلد سرفصل  و منلابع ررو      های پنشنن گشان می رر پژوهشکند  تأم   متن توجه می

 ای گدارر  پنشننه(« 2( و )1کارگا  ویراستاری )»و « آینن گاارو و و یرایش»
 

 «(2( و  1کارگاه ویراستتاری   »و  «آیین نگارش و ویرایش»جایگاه دروس . 2
 در برنامة درسی دورة کارشناسی

صلدمنن جلسلة شلورای     اربنلا  فارسلی رر هشلت   برگامة ررسی رورة کارشناسلی زبلان و   
واحلد   192تصویب رسند  است  رر این سرفص   به 6/6/31ریزی آموزو عالی مورخ  برگامه

واحلد   شلاگزر  واحلد ررو  عملومی،    هجلد  م بننی شد  است ررسی برای راگشجویان پنش
 22 و واحلد ررو  تخصصلی،   شلاگزر  واحد ررو  اصلی الزاملی،   26ررو  پایة الزامی، 

آیلنن گالارو   »رو واحد گ ری برای رر ِ  ،بنن ررو ِ پایة الزامی واحد ررو  اختناری  از
هلای   براین، رر ررو  اختناری زمننة اول )مهار  ررگ ر گرفته شد  است  عتو « و ویرایش

به موضوع ویرایش اختصاص یافته اسلت   (« 2( و )1) کارگا  ویراستاری»اربی( گنز رو رر ِ 
شلدة شلورای    بننلی  هلای پلنش   های موجلور بلا اهلداف و شلاخص     طبا  سرفص اگ ،ررارامه
 شور  ریزی آموزو عالی بررسی می برگامه
 
بودناجزایبرنامهمتناسب9.9

تناسب و هماهنای اجزای مختلف یک برگامة ررسی گقش ملؤثری رر تحقل  اهلداف کلتن     
جلزای مختللف رر   لل هملاهنای ا  1شلور:   رشته رارر  این تناسب به رو صور  محقل  ملی  

رر بررسلی ررو    ،ل گ   و اگسجام رروگی هریک از اجزا  بنابراین2 مساختار کتن مجموعه
آیا این ررو  جایاا  مناسبی رر سرفصل    که این گخستم باید به رو گالته توجه کرر یارشد 

آیا سرفص  هر رر  از گ ل  و اگسلجام رروگلی الزم     که این ررو  کارشناسی رارگد و ریار
 وررار است یا خنر برخ

 هماهنگی اجزا در ساختار کالن مجموعه 1.1.1
ررپلی  »ریزی آموزو عالی  رورة کارشناسی زبان و اربنا  فارسی طب  تعریف سازمان برگامه
ز و نل آوررن قلوة تمن  رسلت  آشناکررن راگشجویان با ابعار گوگاگون زبان و ارف فارسی برای به
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های تخصصلی زبلاگی و    های اربی و مهار  رای آفرینشگقد آثار اربی و کسب تواگایی الزم ب
ارشلد یلا آملارگی     که تواگلایی الزم را بلرای ورور بله رورة کارشناسلی     ای گوگه اربی استم به

 کارشناسلی  رورة ررسلی  برگاملة )« رسلت آورر  مناسب را برای ورور به گ ام شغلی جامعه به
گ لر گرفتله    ای فراگنران این رشته رراهدافی که بر جملة از ( 6: 1931 فارسی اربنا  و زبان
یلابی   های اربی است  بلرای رسلت   های الزم برای آفرینش ها و تواگایی  شور کسب مهار  می

« آینن گالارو و ویلرایش  »واحد ررسی برای  رو مجموع ررو  پایة الزامی به این هدف از
 ( 1)جدول  گ ر گرفته شد  است رر

دهبرایدرسآیيننگارشوویرایششتعدادواحدهایدرنظرگرفته.9جدول

درسنامردیف
تعداد
واحد

ساعت
نيازپيش

جمععملینظری
 ___ 92 ___ 92 2 آینن گاارو و ویرایش 1

هلای اربلی( بلرای پلرورو      ررو  ریاری گنز رر واحدهای اختناری زمننة اول )مهار 
واحلد ررو  اختنلاری    23بننی شد  است  از مجملوع   های گاارو و ویرایش پنش مهار 

ویرایش مربلو    به های مختلف و گنز واحد به موضوع گویسندگی رر حوز هجد  زمننة اول 
    (2)جدول  است

هاینگارشوویرایشهایاختياریبرایپرورشمهارت.نامدرس9جدول

درسنامردیف
تعداد
واحد

ساعت
نيازپيش

جمععملینظری
 ___ 92 92 __ 1 گویسی کارگا  راستان 1
 ___ ___ ___ 92 2 گویسی گامه  گمایشکارگا   2
 ___ 92 92 __ 1 گویسی کارگا  مقاله 9

6 
کارگا  خاطر  و 

 گویسی سفرگامه
2 92 ___ 92 ___ 
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هلایی رر ارتبلا  اجلزا     گاهماهنای که رهد گشان می یارشد تأم  رر ساختار کتن ررو  
 شور  میررارامه آورر   ترتنب  بهو  برقرار است

نيازهایالزمتوجهیبهپيشبی9.9.9.9

یلک از   ، بلرای هلن   («2) کارگلا  ویراسلتاری  »جلز رر    ،شور متح ه می که چنان
رسلد تلوالی منطقلی ررو  رر     گ لر ملی   گ ر گرفته گشد  است  به گنازی رر ررو  پنش

 آیلنن گالارو و  »تواگلد رر    راگشجو می ،برای مثال  سرفص  ررسی لحاظ گشد  است
زمان یا حتی با تقلدی  و   صور  ه  را رر یک ترم به« گویسی کارگا  راستان»و « ویرایش

آیلنن گالارو و   »و سلسس رر   « گویسلی  کارگلا  راسلتان  »ابتدا ررمثتً  باذراگدم تأخنر
گنازهلایی گنلاز رارر     که گذراگدن برخی ررو  بله پلنش   م ررحالیسسری کند را« ویرایش

گویسی باید ررحوزة گالارو خلت     گذراگدن کارگا  راستانراگشجو پنش از  ،برای مثال
تمرین مستمر راشته و آمارگی الزم را کسب کرر  باشد  پرورو ختقنلت گوشلتاری و   

موضوعاتی است که گنازمند تمرین مستمر است تا راگشلجو بلرای    جملة ازتمرکز بر آن 
و    آمار  شلور    ،گامه ل و فن گامه  گمایشراستان و رمان،  چون ه ی مند هدفهای  گاارو

گ ر گرفته گشلد  اسلت     های موجور رر یک از سرفص  این مقدما  رر چهارچوف هن 
مقدمله و تمرینلی   « گویسلی  کارگا  خاطر  و سلفرگامه »ریار، برخی ررو  ماگند  ازطرف

تر ماگند راستان را گنلز فلراه     های جدی تواگد زمننة گاارو برای گویسندگی است که می
بلدون   ،ریلد گلرو  آموزشلی    ل ممالن است رر راگشااهی راگشجویان به صلت  کند  حا

هلای   بلراین، طبل  سرفصل     گویسی را باذراگد  عتو  گذراگدن این رر ، کارگا  راستان
  شلور  بلا اگلواع ویلرایش آشلنا ملی     « آینن گاارو و ویرایش»موجور راگشجو رر رر  

 ،بنابراین  مطر  شد  است« ایشآینن گاارو و ویر»مقدما  ویرایش رر رر   ،ررواقع
است و به این موضلوع گنلز رر   (« 1) کارگا  ویراستاری»ای برای رر   این رر  مقدمه

 سرفص  توجه گشد  است 
رر چهلار  « آینن گالارو و ویلرایش  »رر   که شور می گهار پنشبرای ح  این مشالت  

و تمرین مستمر رر  با تمرکز بر گاارو خت « آینن گاارو»واحد ررسی و رر رو سرفص  
 چلون  هل  هلای رسلمی    بلا تمرکلز بلر گالارو    « گویسی آینن ویرایش و ررست»این زمننه و 

ی بهتر اسلت رر   گهار پنشو اگواع ویرایش تن ن  شور  رر چهارچوف  ،گااری، گزارو گامه
گ لر گرفتله    رر« گویسی گامه  گمایش»و « گویسی راستان»گنازی برای ررو ِ  پنش« آینن گاارو»

 باشد (« 1کارگا  ویراستاری )»مقدمة « گویسی آینن ویرایش و ررست»ر و رر ِ شو
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پوشانیدروسهم9.9.9.9

هلا و   پوشلاگی  شلور هل    ها مشاهد  ملی  هایی که رر ساختار کتن سرفص  از ریار اشالال
کنلد   است  تالرار موضوعا  اگانزة راگشجو را ک  می ریار یکاشتراکا  برخی از ررو  با 

، «آیلنن گالارو و ویلرایش   »رهلد  سله رر     فاید  جلو  ملی  گ ر راگشجو بی رر و رر  را
گشلان   9کله رر جلدول   مشترکاتی رارگد(« 2) کارگا  ویراستاری»و  ،(«1کارگا  ویراستاری )»

 رار  شد  است 
،(«9کارگاهویراستاری)»،«آیيننگارشوویرایش»های.اشتراکاتدرس9جدول

«(9کارگاهویراستاری)»

هدفدرسنام

سرفصلمشترکات

معرفیانواع
هانوشته

)ذوقیو
کاربردی(

انواعویرایشو
قواعدآنبراساسِ
نوعنوشته)فنی،
علمی،صوری،

و...(،محتوایی

اصولوقواعد
ویرایش

)سجاوندی،
،امالیی،ساختاری

و...(

ونگارشنیيآ
شیرایو

 الزم یها مهار  کسب
 و اصول یرنفراگ گوشتن،

 شیرایو قواعد
* * * 

یراستاریوکارگاه
(9)

 قواعد و اصول یرنفراگ
 آن یرنکارگ به و شیرایو

* * * 

یراستاریوکارگاه
(9)

فراگنری اصول و قواعد 
صور   ویرایش به
 کارگنری آن تخصصی و به

  

* 

با قند عبار  
صور   به»

 «تخصصی

رر رو سرفصل   « هلا  واع گوشلته معرفی اگل »، موضوعِ (9)جدول  شور متح ه می که چنان
رر رو سرفصل    سلان  یلک صلور    شور  بحث از اگواع ویرایش و قواعد آن گنز بله  تالرار می

کارگلا   »اگر راگشجویی استفارة صحنح از عتئ  سجاوگدی را رر رر   ،فرض آمد  است  به
« (2کارگلا  ویراسلتاری )  »آموخت، آیا به فراگرفتن تخصصلی آن رر رر   (« 1) ویراستاری
؟ اصتً فراگنری تخصصی کلاربرر عتئل  سلجاوگدی بلا فراگنلری کلاربرر عتئل         گناز است
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سجاوگدی چه تفاوتی رارر؟ ممالن است این پرسش برای راگشجو پلنش بنایلد کله اگلر رر     
کارگلا   »با اگواع ویرایش آشنا شلد  اسلت، گذراگلدن رر ِ    « آینن گاارو و ویرایش»رر  

 ر چه ضرورتی رار(« 1ویراستاری )
شور از تاللرار مطاللب    گنازهای الزم رر تدوین برگامة ررسی باعث می توجه رقن  به پنش

اگلر   ،ی راشته باشد  برای مثلال تر بنشکاسته شور و موضوعا  ررسی رر هر سرفص  تنوع 
با مقدما  ویرایش، اگلواع ویلرایش، شلرایط    « آینن گاارو و ویرایش»راگشجویان رر رر  

هلای   بلا تملرین عمللی مهلار     (« 1) کارگا  ویراستاری»دگد، رر رر  و    آشنا ش ،ویراستار
بله موضلوعا    (« 2کارگلا  ویراسلتاری )  »ویرایش صوری و زباگی را فراگنرگلد و رر رر   

تر ماگند ویرایش راسلتان و رملان، ویلرایش ترجمله، ویلرایش شلعر، ویلرایش رر         تخصصی
 و ویرایش الالتروگنک توجه شور  ،رساگه

 ها نسجام درونی سرفصلنظم و ا 1.1.1
شلد  باعلث    توجهی بله اهلداف تعنلنن    و بی ،پراکندگی موضوعا ، ساختار رروگی گامناسب

یی رر  کلارآ شد  است که سرفص  برخی ررو  اگسجام الزم را گداشته باشد و این امر از 
رروسی است که ساختار رروگلی مناسلبی    جملة از« آینن گاارو و ویرایش»کاهد  رر   می

« های الزم گوشتن، فراگنری اصول و قواعد ویلرایش  کسبِ مهار »این رر  با هدفِ  گدارر 
  1چنلنن اسلت:    یارشلد  واحد گ ری تدوین شد  است  محتلوای ررسلی سرفصل     رو رر 

الاوهلای مالاتبلا  اراری     9ها )ذوقی و کاربرری(م  معرفی اگواع گوشته  2های گوشتنم  اگانز 
بنلدی و تن لن     طبقله   6و   م  ،جلسلا   ها و صور  گامه و چاوگای و مراح  ثبت و ارسال

اصلول و   ،و   ( ،اگواع ویرایش و قواعد آن )فنی، علمی، صلوری، محتلوایی    1اگواع گزاروم 
 و   (    ،قواعد ویرایش )سجاوگدی، امتیی، ساختاری

هلا   لل بحلث از اگلواع گوشلته    1رر این سرفص  چند مبحث ررکنار ه  مطر  شد  است: 
ل بحث ویرایش  موضوعاتی کله  9ل الاوی مالاتبا  اراری و گزاروم 2و کاربرری(م )ذوقی 

اگلر رر بخلش    ،رسد  بلرای مثلال   گ ر می و پراکند  به سامان گابهرر این سرفص  مطر  است 
ایلن موضلوع بلا     ،گ ر گرفته شور هایی برای گاارو ذوقی یا خت  رر ها تمرین اگواع گوشته

براین، بهتر است پنش از ورور به بحثِ گالارو   ی گدارر  عتو گاارو رسمی و اراری تناسب
هلای آن را بشناسلدم    های زبلاگی آشلنا شلور و گوگلة اراری و ویژگلی      اراری راگشجو با گوگه

توان بدون تمرکلز   بننی شد  استم چاوگه می صور  گ ری پنش که این سرفص  به این ضمن
رسلت یافلت؟ ماهنلت ایلن     « زم گوشلتن های ال کسبِ مهار »های عملی به هدفِ  بر تمرین
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هلای گویسلندگی را    مهار  ،های مستمر رر  کارگاهی است و الزم است با تأکند بر تمرین
 رر فراگنر تقویت کرر 

شلور    گنلز مشلاهد  ملی   (« 2( و )1) کارگا  ویراستاری»ی رر سرفص  رر  ساماگ گابهاین 
هلا )ذوقلی    ل معرفی اگواع گوشته1 به این شر  است:(« 1کارگا  ویراستاری )»سرفص  رر ِ 

ل اگواع ویلرایش و قواعلد آن براسلا ِ گلوع گوشلته )فنلی، علملی، صلوری،         2و کاربرری(م 
لل اگجلام   6و   (م  ،ل اصول و قواعد ویرایش )سجاوگدی، امتیی، سلاختاری 9و   (م  ،محتوایی

 های مستمر برای کسب مهار  الزم  تمرین
ها( ارتباطی با ریار موضلوعا  گلدارر و بهتلر     شتهموضوع اول سرفص  )معرفی اگواع گو

هلای آن، قواعلد    جای آن به طر  موضوعا  مبنایی ماگند زبان فارسی معنار، ویژگی است به
اگلواع ویلرایش و   »و امثال آن توجه کرر  موضوعاتی گنز کله رر بخلش    ،گزینی و شرایط واژ 

و   (، ارتبلاطی   ،صوری، محتلوایی شور )فنی، علمی،  مطر  می« قواعد آن براسا  گوع گوشته
 ،بلرای مثلال    شلور چنلدان رقنل  گنسلت     با گوعِ گوشته گدارر  اگواعی ه  که برای آن ذکر می

سلمنعی   بناریلد بله  رور ) کلار ملی   ویرایش فنی و صوری رر بسناری موارر مترارف هل  بله  
بنلدی   ن (  بحثی ه  از ویرایش زباگی رر این بخش مطر  گنست  بهتر است تقس211: 1932

کارگلا   »این، ررو   بر و    اصت  شور  عتو  ،اگواع ویرایش براسا ِ گوع اثر، محتوا، کاربرر
 مطر  شد  این پوشاگی بسناری رارر که پنش از ه (« 2( و )1ویراستاری )

 
هاکردنزمينۀبروزوظهورخالقيتفراهم9.9

  هلای  هلای گ لام   بایسلته  هازجملل  ها نآ و پرورو   ها کررن زمننة وهور و بروز ختقنت فراه 
تواگد تفالر خت  را پرورو رهد و افرار  شور  فرایند آموزو و پرورو می آموزشی تلقی می

(  رر 33: 1931و عامل  تغننلر تربنلت کنلد )منرکملالی       ،گر، آفریننلد ، گلوآور، موللد    کاوو
منلد کسلاگی    تلوان های آموزشی مربی گقش مؤثری رر پرورو تفالر خت  رارر  مربنان  گ ام

هلای   طلر  پرسلش و تملرین    چلون  ه های مختلفی کار را گنری از  هستند که بتواگند با بهر 
کله اسلتعدارهای رروگلی او     ای گوگله  بهمستمر و پویا تفالر خت  را رر فراگنر پرورو رهندم 

ور یا رر زمننة کاری خل  ،آشالار شور و بتواگد اثری بدیع خل  کند، ایدة جدیدی را مطر  کند
ختقنت تواگایی مرزشالنی یا تواگایی سفر بله فراسلوی چهلارچوف    »تحولی ایجار کندم زیرا 

 ( 32: 1931 )یارمحمدیان« گنرر و اجتماعی را رربرمی ،ای استاگدارهای علمی، شغلی، حرفه
هلایی چلون    بلر مؤلفله   هلا  آن تعاریف مختلفی از ختقنت مطر  است که رر هریلک از 

ینللد، و گتنجلله و محصللول ختقنللت تأکنللد شللد  اسللت ار، فرهللای شخصللنتی افللرا ویژگللی
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  سلزایی رارر  ه(  محصلول یلا بلازرة ختقنلت رر گویسلندگی اهمنلت بل       23: 1931 )حسننی
شور که همان محصلول یلا    می منجر تفالر خت  رر گویسندگی به پندایش اثر بدیعی ،ررواقع

ربی و خل  آثار بدیع هنلری  های ا های الزم برای آفرینش بازرة ختقنت است  کسب تواگایی
بننی شد  است  البتله   اهدافی است که رر رورة کارشناسی زبان و اربنا  فارسی پنش هازجمل

 ها کمک کند: ختقنت تر بنشتواگد به وهور و بروز  رعایت چند گالته می
ل رر سرفص  پایة رورة کارشناسی به گاارو خلت  تلوجهی گشلد  اسلت  رر تنهلا      1

آشللنایی بللا اگللواع گوشللته )ذوقللی و »)آیللنن گاللارو و ویللرایش( بلله  رر  الزامللی رور 
بلر گالارو خلت  تأکنلد      هلا  آن بسند  شد  است  تمامی رروسی ه  کله رر « کاربرری(

 مداگ  های اختناری شور از رر  می
ای اسلت کله    گوگه به« آینن گاارو و ویرایش»ل هرچند که ماهنت برخی ررو  ماگند 2

آثار بدیع هنری را فراه  کند، رر تعننن سرفص  ررسی بله آن توجله    تواگد زمننة آفرینش می
رهندة ختقنت هلن  تأکنلدی    های یارگنری پرورو ها بر فعالنت گشد  است  رر این سرفص 

گ ر گرفته شد  است و بحثی گنز از شلنوة   گشد  است  برای این سرفص  رو واحد گ ری رر
طر  مباحلث گ لری رربلاف گالاروِ گامله و         که  ررحالی، ارزیابی گنز رر آن مطر  گنست

صلور  کارگلاهی    بدون تأکند بر تمرین عملی مفند گنست و بهتر اسلت ایلن رر  گنلز بله    
 ها رر راگشجویان فراه  شور  ها و وهور ختقنت برگزار شور تا زمننة پرورو مهار 

مننلة  این مشال  رر برخی ریار از ررو  مرتبط با موضوع گاارو رر ررو  اختناری ز
آشنایی راگشجو با اگواع طنلز و  »رر ِ طنزگویسی با هدفِ  ،برای مثال  شور اول گنز مشاهد می

گ ر گرفته شلد  اسلت  اگلر     تدوین و برای آن رو واحد گ ری رر« کسب مهار  طنزگویسی
شد  مهار  طنزگویسلی پنلدا کنلد، چلرا ایلن سرفصل         قرار است راگشجو طب  هدف تعننن

عریف شد  است و آیا اساساً ممالن است بدون تمرین عملی بله ایلن   صرفاً واحدی گ ری ت
مهار  رست یافت؟ رر محتوای سرفص  گنز به موضوع پلرورو مهلار  طنزگویسلی هلن      

 توجهی گشد  است   
 
یبردراههایهماهنگیباسندهاوبرنامه9.9

کله بایلد رر    هایی اسلت  ی و کتن کشور از شاخصبرر را های  ها و برگامه توجه به ضرور 
 گ لر گرفتله شلور  از    های ررسی و تعننن اهداف و چهارچوف محتوایی آن رر تدوین برگامه

که رر سلند گقشلة جلامع    « حفاوت از زبان فارسی ررمقامِ زبان عل  است»ها  جملة این برگامه
های کتگی برای توسعة علل  و  برر را بننی شد  است  مطاب  با این سند  علمی کشور گنز پنش
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تعام  فعال و اثرگذار رر حوزة علل  و فنلاوری بلا کشلورهای     »ناوری وجور راررم ازجمله ف
گ لر   هلای مللی گنلز رر   برر را اسلا ،    این بر«  ویژ  کشورهای منطقه و جهان استم ریار به

از «  های علملی رر سلطح جهلان    عنوان یالی از زبان توسعة زبان فارسی به»گرفته شد  است: 
تقویلت  »ب  سند گقشة جامع علمی کشور باید رر این زمننله اگجلام گنلرر    اقداما  ملی که ط

ها و تأکند بلر گالارو مقلاال      های علمی بنااگه رر تمام رشته سازی برای واژ  معارل  جریان
  اسلت ( 62: 1913 کشلور  یعلمل  جامع گقشة سند) «علمی ل تخصصی به زبان روان فارسی 

حاضلر   اسلت و ررحلال    گلذاری  یلزی و سناسلت  ر یابی به ایلن هلدف گنازمنلد برگامله     رست
فرهناستان زبان و ارف فارسی معتبرترین مرجع و گهار رسمی برای حفاوت از زبان فارسلی  

 گذاری رر این زمننه است    و سناست
طور رسمی بله گلزینش واژگلان     به ،گامة خور بنابه اسا  ،فرهناستان زبان و ارف فارسی

فارسلی را   رسلتورخط  1برمبنای اصول و قواعلدی  چننن ه  های بنااگه توجه راررم برای واژ 
کند، خط گنلز بایلد پنلرو     که زبان از مجموعه اصولی پنروی می گوگه تدوین کرر  است  همان

گاملد   ملی « رسلتورخط »اصول و ضوابطی باشد کله فرهناسلتان زبلان و ارف فارسلی آن را     
هلای اخنلر کله     رر سلال  تدوین قواعد خط فارسی مخصوصاً ( 1: 1913 فارسی رستورخط)

ی پنلدا کلرر  اسلتم    تلر  بنشاستفار  از رایاگه رر عرصة خط افزون شد  ضرور  و اهمنت 
هلای مختللف و متدلار گنلز گسلبت بله        گاراگی از خطر بروز تشتت و اعمال سلنقه که چنان

فرهناستان با تدوین رستورخط فارسی ررپیِ آن بور کله   )همان(  استگذشته افزایش یافته 
ی گنلر  پنشومرج رر این زمننه  کند تا از آشفتای و هرج مند قاگونامالان خط فارسی را  تاحد
بله حفل    هلای ررسلی    ویژ  رر کتاف فرهناستان و کاربست آن به رستورخطتوجه به  شور 

 کند  سازی آن کمک می سان یکچهرة خط فارسی و 
ن و خط فارسی رارر، باوجور اهمنتی که فرهناستان زبان و ارف فارسی رر صناگت از زبا

های موجور به معرفلی فرهناسلتان و مصلوبا  آن ازجملله      یک از سرفص  متأسفاگه رر هن 
ضروریا  رشتة زبلان و اربنلا  فارسلی آن     ةرستورخط فارسی توجهی گشد  است  ازجمل

« رستورخط فارسلی »ضمن آشنایی با ووایف و ضوابط فرهناستان،  ،است که راگشجویان آن
بلراین، آشلنایی بلا ضلوابط      علتو    های خور مبنلا قلرار رهنلد    و آن را رر گوشتهرا فراگنرگد 

 گهلار  پلنش  ،گماید  بنلابراین  گزینی فرهناستان گنز برای راگشجویان این رشته ضروری می واژ 
( و 1کارگلا  ویراسلتاری )  »و « آینن گاارو و ویرایش»شور رر بازگاری سرفص  ررو   می
های فارسلی   ضمن تأکند بر کاربرر معارل ،منابع اصلی افزور  وبه « فارسی رستورخط»، («2)

 فرهناستان گنز رر منابع گنجاگد  شور گزینی  واژ اصول و ضوابط کلما  بنااگه، 
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های یک برگامة ررسی مطلوف است کله   یی به گنازهای جامعه از ویژگیگو پاسخروزآمدی و 
ی راهل  هل  آن گقش مؤثری رر تأمنن اهداف برگامة ررسی رارر  من لور از روزآملدی    رعایت

هلا   رلن  گوگاگوگی ماهنت و قلمرو رشلته  های جدید یک رشته است  به رفت پنشگویسند  با 
ی برای تعننن روزآمدی معرفی کررم زیرا مفهلوم روزآملدی   ساگ یکتوان معنارهای کامتً  گمی

های عللوم اگسلاگی    تعریف روزآمدی رر رشته ،  است  برای مثالرر مباحث گوگاگون متفاو
(  رر رر  آینن گالارو توجله   3: 1932با علوم تجربی و مهندسی تفاو  رارر )منصوریان 

 به چند گالته رر بررسی روزآمدی سرفص  اهمنت رارر:

 تا چه حد رر تعننن اهداف به گنازهای جامعه توجه شد  است؟ ـ

 ؟استروز و برآورگدة گنازهای فراگنر    رر  معرفی شد  بهآیا منابعی که رر سرفص ـ

 های موجور به گنازهای روز جامعه توجه شد  است؟ سرفص تا چه حد رر  ـ

ایلن منلابع از   و زبان چاوگه اسلت و آیلا    ،گ ر ساختار، محتوا کنفنت منابع موجور از ـ
 ؟ارگدگناز ربازگاری و تجدیدگ ر به  که این روزآمدی الزم برخوررارگدم یا

روزآملدی سرفصل  ررو     یارشلد  هلای   بله شلاخص   رر این پژوهش باتوجه ،بنابراین
 شور  بررسی می

 روزآمدی اهداف 1.4.1
  گد کله گقلش  ا های اصلی آموزو عالی گ ام های ررسی ررواقع یالی از عناصر یا خرر  برگامه
رِ کمی و کنفلی  گ  های راگشااهی از کنند  و اگالارگاپذیری رر تحق  اهداف و رسالت تعننن

های برگامة ررسلی   محققان برای تعننن هدف( 11: 1913 یو فتح زار  ی)خاقاگکنند  ایفا می
منابعی که باید رر تعنلنن اهلداف بلدان توجله      هازجملدم گگنر گ ر می چند منبع اساسی رر

(  ررواقلع،  11: 1931و ماهنت راگش است )ملاللی   ،شور ماهنت جامعه، ماهنت یارگنرگد 
گنری توجله بله وولایف اجتملاعی و      وتربنت از بدو شال  ز اهداف و ووایف تعلن یالی ا

 کله  یابی به ایلن هلدف الزم اسلت    تتو برای رفع گنازهای جامعه بور  است  برای رست
آموزو مناسب آن است که اهلداف   ،محتوای آموزشی متناسب با آن اگتخاف شور  ررواقع

حال باید رید تلا  ( 121: 1911)منرزابنای  ور گوع محتوای آن را مشخص کنددآموزشی م
های ررسی  شد  به گنازهای جامعه توجه شد  است  اهداف برگامه چه حد رر اهداف تعننن

به این شر  است: یارشد 
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های الزم گوشتن، فراگنری اصول و قواعلد   آینن گاارو و ویرایش: کسب مهار  ـ
 ویرایشم

 کارگنری آنم اعد ویرایش و به(: فراگنری اصول و قو1) کارگا  ویراستاری ـ
صلور  تخصصلی و    (: فراگنری اصلول و قواعلد ویلرایش بله    2کارگا  ویراستاری ) ـ

 کارگنری آن  به

رسد رر تعننن اهلداف موجلور بله گنازهلای روز جامعله توجله گشلد  اسلت           گ ر می به
هلای   حوز  مند رر گستررگی بازار چاپ و گشر کتاف، گناز به تربنت ویراستاران توان به باتوجه

کله، رر تعنلنن اهلداف بحثلی از      شور  ررحالی موضوعی مختلف بنش از گذشته احسا  می
ای و چاوگای ورور فراگنران به آن مطر  گنستم بدون شلک ایلن    های شغلی و حرفه زمننه

هلای آملوزو کلاربرری ویراسلتاری را      رهلد و زمننله   هدف به محتوای آموزشی جهت ملی 
 کند    معه فراه  میبه گنازهای روز جا باتوجه

 شده روزآمدی منابع معرفی 1.4.1

کارگللا  »و  ،(«1) کارگللا  ویراسللتاری»، «آیللنن گاللارو و ویللرایش»سلله رر   ،ررمجمللوع
 هفت منبع اصلی و پژوهشی به این شر  معرفی شد  است:  (« 2) ویراستاری

کارگاه»،(«9راستاری)کارگاهوی»،«آیيننگارشوویرایش»شدهبرایسهدرس.منابعمعرفی3جدول

(«9ویراستاری)

نامکتابنامدرسردیف

آیيننگارشو
ویرایش

(9)یکارگاهویراستار(9)کارگاهویراستاری

منبع
اصلی

منبع
پژوهشی

منبعاصلی
منبع
پژوهشی

منبع
اصلی

منبع
پژوهشی

  *  *  * : احمد سمنعیویرایش و گاارو9

  : غتمحسننمیعل گاارو یگما را 9
      * زار  غتمحسنن

: غتمحسنن ویرایش یگما را 9
      * زار  غتمحسنن

  * *  *  : جعفر شعارامتیی فرهنگ3

  * *  *  : ابوالحسن گجفیگنویسن  غلط5

: محمدجعفر ویرایش و گاارو یگما را 6
  *  *   یاحقی و محمدمهدی گاصح

: ترجمه روو و اصول به ررآمدی7
  *     پور ساعدی کاو  لطفی
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ایلن منلابع    ةجملل  منابع مفندی به فراگنر معرفی شد  اسلت  از  ،یارشد های  رر سرفص 
( اسلت کله منبعلی    1939ابوالحسن گجفی ) فارسی زبان های رشواری فرهنگ: گنویسن  غلط

گنلز  شور رر هر سه سرفص   متح ه می که چنانشور و  شناخته می یارشد پایه برای ررو  
ی مناسبی برای فراگنران و گنز مدرسلان رر  گالارو و   گما را معرفی شد  است  این کتاف 

شور و گقلش ملؤثری رر حفل  سلتمت زبلان فارسلی راشلته اسلت           ویرایش محسوف می
شد ، رر بررسی روزآمدی و جامعنت منابع موجور ذکلر چنلد    گ ر از منابعِ مفندِ معرفی صرف

 گالته ضروری است:  

الخلط اسلت الزم    مبنایی برای گاارو و رسل   فرهناستان رستورخطکه  این  به توجهل با1
 فرهنلگ امتیلی خلط فارسلی    منابع اصللی باشلد  کتلاف     از یارشد است رر تمامی ررو  

( گنلز منبلع مفنلدی بلرای آگلاهی از شلنوة گالارو        1936مقدم ) صارقی و زگدی  اشرف علی
 مکلما  است

و و ویلرایش محلدور بله منلابع ذکرشلد  گنسلت  رر       ل منلابع موجلور رربلافِ گالار    2
رسلت اسلت کله     و    منابع مختلفی رر ،های مختلف گاارو، گاارو خت ، ویرایش حوز 

ی مفندی برای فراگنران باشد  رر رر  آینن گاارو و ویرایش منابع ریالری  گما را تواگد  می
سرفص  ررسی اسلت و   ف( منطب  با 1931حسن ذوالفقاری ) آینن گاارو و ویرایشماگند 

تواگلد   شور ل ملی   ارامه بررسی میرر که چنانبه ساختار مناسب کتاف و توازن مطالب ل   جهتوبا
ی رر ایلن  تر بنشکه الزم است منابع پژوهشی  این منبع مفندی برای این سرفص  باشد  ضمن

( 1913گاصلرقلی سلارلی )   زبان فارسلی معنلار  سرفص  به فراگنر معرفی شورم ازجمله کتافِ 
گویسلی   ررستهای زباگی و بحث از معنارسازی زبان راررم کتافِ  مباحث مفندی رربافِ گوگه

الف( ه  منبع مناسبی بلرای آشلنایی بلا گاللا       1939از گاصر گنالوبخت ) زبان فارسی معنار
 مویرایشی است

کند کله چله    های موجور این پرسش را برای فراگنر مطر  می ل تالرار منابع رر سرفص 9
 ،گ ر گرفته شور  بلرای مثلال   رتی رارر یک کتاف رر سه سرفص  ررسی منبع اصلی ررضرو

کله   سمنعی گنتگی رر هر سه سرفص  چننن وضعنتی راررم ررحالی گاارو و ویرایشکتاف 
ه چنلدان مناسلب   پنشرفتویژ  رر سطح  این منبع اساساً برای تدریس رر کارگا  ویراستاری به

بلرای رر ِ   ،ر  تخصصی رر آن مطر  گشد  اسلت  البتله  صو گنست و موضوع ویرایش به
و الزم اسلت   ن بور منابع ملواجه  با ک  چنان ه ه پنشرفتویژ  رر سطح  به« کارگا  ویراستاری»

هلای مسلتمر بلرای     به موضوعا  روز کتاف جامع و کارآمدی بلا تمرکلز بلر تملرین     باتوجه
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های موجور بلرای تلدریس    ن کتافمنابعی که بن ةجمل تدریس رر این رور  طراحی شور  از
حسلن   گویسلی  آملوزو ویراسلتاری و ررسلت   رسلد کتلاف    گ ر می به  رر این رر  مناسب

جلای   ،بلراین  تواگد رر منابع سرفص  قرار گنلرر  علتو    الف( است که می 1931ذوالفقاری )
 رربلارة ویلرایش: برگزیلد    های بنناری رر منابع این رر  خالی استم ماگنلد:   برخی پژوهش

 آوری شد  است  زیرِگ رِ گصراهلل پورجواری جمع که (1931) های گشر راگش مقاله

 ها روزآمدی محتوای سرفصل 2.4.1
تاحد زیاری بله گنازهلای فراگنلر توجله      یارشد هرچند رر تدوین محتوای سرفص  ررو  

شلور و بله برخلی     هلا مشلاهد  ملی    جای خالی مباحثی رر این سرفص  چنان ه  ،شد  است
ا  روز جامعه توجهی گشد  است  با گسلترو اسلتفار  از وسلای  ارتبلا  جمعلی،      موضوع

و گنز استفارة فراوان از رایاگه موضلوعا  جدیلدی رر حلوزة ویلرایش      ،های اجتماعی شباله
شور  برخی از موضوعاتی که توجه به آن گقش مؤثری رر روزآمدی سرفصل  رارر   مطر  می

 بدین قرار است:

که فراگنلر بتواگلد ررد ررسلتی از خطاهلای      این برای ندمعيارسازی:ـزبانمعياروفرای
صور  ضلمنی و   بهتر است به ،زباگی و معنارهای ررست و غلط رر زبان فارسی راشته باشد

و گقش گهارهای گ لارتی   ،های زبان معنار های زبان معنار، ویژگی مقدماتی با زبان معنار، گوگه
کله رر   فارسی رر فرایند معنارسلازی آشلنا شلورم ررحلالی    ازجمله فرهناستان زبان و اربنا  

های موجور بله ایلن موضلوعا  توجله گشلد  اسلت  آشلنایی بلا ایلن           یک از سرفص  هن 
شور راگشجو برای پذیرو بایدها و گبایدهای گاارشی آمار  شلور  اگلر    موضوعا  باعث می

، پلذیرو و اصلت    های گاارو تمرین گویسندگی کننلد  راگشجویان با آگاهی از زیرساخت
 کند  تر جلو  می خطاهای زباگی و گاارشی برای آگان معقول

 های ارتباطی و استفارة روزافلزون ملررم از   امروز  با گسترو رساگه ای:ـویرایشرسانه
شلور    ای از آن یلار ملی   گوگة خاصی از زبان شال  گرفته است که با عنوانِ گوگة رسلاگه  ها آن
هللا و مطبوعللا   بللاگی اسللت کلله رر راریللو، تلویزیللون، روزگامللهز ای معنللارْ گوگللة رسللاگه»

و اخنراً رر اینترگت کاربرر رارر  این گوگة معنار به برخی رالیل  از کاربررهلای    ،غنرتخصصی
ها و مطبوعا  تلأثنر   زبان رساگه ( 169: 1913 ی)سارل «گررر گمیسطح باالی معنار محسوف 

کله بسلناری از الاوهلای زبلاگی      ای گوگله  راررم بله  بسناری رر جامعة زباگی و الاوسازی زبان
کله بسلناری از    ایلن   بله  اگد  باتوجه وارر زبان شد  ها آن طری  رلن  تالرار فراوان از گاررست به

ویراسلتاران   کله  ضرور  رارر ،ای ماگند خبر رراص  صور  گوشتاری رارگد های رساگه گوگه
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یعنلی   ،این موضوع گوگة جدیلدی از ویلرایش  با این حوز  و رقای  آن آشنایی راشته باشند  
 شور  کند که رر آن موضوعاتی ماگند ویرایش خبر بررسی می را مطر  می ،ای ویرایش رساگه

روی کاغلذ   وصور  رسلتی   تر به امروز  فرایند ویرایش متون ک  ـویرایشالکترونيک:
کننلد    را ویلرایش ملی  ویراستاران بلا اسلتفار  از رایاگله متلون مختللف      اغلب شور   اگجام می
« ویلرایش الالتروگنلک  »توان با عنلوانِ   حوزة جدیدی رر ویرایش مطر  است که می ،بنابراین

افزارهلای   گلرم  چلون  ه از ابزارهای مختلفی  از آن یار کرر  رر ویرایش الالتروگنک، با استفار  
و ملتن را   ویراستار خطاهلای گوشلته را اصلت     wordافزار  های مختلف گرم کمالی یا قابلنت

اسلت کله   « یلار  ویراسلت »افزارهای کمالی ایلن حلوز     گرم هکند  ازجمل برای چاپ آمار  می
هلا،   زاست، رر اصت  برخی خطاها ماگند گویسه هرچند تالنة صرف بر آن رر ویرایش آسنب

و ریار گالا  ویرایشی ل که مماللن اسلت از چشل       ،های کاذف، خطاهای امتیی فاصله گن 
افزار بلرای کسلاگی کله کارگلا       بماگد ل بسنار سورمند است  آشنایی با این گرم ویراستار پنهان 

رسلد  ایلن موضلوع گله رر سرفصل  اصللی        گ لر ملی   گذراگند ضروری بله  ویراستاری را می
 («   2( و )1ویراستاری )»های اختناری  لحاظ شد  است و گه رر کارگا « گاارو و ویرایش»

گالاری رر سرفصل  ررسلی آیلنن گالارو و       مله موضلوع گا  نگاریالکترونيـک:ـنامه
ها حلوزة جدیلدی رر    شدن فرایند ارسال گامه ویرایش مطر  شد  است  امروز  با الالتروگنک

از آن یلار کلرر  آشلنایی    « گااری الالتروگنک گامه»توان با عنوانِ  گااری مطر  است که می گامه
موضلوعاتی اسلت کله     هگنلز ازجملل   گااری الالتروگنک های ارسال گامه و فرایند گامه با ساماگه

 کند  بحث از آن به روزآمدترکررن سرفص  ررسی کمک می
 ، وراسلتان  ،ویرایش متون اربی ازجملله رملان  ـویرایشرمانوداستان،ویرایششعر:

صور  تخصصی اگجام شور  مسللماً ویراسلتاری    شعر رقای  و ورایف خاصی رارر و باید به
باشلد و بلا    منلد  عتقه باید به موضوع ،گ ر از رقای  زباگی صرفِ کند، که رماگی را ویرایش می

ها و رقلای  خلاص    گویسی آشنایی ضمنی راشته باشد  ویرایش شعر گنز ورافت اصول راستان
بلدان  (« 2کارگلا  ویراسلتاری )  »های تخصصی ازجمله  خور را رارر که الزم است رر کارگا 

 توجه شور 

 وجودروزآمدی و کیفیت منابع م 4.4.1
های متعدری گوشلته شلد  اسلت و البتله بسلناری از ایلن        حوزة گاارو و ویرایش کتاف رر

رر بحلث از   کله  چنلان  مها با استاگدارهای الزم گاارشی و محتوایی فاصلة زیاری رارگلد  کتاف
هلای ملدگ ر هفلت کتلاف اصللی و       ررمجموع سرفص  ،روزآمدی منابع سرفص  بحث شد
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هلا سله کتلاف     مجملوع ایلن کتلاف    نران معرفی شد  است  ازپژوهشی رر این حوز  به فراگ
ی گملا  را و  ،زار  غتمحسلنن غتمحسلنن  ی ویرایش گما را احمد سمنعی،  گاارو و ویرایش

صللور  مسللتقن  بللا  محمللدجعفر یللاحقی و محمدمهللدی گاصللح بلله  گاللارو و ویللرایش
ی ریالری گنلز هسلتند    ها شد ، کتاف منابع معرفی  بر ارتبا  رارگد  عتو  یارشد های  سرفص 

 ف(    1931حسن ذوالفقاری ) آینن گاارو و ویرایش گدم ازجملها نطب های م که با سرفص 
 ،رسلد  گ لر ملی   کله بله   م ررحلالی روگلد  شلمار ملی   به ها از منابع اصلی فراگنران این کتاف

ریلد    هلا  آن های محتلوایی و گاارشلی گنلز رر    اشالال ،الزم را گدارگدبورن  جامعکه  این ضمن
های ررسلی معنلاری بلرای     که غالباً فراگنران اگت ار رارگد کتاف شور  گالتة ررخورتوجه آن می

 ،ترین گقصی رر منابع موجور مشلاهد  کننلد   عرضه کنند و اگر کوچک ها آن گویسی به ررست
 خلور  هلا  ایلن کتلاف   کله  ایلن  ویلژ   شلوگدم بله   رر تعننن الاوی ررسلت رچلار مشلال  ملی    

 کله  رهلد  گشلان ملی   یارشد های  رهند  تأم  رر کتاف موزو میگویسی و گاارو را آ ررست
کله ررارامله    هسلت هلا   و زبان این کتلاف  ،ها و مشالتتی رر ساختار، محتوا کاستی چنان ه 

شوگد  بررسی می

هامحتواوساختارمنابعوانطباقآنباسرفصل9.3.3.9

هلا بله    تار کللی کتلاف  گنستم ساخ سان یکساختار کلی و توازن مطالب رر منابع موجور 
 این شر  است:

کارگاه»،«آیيننگارشوویرایش»شدهبرایسهدرس.ساختارکلیمنابعمعرفی5جدول

(«9کارگاهویراستاری)»،(«9ویراستاری)

کلصفحاتصفحهتعدادکتابساختارکتابنام

گاارو و ویرایش: 
 سمنعی احمد

وم: زبان گوشتهم رفتر اول: گاارو )فص  اول: کلنا م فص  ر
های  فص  سوم: خصایص بتغی زبانم فص  چهارم: را 

 پروررن معاگی(

123 931 

رفتر روم: ویرایش )مقدمه، فص  اول: اگواع خدما  ویرایشیم 
فص  روم: مراح  خدما  ویرایشیم فص  سوم: ویرایش 

 زباگیم فص  چهارم: ویرایش فنیم ضمای (

212 

و   ی گااروگما را 
 رکتر: ویرایش
 یاحقی، محمدجعفر

 محمدمهدی رکتر
 گاصح

 226 22 الخط فارسی بخش اول: گالاتی چند رربارة رس 
 12 های فارسی گذاری و گشاگه بخش روم: قواعد گقطه

 1 بخش سوم: موارر استفار  از اعدار و ارقام
 21 بخش چهارم: روو تحقن  و پژوهش علمی، مراح  تحقن 

 2 سازی چاپ برای متن ی و آمار بخش پنج : ویراستار
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های  ها، الفبای صوتی و گشاگه ها و گموگه بخش شش : پنوست
 گویسی فارسی ی ررستگما را آواگااری، 

16 

ی ویرایش: گما را 
غتمحسنن 

 زار  غتمحسنن

 ،بورن گوشته ل کلنا  )خصوصنا  واهری گوشته، واضح1
 و   (

1 123 

 16 ل شنوة خط فارسی2
 1 های بنااگه به خط فارسی گوشتن کلمهل 9

 91 گذاری ل گشاگه6
 1 های اختصاری و ویرایشی ل گشاگه 1

 16 گامه ل تن ن  کتاف2
 1 ها ل پاورقی3

 6 ها ل گوشتن عدرها و فرمول1
 6 ها، تصویرها ل گمورارها، جدول3

 11 گما را های  ل تن ن  فهرست11
 1 ها ل مقنا 11
 3 آرایی ل صفحه12
 11 گویسی ل ررست19
 16 ل فرهنگ امتیی16

آینن گاارو و 
حسن  ویرایش:

 ذوالفقاری

 911 111 های گاارشی بخش اول: اگواع و قالب
 32 های گاارشی بخش روم: مهار 

 111 بخش سوم: ویرایش

وضلوعا   احمد سمنعی توازن و تناسب مطللوف بلنن م   گاارو و ویرایشرر کتاف  ـ
شور  موضوعا  گنز تقریباً با سرفص  رر  آینن  مختلف رر ساختار کتاف مشاهد  می

جای چند موضوع رر ساختار کللی کتلاف خلالی     ،  البتهسوست ه گاارو و ویرایش 
های روستاگه بحلث شلد  اسلت و بحثلی از      گااری صرفاً از گامه رر بحث از گامهم است

 گویسی رر این بخش مطر  گنست   و گنز گزارو ،نگامة اراری، اگواع و شنوة گاارو آ
محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی گاصلح   ی گاارو و ویرایشگما را رر ساختار کتاف  ـ

صفحه به روو تحقن  و پژوهش علمی اختصاص یافته و بقنة فصول بله ویلرایش   21
و    مربلو    ،گلذاری  الخلط، گشلاگه   صوری گوشته با تمرکز بر موضوعاتی چلون رسل   

کارگلا   »و « آیلنن گالارو و ویلرایش   »ساختار این کتاف بلا سرفصل  ررو     است 
های ضروری گاارو گنز بحلث   حتی از حداق اگطبا  گدارر  رر این کتاف « ویراستاری
هلای   اما رر آن از حداق  ،ی ویرایش باشدگما را   چاوگه ممالن است کتابی گشد  است

 ضروری ویرایش زباگی گنز بحث گشور؟
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زار  گنز صرفاً بلر موضلوع ویلرایش     غتمحسن غتمحسنن ی ویرایشگما  رارر کتاف  ـ
« آیلنن گالارو و ویلرایش   »تمرکز شد  است  ساختار این کتاف بلا سرفصل  رر ِ   

صلفحه  پاگزر  صفحه تنها  123رر این کتاف از مجموع  که این گالتة ریار اگطبا  گدارر 
ویلرایش صلوری مربلو      اختصاص یافته و بقنة مطالب بله « گویسی ررست»به بحثِ 

صور  پراکند  و گذرا به گاللاتی از ویلرایش زبلاگی اشلار       است  رر این بخش گنز به
 بندی من می از اگواع خطاهای زباگی رر این کتاف مطر  گنست  شد  است  رسته

آیلنن  هرچند رر سرفص  ررو  رورة کارشناسی زبان و اربنلا  فارسلی بله کتلاف      ـ
ری اشار  گشد  است، این کتلاف سلاختار مناسلب و    حسن ذوالفقا گاارو و ویرایش

یی با سرفص  رر  رارر  توازن و تناسب مطالب گنز رر این کتلاف  سو ه حال  ررعنن
خوبی رعایت شد  است  البته رر این کتلاف گنلز برخلی سلهوهای محتلوایی ریلد         به

گ لرِ   ازهلا   ، ایلن گلوع گامله   «گالاری اراری  اگواع گامله »ذی  بخشِ  ،برای مثال مشور می
تقسلن  شلد    « هلای غنررسلمی   گامله »و « های رسمی گامه»راشتن به رو بخشِ  رسمنت

 ،بسلتاان  ،هایی است که منان روستان های غنررسمی گامه است  من ور گویسند  از گامه
هلای   بنلدی، گامله   (  طب  این تقسن 96ف:  1931شور )ذوالفقاری  وبدل می و اقوام رر

 گ ر گرفته شد  که گوعی تناقض است  رروستاگه گوعی گامة اراری ر

مندیزبانوشيوةنگارشدرمنابعموجودضابطه9.3.3.9

هلای گاارشلی و    هلا اشلالال   رر برخلی کتلاف   کله  رهلد  تأم  رر منابع موجور گشان ملی 
هلا بله رو    رهد  این اشالال ویرایشی وجور رارر و این امر اعتمار فراگنر را به کتاف کاهش می

 شوگد  گذاری( و زباگی تقسن  می گشاگه و گذاری، الخط، فاصله بخش صوری )رس 
منلدکررن آن رر متلون    حفل  چهلرة خلط و ضلابطه    گذاری:الخطوفاصلهرسمـالف
و اعملال سللنقة شخصلی جللوگنری      ،پراکنلدگی  ،ضروریاتی است کله از تشلتت   علمی از

ارو کلملا  از  گبلورن شلنوة گال    رسلت  فرهناستان و یلک  رستورخطتوجهی به  کند  بی می
گلذاری منلان    رر برخلی منلابع گنلز فاصلله     ،براین ایرارهای اساسی منابع موجور است  عتو 

فاصلله   گذاری به رو صلور  فاصللة کامل  و گلن      ررستی اگجام گشد  است  فاصله کلما  به
کنلد،   از بدخواگی متن جللوگنری ملی   که این ضمن ،گذاری مناسب شور  حف  فاصله اگجام می

فرهناستان ه  به برخلی اصلول رربلافِ     فارسی رستورخطافزاید  رر  خواگش می بر سرعت
رر برخلی منلابع فاصللة مناسلب بلنن کلملا         چنلان  ه گذاری اشار  شد  استم اما  فاصله

 :شور ها ررارامه آورر  می هایی از آن که گموگه ررستی رعایت گشد  است به
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هناسلتان روی کرسلی رگداگله    فر فارسلی  رسلتورخط همز  رر این کلمه طب  مسئله: ـ
صلور ِ   و بله « ا»روی کرسلی   چنلان  هل  که رر برخلی منلابع    آن شورم حال گوشته می

 ( 29: 1932زار   گوشته شد  است )غتمحسنن« مسأله»

شلورم رر   فاصله گوشلته ملی   صور  جدا و با گن  به رر این رسته از کلما  بهرو:روبه ـ
 ( 21: همانجایز شمرر  شد  است ) «روبرو»صور   برخی منابع گاارو کلمه به

، برای کلما  مختوم به های غنرملفوظ رر حاللت  فارسی رستورخططب   یميانجی: ـ
 فارسلی  رسلتورخط  بنارید بهشورم مثال: خاگة من ) استفار  می« لة»مداف از عتمت 

استفار  شلد  اسلتم   « ی»جای این گشاگه از گشاگة  ها به (  رر برخی از کتاف21: 1913
« رابطلة کتملی  »جلای   بله « ی کتملی  رابطله »، «هملة ملا  »جلای   بله « ی ملا  همه»ل: مثا

 ( 9: 1932 )سمنعی

این کلمه رراص  فارسی است و رر خط فارسلی هملز  وجلور     که این  به باتوجه آیين: ـ
کله عنلوانِ یاللی از منلابع      آن گاررست استم حلال « آئنن»صور   گدارر، گاارو آن به

ف( چاپ شلد  اسلت     1931)ذوالفقاری « و و ویرایشآئنن گاار»صور ِ  موجور به
ایلن  گویسلندة  اسلتم زیلرا   چننی )تایسی(  حروفرسد ضبط عنوان غلط  گ ر می البته به

اسللت   گاررسللتی گاللارو همللز  رر کلمللا  فارسللی اشللار  کللرر   بللهکتللاف خللور 
 ( 221 )همان:

شور  شته میصور  پنوسته گو فرهناستان به فارسی رستورخط: این ترکنب رر «آنکه» ـ
(  بهتر است ایلن ترکنلب بلدون فاصلله گوشلته شلورم       21: 1913 فارسی رستورخط)

شلور  رر برخلی    صور  جدا گوشلته ملی   باشد که رراین« که کسی»معنایِ  که به مارآن
 (   112 ،111ف:  1931گوشته شد  است )ذوالفقاری « که آن« »آگاله»جای  منابع به

هملوار  جلدا از کلملة بعلد از خلور      « هن »واژة الخط فرهناستان  طب  رس  گاه:هيچ ـ
جلای   بله « هنچاا »شور  این قاعد  رر برخی منابع رعایت گشد  استم مثال:  گوشته می

 ( 131: همان« )گا  هن »

صلفت بسلازر چسلبند  بله     « به»الخط فرهناستان هرگا   مطاب  با رس  ساز:صفتبه ـ
ماگنلد: بنلام، بخلرر و بسلزا  رر     (م 22: 1913 فارسلی  رستورخطشور ) کلمه گوشته می

« هنالام  کلاربرر بله  »یالی از منابع موجور به ایلن گالتله تلوجهی گشلد  اسلتم مثلال:       
صلفت اسلت و طبل     « بهنالام »رر این ترکنب «  کاربرر بهناام»جایِ  ( به113 :همان)

 شور  الخط فرهناستان پنوسته گوشته می رس 



 999   (الهام سيدان) ... به نگارش و ویرایشهای مربوط  سرفصل به انتقادی رویکردی

کلملا    یفرهناستان بنن اجزاسی فاررستورخط طب  گاارو  فاصلۀميانکلمات:نيم ـ
هلا رعایلت    که این موضلوع رر برخلی کتلاف    ررحالی، آید فاصله می گن  مشت  و مرکب 

بله  » (م3: 1932زار   )غتمحسلنن « جلزء  جزءبه»جای  به« جزء به جزء»گشد  استم مثال: 
جلایِ   بله « پلا بله پلای   »(م 111: 1936)یلاحقی و گاصلح   « اجملال  بله »جایِ  به« اجمال

« بله ویلژ   »(م 1: 1932)سلمنعی  « ررواقلع »جای  به« رر واقع»(م 126)همان: « پای پابه»
« آسلور  خلاطر  »)هملان(م  « رفتله  رفتله »جلای   به« رفته رفته»)همان(م « ویژ  به»جای  به
 ( 2)همان: « خاطر آسور »جای  به

هلای چلاپی و    رر برخلی از منلابع موجلور غللط    :چينـیحـروفهـایچـاپیوغلط
شورم مثال: مشاهد  میچننی  حروفرر  هایی افتارگی

رو راشته باشند )یلاحقی و گاصلح    کلی کار را     پنش طرحدگویس،  هناام تهنة پنش به ـ
  «طر »جای  به« طرحد( »116: 1936

جلای   بله « قلمروهلایی ( »126گوگلاگون راشلته باشلد )هملان:      قلمروهایی آگاهی رر ـ
  «قلمروهای»

یک بار ریار کلنلت کلاری را کله اگجلام شلد       پس از اتمام کار ویرایش خوف است  ـ
« ملرور (  »123 :رستی و اتقان کار خور اطمننان حاص  کند )هملان  به یک مروراست 

 « مرور کند و»جای  به

قصد از کاربرر عتئ  سجاوگدی خلواگش صلحنح و   کاربردنادرستعالئمسجاوندی:
برگلدم     سلجاوگدی بهلر  ملی   صور  افراطی از عتئ گوشته است  برخی گویسندگان به روانِ
گالررن از این عتئل  مماللن اسلت از سلرعت خلواگش بالاهلد، کلاربرر         استفار  که چنان ه 

هلا از   کندم کاربرر افراطی ویرگول رر این جملله  گنز رر خواگش اختتل ایجار می ها آن افراطی
همنن مقوله است:

زبان گوشلتاری، بتلوان چلرخ    های  گنری از پنام بهر  که، بی اما، رر این عصر، تصور آن» ـ
 ( 9: 1932)سمنعی « المللی را گرراگد محال است زگدگی اجتماعی و بنن

 ( 6)همان: « اید شما خور، رر زگدگی، بارها احسا  گناز به گوشتن کرر » ـ

رر این بخش به برخی خطاهای زباگی و کاربرر گاصحنح کلملا  و  نویسی:بـدرست
رر منابع موجور غالباً به خطاهای  که اینشور  متأسفاگه باوجور افعال رر منابع موجور اشار  می

اگلد چنلدان    گویسلی گفتله   چه رربافِ ررسلت  زباگی اشار  شد  است برخی مؤلفان خور بدان
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و گحلو جملت  خطاهلای زبلاگی      ،افعلال  ،هلا  رر کاربرر واژ  ،ترتنب  این  اگد  به بند گبور  پای
 شور: ذکر می ها آن برای گموگه تعداری از  استند گنازمبازگاری به شور که  مشاهد  می

سلاز   جای عوامل  منفلی   گ رِ فلسفی ضد وجور است و کاربرر آن به این واژ  از عدم: ـ
بهتلر اسلت    ،کنلد  بنلابراین   و غنرفارسی ملی  ،جمله را سنانن، مبه « بی، ن، گا»ماگند 

(  حلال رر  219ف: 1931های فارسی آن استفار  کرر )ذوالفقلاری   جای آن از معارل به
( 132)هملان:  « عدم کاربرر»شورم مثال  هایی با این واژ  مشاهد می برخی منابع ترکنب

)یلاحقی و گاصلح   « گداشلتن  اگعاللا  »جایِ  به« عدم اگعالا »، «کاربررگداشتن»جایِ  به
 ( 911: 1932)سمنعی « گداشتن مطابقت»جای  به« عدم مطابقت»(، 39: 1936

های اخنلر افلزایش یافتله اسلت       ای از این کلمه رر سال ا و کلنشهج هاستفارة گاب مورد: ـ
کاهند و گلاهی گنلز موجلب ررازگویسلی      ها از تنوع واژگان می کلنشه که این  به هتوجاب

جلای   بله « اصلتحا  موررگنلاز  » :مثالم پرهنز کرر ها آن بهتر است از کاربرر ،شوگد می
رربلارة  »جلای   بله « مورر متون من ومرر»(م 1: 1932زار   )غتمحسنن« اصتحا  الزم»

کلار   (  این کلمه گاهی رر سلاختار فعل  بله   122: 1936)یاحقی و گاصح « متون من وم
جلای   بله « مورراسلتفار  قلرار گنلرر   »کنلدم مثلال:    رور و آن را گازیبا و طوالگی ملی  می

 .(1)همان: « استفار  شور»

بندینادرستوضعيفجمله

« کنلد  و خواگلدن و ررد آن را مشلال  ملی    گنلر  فلس جملله را گ ررپی  های پی عطف» ـ
 ( 916: ف 1931)ذوالفقاری 

گنر باشد  احتملاالً ملرار گویسلند  آن اسلت کله       تواگد گفس مسل  است که جمله گمی ـ
 « کند گنر می خواگدن جمله را گفس»

« های علاری و علملی و اراری رر هملنن توجله اسلت      ها با گوشته تفاو  این گوشته» ـ
 )همان( 

بلور   « رر همنن گالتله »گامفهوم است و احتماالً مرار گویسند  « رر همنن توجه» ترکنبِ ـ
 است 

 تلر  بلنش ی بنان شور تأثنر آن بر خواگند  تر بنشهرچه گوشته با صداقت و صمنمنت » ـ
 ( 131)همان: « هرچه از رل برآید الجرم بر رل گشنند که چه آن مگررر می

 است چننی  حروفت و احتماالً غلط زائد اس یارشد رر جملة « که آن»تعبنرِ  ـ
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کله مسلتقن  بله     آن  جلای  برای چاپ یک اثر معموالً مؤلف یا مترج  اثر خلور را بله  » ـ
خواگلد   « گاشلر »کله رر علرف   خاگه تحوی  رهند به یک مؤسسه یا گهار قلاگوگی   چاپ

 ( 129: 1936)یاحقی و گاصح « سسارگد شور می می

ح گنست  بهتر است جمله بله ایلن صلور     سره  رر گاارو صحن آوررن رو فع  پشتِ
 « شور سسارگد که رر عرف گاشر خواگد  می به یک مؤسسه     می»اصت  شور: 

 

 گیری نتیجه. 3

(« 2( و )1کارگلا  ویراسلتاری )  »و « آینن گاارو و ویرایش»بررسی سرفص  و منابع ررو  
برگاملة ررسلی بله     رهلد رر سلاختار کلتن    رورة کارشناسی زبان و اربنا  فارسی گشان ملی 

بسلناری  هلای   اشترادها و  پوشاگی گنازهای الزم رر تدوین ررو  توجه گشد  است  ه  پنش
بلراین، پراکنلدگی موضلوعا ، سلاختار رروگلی       گنز رر موضوعا  ررسی وجور رارر  عتو 

شد  باعث شلد  اسلت کله سرفصل  برخلی ررو        توجهی به اهداف تعننن و بی ،گامناسب
آیلنن  »رر   کله  شلور  می گهار پنشگداشته باشد  برای رفع مشالت  موجور اگسجام الزم را 

بلا تمرکلز بلر    « آیلنن گالارو  »رر چهار واحد ررسی و رر رو سرفصل   « گاارو و ویرایش
 چلون  هل  های رسلمی   با تمرکز بر گاارو« گویسی آینن ویرایش و ررست»گاارو خت  و 

ی بهتر اسلت رر   گهار پنشرر چهارچوف و اگواع ویرایش تن ن  شور   ،گااری، گزارو گامه
گ لر گرفتله    رر« گویسی گامه  گمایش»و « گویسی راستان»گنازی برای ررو ِ  پنش« آینن گاارو»

 باشد (« 1کارگا  ویراستاری )»مقدمة « گویسی آینن ویرایش و ررست»شور و رر ِ 
و کتن کشور گنلز  ی برر را های  ها و برگامه های ررسی مدگ ر به ضرور  رر تن ن  برگامه

« حفاوت از زبان فارسی ررمقامِ زبلان علل  اسلت   »ها  جملة این برگامه توجهی گشد  است  از
بلراین، متأسلفاگه رر    بننلی شلد  اسلت  علتو      که رر سند گقشة جامع علمی کشور گنز پلنش 

های موجور به گقش فرهناسلتان و مصلوبا  آن تلوجهی گشلد  اسلت        یک از سرفص  هن 
و « آیلنن گالارو و ویلرایش   »رر بلازگاری سرفصل  ررو     کله  شور می گهار نشپ ،بنابراین

ضلمن   ،و شلور  بله منلابع اصللی افلزور      رستورخط فارسی، («2( و )1کارگا  ویراستاری )»
فرهناسلتان گنلز رر    گزینی واژ اصول و ضوابط  ،فارسی کلما  بنااگه  تأکند بر کاربرر معارل

 منابع گنجاگد  شور 
هلای شلغلی و    ف موجور به بخشی از گنازهای روز جامعله ازجملله زمننله   رر تعننن اهدا

کله   ،(«2) کارگلا  ویراسلتاری  »ای فراگنران تلوجهی گشلد  اسلتم رر سرفصل  رر       حرفه
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بحثلی از موضلوعا  روز جامعله     ،صور  تخصصی به موضوع ویرایش اختصلاص رارر  به
زیاری به گنازهای فراگنر توجله  د حتا یارشد های  کلی رر سرفص  طور مطر  گنست  البته به

شور  با گسلترو اسلتفار     ها مشاهد  می هایی رر این سرفص  کاستی چنان ه اما  ،شد  است
و گنلز اسلتفارة فلراوان از رایاگله موضلوعا        ،های اجتملاعی  از وسای  ارتبا  جمعی، شباله

زآملدکررن  بلا رو  کله  شلور  ملی  گهار پنش ،شور  بنابراین جدیدی رر حوزة ویرایش مطر  می
گالاری   افلزور  شلورم ازجملله گامله     یارشلد  هلا و منلابع    موضوعاتی بله سرفصل    ،مباحث

و  ،ای، ویرایش الالتروگنک، ویرایش متون اربی ماگند شعر، راسلتان  الالتروگنک، ویرایش رساگه
 رمان   

 بله  شلور  باتوجله   و گاارشی مشاهد  می ،های ساختاری، محتوایی رر منابع موجور اشالال
گ رِ گاارو الالوی   رهند و باید از گویسی و گاارو را آموزو می ها ررست این کتاف هک این 

فراگنلر رر اگتخلاف الالوی صلحنح رچلار       کله  شور باعث می ها آن اشالاال  ،مناسبی باشند
بلا   هلا  آن ضمن بلازگاری موضلوعا  و روزآمدسلازی    که، الزم است ،بنابراین  مشال  شور

 گ رِ زباگی و گاارشی گنز بازگویسی شوگد    از ،تانفرهناس فارسی رستورخطتالنه بر 
 
 ها نوشت پی

 

  9  حفل  اسلتقتل خلطم    2  حف  چهرة خط فارسیم 1اگد از  گاگة فرهناستان عبار  اصول هفت  1
  سلهولت آملوزو   2  سهولت گوشتن و خواگدنم 1  فراگنربورن قاعد م 6تطاب  مالتوف و ملفوظم 

 خواگی  ذاری و مرزبندی کلما  برای حف  استقتل کلمه و ررستگ   فاصله3قواعدم 

 یبلرا  یآملوزو علال   یزیر برگامه یاست که شورا ییها شاخصاز  «رشته واقعی ماهنت به توجه»  2
 جامعنلت  و روزآملدی  شلاخص  بلا  شلاخص  ایلن  که این  به توجه  باگنرر یگ ر م رر یبرگامة ررس

و توجه بله   یگ ر شد  موضوعا  روزآمد جداگاگه صرف صور  آن به یاز بررس رارر، پوشاگی ه 
  شد بررسی جا یک صور  به نزجامعه گ نازهایگ

 

 نامه کتاب

ریلزی آملوزو علالی، کمنتلة      شورای برگامه ،(1931)برگامة ررسی رورة کارشناسی زبان و اربنا  فارسی 
 زبان و اربنا  فارسی 

 قد  رضوی مشهد: آستان  ،های پرورو آن ماهنت ختقنت و شنو  ،(1931السارا  )حسننی، افد 

 ةمجلل  ،«ررسلی راگشلااهی  برگاملة  الالوی  » ،(1913زار ، مرتدلی و کلورو فتحلی واجارگلا  )     خاقاگی
  2، و 1   های آموزو رر علوم پزشالی،برر را 
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گررآورگلد : گصلراهلل پورجلواری، تهلران:      ،(1931) (1هلای گشلر راگلش )    مقالهبرگزیدة رربارة ویرایش: 
 راگشااهی  گشر

تهلران: فرهناسلتان زبلان و ارف     ،(1913) وف فرهناستان زبلان و ارف فارسلی  مصم رستورخط فارسی
  فارسی )گشر آثار(

 تهران: عل  ، 9 راستیو ،گویسی آموزو ویراستاری و ررست ،الف( 1931ذوالفقاری، حسن )

 تهران: فاطمی  ،آئنن گاارو و ویرایش ،ف( 1931)ذوالفقاری، حسن 

 تهران: هرمس  ،معنار زبان فارسی ،(1913سارلی، گاصرقلی )

 ، تهران: سمت 9 ویراست ،گاارو و ویرایش ،(1932احمد ) ،سمنعی

 .http://nj.farhangoelm.ir :مصوف شورای عالی اگقتف فرهنای ،(1913) کشور یعلم جامع گقشة سند

 تهران: سخن  ،ی فارسیفرهنگ امتیی و رستورخط و امت ،(1931شعار، جعفر )

فرهنگ امتیی خط فارسی براسا ِ رسلتورخط فارسلی    ،(1936مقدم ) اشرف و زهرا زگدی صارقی، علی
تهلران: فرهناسلتان زبلان و ارف فارسلی      ،ویراست جدیلد  ،مصوف فرهناستان زبان و ارف فارسی

 )گشر آثار(   

پلژوهش و گالارو کتلب     ،«رو فارسیاگدازی جدید رر آموزو آینن گاا چش » ،(1913عتیی، گنلوفر )
  21و  ،راگشااهی

 تهران: سمت ،ی گاارو علمیگما را  ،(1931زار ، غتمحسنن ) غتمحسنن

 تهران: سمت  ،ی ویرایشگما را  ،(1932) زار ، غتمحسنن غتمحسنن

 ،سلخن سلمت   ،«ریزی آموزو عالی کشور رر برگامه ها آن ها و جایاا  سرفص » ،(1931فرراگش، هاش  )
  1 و

 ،گاملة عللوم اگسلاگی    ،(«2( و )1بررسی و ارزیابی آیلنن گالارو و ویلرایش )   » ،(1911فرهنای، سهنت )
  16 و

 ، تهران: مرکز گشر راگشااهی ررآمدی به اصول و روو ترجمه ،(1931پور ساعدی، کاو  ) لطفی

 تهران: سمت  ،ریزی ررسی مقدما  برگامه ،(1931ملالی، حسن )

پلژوهش و گالارو    ،«های راگشااهی کارآملد و اثلربخش   صد ویژگی کتاف» ،(1932)منصوریان، یزران 
  23 و ،کتب راگشااهی

 ،ریزی ررسی و طر  رر  رر آموزو رسمی و تربنلت گنلروی اگسلاگی    برگامه ،(1911منرزابنای، علی )
 تهران: یسطرون 

شناسلی و   روان مجلة ،«شیهای آموز تفالر خت  و باروری آن رر سازمان» ،(1931منرکمالی، سندمحمد )
  2 ، و6رورة  ،علوم تربنتی

 تهران: مرکز گشر راگشااهی    ،های زبان فارسی غلط گنویسن : فرهنگ رشواری ،(1939گجفی، ابوالحسن )

   ، تهران: چشمه گویسی زبان فارسی معنار مباگی ررست ،(الف 1939گنالوبخت، گاصر )

http://nj.farhangoelm.ir/
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گامة اگتقاری متلون   پژوهش ،«اارو مقالة علمی ل پژوهشی گقد کتاف آینن گ» ،ف( 1939) گنالوبخت، گاصر
  1 ، و16   ،های علوم اگساگی و برگامه

گشلر   ، مشلهد: بله  91چ  ،ی گالارو و ویلرایش  گما را  ،(1936یاحقی، محمدجعفر و محمدمهدی گاصح )
 )اگتشارا  آستان قد  رضوی( 

 : یاروارة کتاف تهران ،ریزی ررسی اصول برگامه ،(1931یارمحمدیان، محمدحسنن )


