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Abstract
Negaresh and Virayesh is a valuable work of Ahmad Samii (Gilani) which has been a
student book, and a resource for students k for many years in teaching writing and
spelling. The numerous prints and a large number of reprints have proved it to be of great
interest to readers and audiences. The book has two main parts: Writing and Editing, in
which Samii Gilani has explained and argued as much as possible, citing evidence and
arguments. The major errors and slips found in the first section (writing) of the work are:
lack of introduction, section titles in sentence form, inconsistent paragraph organization,
insertion and explanation of non-writing entries; research paper, reference, definition
section. They do not seem appropriate to the writing effect. Editing section errors
(mentioning linguistic errors) include: not giving sufficient reasons for enumerating
linguistic errors (editing language), insisting on the contradiction of word spellings,
separation in spelling contradicting spelling words with the Farsi script. This article
seeks to cite as much as possible the evidence of the work. The research method of this
paper is comparative, analytical, and critical, the evidence of which is gathered through
documentary and invoice method.
Keywords: Negaresh and Virayesh, Review, Formal Errors, Editing Error.

Assistant Professor of Persian Language & Literature, Azarbijan Shahid Madani University, Iran,
Y.nasrollahy@gmail.com
*

Date received: 2020-02-12, Date of acceptance: 2020-05-23
Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of
this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box
1866, Mountain View, CA 94042, USA.

نامۀانتقادیمتونوبرنامههایعلومانسانی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی 


پژوهش
ماهنامۀعلمی(مقالۀعلمیـپژوهشی)،سالبيستم،شمارةچهارم،تير 294 - 911،9911





نقد کتاب نگارش و ویرایش
یداهللنصراللهی* 

چكيده
نگارش و ویرایش اثر ارزندة احمد سمیعی (گیالنی) است که سالهای متمادی کتاا
درساای دانوا ویی و ا ا یتااری ماات درساای دانوا ویام در نمااوزش نگااارش و
درستنویسی بوده است .چاپهای متعدد و شمارگام زیاد و فراوام چاپ نم گویاای
اقبال فراوام خوانندگام و مخاطبام بدی اثر بوده است .ایا کتاا دو بخاش هماده
دارد :نگارش و ویرایش که سمیعی گیالنی تاحد امکام ،با ذکر شاهد و مصداق ،نظار
و بحث خود را تبیی و اثبات کرده است .همدهتری خطاها و لغزشهاای بخاش اول
(نگارش) اثر هبارتاند از نبود مقدمه ،هنوام بخشها به ورت جم ه ،یکدستنبودم
نرایااش پاااراگرا هااا ،درج و توضاای ماادخ هااای غیرنگارشاای ا مقالااق تحقیقاای،
مرجعشناسی ،وجود بخش تعریف ا که با اثر نگارشای متناسا باهنظار نمایرساند.
خطاهای بخش ویرایش (خطاهاای زباانی) هباارتاناد از نیااوردم دییا وافای در
برشمردم خطاهای زبانی (ویرایش زباانی) ،ا ارار بار جدانویسای ،مغاایرت اماالی
ک مات با دستورخط فارسی فرهنگستام .ای نوشتار درپی نم است کاه تاحاد امکاام
همق موارد را با ذکر مصاداق و شااهد از اثار نقا کناد .روش تحقیا ایا نوشاتار
مقایسهای ،تح ی ی ،و انتقادی است که مطال خود را بهشیوة اسنادی و فایشبارداری
گرد نورده است.
کليدواژهها :نگارش و ویرایش ،نقد ،خطاهای شک ی ( وری) ،خطای ویرایوی.

* استادیار زبام و ادبیات فارسی ،دانوگاه شهید مدنی نذربای
تاریخ دریافت ،1231/11/32 :تاریخ پذیرش1233/32/32 :
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 .1مقدمه
مدتها بود که در نظام نموزشی دورة کارشناسی زبام و ادبیاات فارسای در دو واحادی
«نگارش و ویرایش» برنامهریزی شده باود .قبا از ساال  1233ایا در باه ارزش چهاار
واحد برای دانو ویام کارشناسی ارائه میشد ،ولی بعد از سال  33و تغییر سرفصا درو
دورة کارشناسی ای هنوام و مادة درسی باه دو واحاد تق یا یافات و درهاو در درو
اختیاری واحدهایی با هنوام «کارگاه ویراستاری» و «مباانی نماوزش زباام فارسای» را بارای
گروهها و دانو ویام پیشنهاد کردند که به ورت اختیااری نمهاا را انتخاا واحاد کنناد.
شاید بیاغراق و م ام ت بتاوام گتات کاه در ایا ساالهاا منباع درسای و دردساتر
دانو ویام برای ای در کتا پرمایق نگارش و ویرایش اساتاد احماد سامیعی (گیالنای)
بوده است؛ کتابی که چاپهای متعدد و شمارگام فراوانش ای نظر را تأیید میکناد؛ از ساال
 1211که چاپ اول ای کتاا را سامیعی گیالنای باا هناوام نیای نگاارش و باه اورت
کتابچهای در ای موضوع بهطبع رساند و بعد با افزودم و نرایش و پیرایش فراوام باا هناوام
«نگارش و ویرایش» در سال  1231به ورت متص بهچاپ رسید و بهقاول خاود سامیعی
شرح و بسط همام نیی نگارش بود .در سال  1231ای کتا به چاپ پاانزده رساید و در
ای مدت استادام و دانوا ویام زباام وادبیاات فارسای نم را «الگاوی» خاود در نوشات و
ویرایش قرار دادند .میتوام با تقری و تخمی ادها کرد کاه اغ ا مناابع همادة نگاارش و
ویرایش چاپشده بعد از اثر سمیعی گیالنی ،مستقی و غیرمستقی  ،تحتتأثیر ایا اثار باوده
است و موخصاً میتوام به کتا چهارج دی کتا کار نگارش و انواا از دکتار ذوالتقااری
اشاره کرد و با نم مقایسه کرد و به تأثیرپذیری واض دکتر ذوالتقاری از نگاارش و ویارایش
در مقایسه و تطبی سطحی پایبارد و حتای مایتاوام در پژوهوای در مقایساه و سان ش
کتا های نگارش و ویرایش به ای نظر رسید .قدرت و مهارت سمیعی گیالنای در نوشات
و بهویژه در ویرایش در مؤ سسات و منابع متعدد دلیا اقباال فاراوام مخاطباام باه ایا اثار
گراممایه بوده است و در ای نوشتار به بررسی و نقد نگاارش و ویارایش پرداختاه خواهاد
شد .پیش از بیام مطال  ،یزم است یادنوری شود که ای مطال بیشتر نظرهای استحساانی
است و باید اذهام کرد که در ای اثر هی و کاستی فاحوی که مت را مخدوش کناد تقریبااً
اندک است و بهقول موری ،که در تم ید از امر نقد کتا گتته است حقیقت مس ایا اسات
که منتقد با نقد کتا به نم کتاا ارج و بهاایی خااا قائا مایشاود (ماوری ،)81 :1231
اح ای ق نیز بهدلی ارزشمنددانست اثر سمیعی گیالنی به نقد و بررسای نم پرداختاه
است امید است که با توفی ه راه باشد.
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از سؤالهای همده در حوزة ای تحقی میتوام به ای ماوارد اشااره کارد :کاساتیهاا و
ضعفهای احتمالی موجود در نگارش و ویرایش چیست؟ نقش ایا کتاا در نماوزش و
هدایت دانو ویام در وادی نگارش و ویرایش چه انادازه باوده اسات؟ تنااقک ،تکارار ،و
ایرادهای محتوایی و ظاهری اثر چه بوده است؟ میتوام در ای نوشتار ای ماوارد را فرضایه
ت قی کرد :نوشت و درستنوشت ا مهمی در جامعق ه می و دانوگاههاست که نگاارش
و ویرایش بهترتی ای خواسته را برنورده میکند؛ برای تقویت روحیق خالقیات و ناونوری
در محیطهای دانوگاهی باید اهتمام بیشتاری باه امار و در نگاارش ورزیاد؛ نوشات و
درستنویسی امری تمرینی است که با تکرار میتوام بیشتر نم را پرورد .واقعیات نمکاه در
موضوهات مربوط به نگارش اگر با کمبود منابع مواجه نباشی  ،یاق در ایا زمیناه فراوانای
منابع نیز نداری  .دربارة پیوینق تحقیا  ،غالا مناابع مارتبط باا نگاارش و درساتنویسای
میتوانند سزاوار اهتنا باشند؛ م موههمقایتی با هنوام درباارة زباام فارسای کاه نوار مرکاز
چاپ کرده است و در حوزة درستنویسای و ویارایش بایش از هار اثاری غ اط ننویسای
مرحوم ن تی مؤثر بوده است و م موههمقایتی باا هناوام درباارة ویارایش اسات کاه ها
سمیعی گیالنی در تألیف کتا خود و ه ما در تدوی ای مقاله از نمها بهاره باردهایا  .از
حیث رهایت چهارچو و ا ول ای نوشتار ،به مقایت نوریق وزی پژوهشناماق انتقاادی
نظر داشتی  .البته گتتنی است که در منابع الکترونیک نوشتههایی درباارة نگاارش و ویارایش
سمیعی در دست است که ظاهراً در زمامهای ت دید چاپ ای اثار باه معرفای تو ایتی نم
پرداخته و اغ با زبام و ادبیات تم یدنمیز کتا سمیعی را به مخاطبام معرفی کردهاند.

 .2بحث
امروزه نوشت برای جوامع ه نیاز و ه ضرورت است؛ واحد تولیاد ه ا و تبیای نظاری
نثار خالق ه می و ادبی نوشته است و بهمنظورِ دریافت و انتقال ه و تکنولوژی ،ما نیز باه
نمادهسازی زبام خود نیاز داری (منصوری  )238 :1231تا زبام و فرهنگ خود را به اورتی
درنوری که بهجای ای که بیشتر واردکننده از زباامهاای دیگار باشای  ،محصاویت و نثاار
زبانی خود را بدام زبامها ادر کنی (ایرانی  .)321 :1231برخای بار نماناد کاه نوشات را
امری ذهنی و شخصی بدانند (باستی ی  ،)23 :1231ولی حا نم اسات کاه نویساندگی را
امری فردی باید دانست که در انتقال و تغییر فرهنگ و اجتماع نقش فراوانی ایتا میکناد .اماا
در هصر جدید بهغیراز ارج و اهمیتدادم به نوشت باید به ویرایش نیز توجاه خا ای کارد
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که ا ول درستنویسی و پرهیز از غ طنویسی را تع ی میدهد و نم تب یغ و ترویج مایکناد
و به همی دلی برخی ویرایش را در مرز بی ه و مهارت قرار میدهناد و تع ای و تع ا
نم را ضروری میدانند (معصومی همدانی  )31 :1231و بهح برخای باهجاا گتتاهاناد کاه
پیشنهادهای ویراستار میتواند کتا خو را خواندنیتر کند (ب  .)11 :1231در جاوامعی
که ارج و اهمیت کار ویراستار وایست و او و شغ او را بهجد میگیرند ،ویراستار را چوا
ناشر میدانند (استینتوم .)3 :1231
کتا نگارش و ویرایش از دو بخش (دفتار) نگاارش و ویارایش ترکیا یافتاه اسات؛
مؤلف برای دفتر نگارش چهار فص نورده است1 :ا ک یات؛ 3ا زبام نوشاته؛ 2اا خصاای
بالغی زبام؛ 8ا راههای پروردم معانی .برای دفتر دوم نیز چهار فص نورده است1 :اا اناواع
خدمات ویرایوی؛ 3ا مراح خدمات ویرایوی؛ 2ا ویرایش زبانی؛ 8ا ویرایش فنی .سامیعی
برای دفتر دوم مقدمهای درنغاز و ضمایمی درپایاام نورده اسات .دفتار اول ،در فصا اول،
هوات ماادخ در موضااوهات ک اای مربااوط باه نگااارش ،انااواع و محاادودیتهااای نم ،و
نویسندگی و معماری ،و ...دارد .در فص دوم نیز به بخشهای متتاوت در موضوهات اناواع
زبام ،گونههای کاربردی نم ،زبام معیار و شکسته ،و ،...در فص سوم باه خصاای بالغای
زبام ،سادگی ،سالست ،ای از ،و تنوع پرداخته است ،و فص نخر دفتر نگاارش باه راههاای
پروردم معانی چوم تعریف ،تو یف ،مقایسه ،مکالمه ،و ...اختصاا یافته است؛ بخشهاای
مهمی که میتوام در نمها تأم و درنگ کرد بهقرار زیر است:
در فص اول ،با هنوام «ک یات» ،ذی  8ای هنوام نمده« :نوشته ،محصاول ت رباه و
مع ومات و تحقی » است که بخوی مه و ارزنده اسات و مایتاوام چنادی باار نم را
خواند و از نم نکتهها نموخت .در فص دوم« ،زبام نوشته» ،نویسنده بهدرستی ت ویز و
تأکید کرده که رسانههای گروهی زبام شکسته بهکار نبرند (سمیعی گیالنای )11 :1231
و تقسای زبااام بااه «فعااال و غیرفعاال» نیااز ماایتوانااد متیاد واقااع شااود (همااام.)31 :
مه ترازهمه ،مؤلف کتا نظری دقی و خو در انتخا زبام دارد که بهدلیا اهمیات
هیناً در ای جا نق میشود:
بهنظر ما ،هر دورهای دارای ش زبانی مخت به خود اسات و در نخاری تح یا
ش زبانی زنده و پروردة نم هده از اربا ق که باا تتباع نثاار و متاوم باه ناوهی
زبامنگاهی جامعایطرا دست یافتهاند میتواند مالک تمییاز درسات از نادرسات
باشد .تتبع در استعمال قدما و تحول زبام فقط به ای زباامنگااهی کماک مایکناد
(همام.)111 :
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دفتر دوم را سمیعی به ویرایش اختصااا داده و نم نیاز از چهاار فصا ترکیا یافتاه
است :فص اول به انواع خدمات ویرایوی در شش زیرفص بهاهتباار ناوع ویارایش و اثار،
حوزة محتوایی ،ح اثر ،و مخاطبام ،و...؛ فص دوم از نم مراح خدمات ویرایوای در ده
زیربخش و به بررسی و ارزیابی ،تما با اح اثر ،و ...تع دارد؛ و در فص ساوم ،کاه
مه تری و ا یتری فص مربوط به ویرایش است ،به مبانی و خطاهای ویرایش زباانی باا
ذکر خطا و نق ورت درست نم و با نق شواهد و مصادی میپردازد؛ فص چهاارم از نم
ویرایش فنی ،شیوة امال ،نوانویسی ،و ...است.
اینک خردهها و اشکایت همده در ای اثر بهترتی

تحه و بهقرار ذی ذکر میشود.

 .3خطاهای شكلی و ظاهری
ای اشکال همدتاً در دفتر اول (نگارش) موهود است:
 .1کتا

را نخست با فص اول (ک یات) شروع کرده ،بینمکه مقدمهای بیاورد.

 .3برخی از هنوام زیرفص ها به ورت جم ه و حتی جم ق پرسوی است:
«همق ما به نوشت نیاز داری » (سمیعی گیالنی )2 :1231؛
«چرا گتت نسام است و نوشت دشوار؟» (همام.)1 :
 .2هرچند قانوم مط قی در رهایت تعداد سطور پاراگرا وجاود نادارد و از ایا حیاث
شاید نتوام ای امر را هی دانست ،میتوام ذکار کارد کاه ناهن ااری در نرایاش و چیانش
پاراگرا ها وجود دارد؛ در تحق شش ،شش پاراگرا نمده است که پااراگرا اول چهاار
سطر ،دوم هتت سطر ،سوم یک سطر و نی  ،چهارم دو سطر و نی  ،پن سه سطر و نای  ،و
شو چهارسطر است.
 .8بهنظر میرسد که وجود برخی زیر فص ها در کتاا ضاروری و یزم نیسات :مقالاق
تحقیقی در ا  ،31بررسی و نقد در ا  ،23و مرجعشناسی در ا 88؛ به ایا دلیا کاه
دانو ویام زبام و ادبیاات فارسای درو و واحادهای مساتق ی باا هناوام روش تحقیا ،
مرجعشناسی ،و کارگاه مقالهنویسی دارند.
 .1بخش استدراک ا نیرونیا در ا ،32که در چاپهای قب ی نبوده و سمیعی گتته اسات
که نم را از منبعی فرانسوی اقتبا کرده ،مطال همادة ایا بخاش در بخاش قب ای (طناز،
مطایبه) نمده است.
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 .1وجود برخی بخشها یا زیرفص ها در کتا نگارشی به توجیه فراوام نیاز دارد؛ مال ً
ال
بخش «اساتدیل» در ا  183و بخاش «تقسای بنادی» در ا  ،111باینمکاه مصاادی و
شواهدی از نثار ادبی بارای نم نورده شاود؛ حتای ضارورت بخاش «تعریاف» در ا 133
بهنظر متید نیست و بهناگزیر برای یافت شواهد و مصادی نویسانده م باور شاده تاا از اثار
طنزنمیز التتا ی تول ی شاهدملال بیاورد.
 .3وجود هطفهای فراوام و بیشمار یا ذکر ه پایههای متعدد از مختصات ای کتا اسات
و شاید نتوام نم را خطا و لغزش دانست و حتی میتاوام نم را از مختصاات سابکی اثار و
اح نم دانست؛ برای نمونه:
الف) «هتت ق و حتظ حرمت اح اثر و رهایت انصاا و پرهیاز از ارزشداوری
بیپایه و اظهارنظرهای هاطتی و متأثر از انتعایت روانی نیز شرط است» (همام)23 :؛
) «یا درسی است یا مطبوهاتی یا وسی ق تتری و سرگرمی ،برای انتقال خبار اسات یاا
برای طرح تقاضا یا اقامق دهوی یا بیام هواطف یا و ف احوال نتسانی یا درددل باا خاود و
با دوست یا دادم اطالهات در رشته و زمینههای خاا و( »...همام.)81 :
و همی هام ه ت ا ی ابهام و غمو

مت ای کتا  ،بهویژه در نگارش ،است.

 .1تکرار مطال  ،ملالً دو سطر اول ا  13در پااراگرا دوم ا  12هینااً تکارار شاده
است و ملالها و شواهدی که در دفتر ویرایش تکرار شدهاند:
ـ

کاهش بارندگی در سال گذشته در کمبود منابع ن هاای زیرزمینای بایتاأثیر نیسات
(همام )312 :که هیناً ای ملال را در ا  381نق کرده است؛

ـ

در ای طرح ،حیفومی زیادی ان ام شده است (همام )338 :که در ا  381تکارار
شده است؛ سمیعی ای شاهدملال را یک باار در اورت تبیای خطاای مرباوط باه
«ان ام» و بار دیگر در خطای مربوط به «اشکال منطقای» نورده و در هار دو اورت
درست را بهشک واحد ذکر کرده است.

ـ

و نیز در ای ملال« :انطباق مصنوهی بی  ...را نیز بهکار گرفتند» (هماام )318 :کاه در
ا  323دوباره نورده است؛ ایا شااهدملال را نیاز ،یاک باار در خطاای ماوردنظر
«کاربرد فع یزم بهجای متعدی» و بار دیگار در مصاداق خطاای «تعبیرهاای دراز و
متک تانه» نورده است.

 .3مورد دیگر از تناقک در کتا شیوة پیشنهادی سمیعی در اماالی برخای از ک ماات
است :در ا « 311طارم» و در « 331تارم» نورده شده است.
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 .13در ا « ،81هیوی» باهکاار بارده اسات« :از حیاث اشاتمال بار مباحاث لغاوی...،
اساطیری ،و حتی ن ومی و هیوی و نظایر نمها» (همام )81 :ظاهراً منظورشاام منساو باه
هیئت است؛ در لغتنامق دهخدا هیوی منسو به هیئت (ه ن وم و متع قات) بهکاار رفتاه
است ،بینمکه شواهدی از متوم بر نم نقا کناد ،اماا در مناابع لغات هربای و موخصااً در
المع الوسیط اثری از هیوی نیست.

 .4اشكاالت محتوایی
 .1سمیعی در ک اثر بهجای منظ تر «منتظ تر» بهکار برده اسات (سامیعی گیالنای )13 :1231؛
گتتنی است که با استناد به لغتنامق دهخدا ،مناتظ در معنای مانظ در متاوم قادی کااربرد
دارد ،ولی در زبام امروز بیشتر منظ کاربرد دارد؛
 .3در ا  ،13بهجای «بالمقدمه» شاید بیمقدمه بهتر باشد؛
 .2مؤلف ای اثر ندر دقی مرجاع و مأخاذ منقاویت و مقاویت و قاول و نواانی
ابیات را ذکر نکرده است ،نام و شمارة سوره و نیات را نیاورده است (هماام )131 :یاا در
ا  111برای بحث ای از به ابیاتی از سعدی استناد کرده ،بینمکه به ندر دقی اتحق
مت نم اشاره کرده باشد و بانمکه در ا  181پاراگرا سوم به اهمیت ذکر نوانی شااهد
پرداخته ،ولی خود به نم هم نکارده اسات .درحاالیکاه در ا  111پااراگرا دوم باه
وجو ذکرکردم یا نکردم منبع مأخذ اشاره کرده است و ایا ها اثاری از وجاود پااره
تناقک در ای کتا است؛
 .8در ا  ،82پاراگرا سوم ،ک مق «متذوقِ» هربی در فارسای باار معناایی منتای دارد،
ولی مؤلف نم را در متهوم ملبت بهکار برده است؛
 .1هنوام فص چهارم دفتر اول راههای پروردم معانی اسات .پارورش باهنظار رسااتر و
زیباتر از پروردم میرسد؛
 .1ملالِ «مهوید اما سرگرمیهای خاا خود را دارد» (هماام )383 :تعبیار شااهرانه دارد
و مؤلف نم را چنی تصحی کرده است« :اما مهوید سارگرمیهاای خااا خاود را دارد»؛
بهنظر میرسد با جابهجایی اما از وسط به نغاز جم ه نمایتاوام جم اه را شااهرانه کارد یاا
شاهرانگی نم را از بی برد؛
 .3در ا  ،383در مدخ اس مکام و زمام ،اس هایی را نورده است؛ هماق نم اسا هاا
اس مکاماند و خبری از اس زمام نیست؛ برای ملال :مقت  ،منزل ،مزرهه ،م تمع ،و....
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 .5منطبقنبودن شيوة امالی کلمات با دستورخط فارسی فرهنگستان
سمیعی در بخش یادداشت کتاا خاود ذکار کارده اسات کاه شایوة پایشنهاادی وی در
رس الخط و مت کتا با دستورخط فارسی مغایرت دارد؛ او بهجاای «ء» کوچاک هماهجاا
«ی» بزرگ بهکار برده است .یکای از توجیهاات تارجی کااربرد «ء» کوچاک درمقابا «ی»
بزرگ شاید ای باشد که در روزگار ارفهجاویی در انارژی و کاغاذ کااربرد «ی» کوچاک
مقرومبه رفه باشد .هالوهبرای  ،استادام بهنام ادبیات فارسی «ء» کوچک را بایشتار از «ی»
بزرگ در نثار خود بهکار بردهاند .ای امر در کتا نمقدر شایع است که نیازی به ذکار ملاال
نیست .در ای زمینه ،مه ترازهمه هالقه و شیتتگی خاا سامیعی باه جدانویسای ک ماات
مرک است ،حتی ک مات جاافتادة زیر را بدی شک و جدا نوشته است:
دستر (ا  ،)8دانشجویام (ا  ،)1نماایشناماه (ا  ،)3راهنماا (ا ،)111 ،33
کتا خانه (ا  ،)183دانشنامه (ا  ،)133پیشنهاد (ا  ،)133ها کااری (ا  ،)131و
خوشنویسی (ا .)311

 .6موارد طرحپذیر در ویرایش فنی
 .1ویرایش فنی کتا نیی نگارش و ویرایش خاا است و بهدلی همی ویژهباودم ساریع
بهچو میزند و باز میتوام درای باره ه نم را هی فااحش ندانسات ،ولای بارای طارح
مسئ ه به ذکر نم میپردازی که نویسندة اثر ،بعاد از حارو رباط و پایش از گاروه قیادی،
مکرر ویرگول مایگاذارد .مالالً در ا  2بعاد از و ،و در ا  8بعاد از کاه ،و ...ویرگاول
گذاشته است .بدیهی است که ف ستق کاربرد ویرگول مکثکردم است و نیاامیخت خوانادم
و فه مط پیش از ویرگول با پس از ویرگول است؛ بهنظر نمیرساد کاه امکاام خوانادم
ترکیبای و نمیزشاای حار ربااط در زباام فارساای باشااد .اتحهای نیساات کاه ایا نااوع
نوانهگذاری در نم بهکار نرفته باشد؛
 .3در زبام فارسی و در هطف یا ه پایهسازی ک مات با ویرگاول ،پایش از نخاری
ک مه ،معمول است که «و» میگذارند ،ولی سمیعی کاربرد «و» را م ااز نمایداناد و در
همق نم موارد از ویرگول بهره برده است .در ا  ،133چهار سطر ماناده باه نخار و در
ا  181پاراگرا اول و مه ترازهماه در ا  323پااراگرا نخار ،و در نغااز هماام
پاراگرا  ،بعد از اما ویرگول بهکار برده که بیامگار کااربرد بایش از حاد ایا هالمات
ویرایش فنی است؛
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 .2در ا  ،131شمارة  1بعد از پوت ج د ،ظاهراً ویرگول بهتر از نقطاهویرگاول اسات:
«تهیق معرفینامه و شرح پوت ج د؛ تهیق شرح روی ج د ،اتحق هناوام ،اتحق حقاوق،
تحق هنوام یتینی» (سمیعی گیالنی )131 :1231؛
 .8در ا  11و در زیربخش  ،3بعد از پایام هر مورد و طبا اساتناد باه ا  231خاود
کتا نگارش و ویرایش در کاربرد نقطهویرگول ،بایاد باهجاای ویرگاول از نقطاهویرگاول
استتاده کرد.

 .7سبک خاص
برخی موارد در کتا نگارش و ویرایش است که مایتاوام از نم باه ویژگایهاای سابکی
اح اثر تعبیر کرد؛ ملالً مؤلف به استتاده از دره تنیدگی فعا در زماام گذشاته و حاال
هالقق خا ی دارد و تا توانسته ای شیتتگی را بهمنصق ظهور گذاشته است:
«در جهام معا ر نیز جامعههایی بودند ا و شاید هنوز ها باشاند ا کاه هماام حاال را
داشتند و دارند ،و برای پیامرساانی کالمای تنهاا از گتتاار اساتتاده مایکردناد و مایکنناد»
(سمیعی گیالنی .)2 :1231
نویسنده تعبیراتی خاا بهکار برده است؛ مانند نظرگیر بهجای «چوا گیار» (ا )83 ،3
یا بهجای جهام استکبار «جهام استکباری» ا اگر غ ط تایپی نباشد یاا «پاذیرفتار» (ا ،)181
«فهرستی نی بسته» (ا  ،)328و «نوخامه» (ا  )323که مکرر در کتا نمده است.

 .8موارد درخور ذکر در دفتر ویرایش
مه تری بخش در حوزة ت ویزی و درستنویسی از نم ویرایش اسات کاه اساتاد سامیعی
گیالنی با استناد به غ ط ننویسی و مقایت دربارة ویرایش و دربارة زبام فارسای باه اورتی
منظ خطاهای زبانی را فهرست کرده و با ذکر نمونهای ،ورت درسات نم را نورده اسات؛
گتتنی نمکه سمیعی ،برخال ن تی و ظاهراً بهدلی کمبود م ال کتاا  ،اساا را بار ذکار
مختصر دلی گذاشته و بهاجمال به توضی موارد خطا پرداختاه اسات .باهترتیا برخای از
موارد بحثبرانگیز را مینوری :
 .1در زیر مدخ «ان ام» در ا  338و در ذکر ورت غ ط کاربرد نم ملاالی ماینورد:
ان ام وظیته میکند و در ورت درست نم دوباره ک مق ان ام را نورده اسات :وظیتاهاش را
ان ام میدهد؛

 044پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة چهارم ،تير 9911

 .3در غ طهای مربوط به توکی دادم در ا  331میتوام افزود که ح با مؤلف اسات
و ای کاربرد غ ط از رسانهها و مطبوهات وارد ق مرو زبام فارسی شاده و حتای باهخطاا از
روی نم تعبیرهای «موک ه ،متوک ه ،و »...ساخته شده که در اد گذشته سابقه ندارد؛
 .2در ا  333و در مدخ «جایجای» باید گتت ای تعبیر در متوم گذشته بهکار رفتاه
است و ن تی نیز ای مدخ را در غ ط ننویسی نیاورده است:
ای بگتات و گریاه درشاد هاایهاای

اشااک غ طااام باار را او جااایجااای
(مولوی  :1231ج )133 ،1؛

 .8در ا  313و در مدخ «میباشد» نوشته است که «بهتر است بهجای نم است بهکاار
رود» (سمیعی گیالنی  .)313 :1231برخال نظر نویسنده ،مایتاوام گتات کاه ایا تعبیار
(میباشد) در متوم قدی کاربرد دارد « :وا نم است که هزیازاً مکرمااً بادام ق عات مقای
میباشد با همه قوم خویش» (بیهقی .)3 :1233
 .1در ای خطاهای زبانی ،مدخ ی که باهنظار مایرساد جاای نم خاالی اسات ،کااربرد
نابهجای ه کرد فع مرک «نمودم» بهجای «کردم» است و خطای شایعی است؛
 .1واژة نظرات در ا  ،313بهرغ توضای ن تای ( ،)231 :1213و جماعبسات ک ماات
سهحرفی با «ات» در متوم کاربرد دارد؛ ملالً خطرات در ک ی ه و دمنه (ابوالمعاالی ،)383 :1232
حرکات ،سکنات در نم اثر و...؛
« .3در ورت ا الحی شاهد اول :کارفرمایاام مک افاناد امکاناات یزم را در اختیاار
کارگرام قرار دهند و طرز استتاده از نمها را نیز باه نناام نماوزش دهناد» (سامیعی گیالنای
 ،)313 :1231میتوام از «قرار دهند» دهند را به قرینه حذ کرد؛
« .1در ای شاهدملال :معنی غیر مراد( :در هداوت رساول باه کتاار هار ) ها داساتام
بودند» (همام ،)331 :ظاهراً «با» بهجای «به» درست است؛
 .3در ا  383و در بخش هربی در فارسی ،پیشگام ای موضوهات زندهیاد فرشایدورد
است با تألیف کتابی با ای هنوام؛
 .13در ا  381و در پاراگرا نخر و سطر دوم ،نیا ک ماات ه ماا ،ف،اال ،ادباا ،شاعرا
درپایام همزه دارند؟
 .11در ا  311راحتاً از روش جدانویسی ک مات مرک استاد مصتا تم یاد و بادام
هم کرده است ،درحالیکه سمیعی معتقد است کاه برخای از ک ماات بایاد جادا و برخای
پیوسته نوشته شوند؛
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 .13در ا  ،332پاراگرا نخر ،تبصره ،میتوام گتت که تتاوت ت تاظ و اماالی «رهرو
و رهروی» برگرفته از ت تظ زبام قدی و محاوره است ،اولای در قادی و دومای در محااوره
کاربرد دارد.
باا هناوام

 .12در ا  338و در مدخ «نوانق همزه» مقالق ارزشمند مرحوم ح شانا
«نقشهای دوگانق همزه در ساخت نوایی زبام فارسی» سزاوار یادنوری است؛
 .18در ا  331دلی قانعکنندهای در اختال امالی دو ک ماق هربای «صلوۀ و زکاات»
نیاورده است؛

 .11در ا  ،333سطر دوم امالی ک مه را «ایهی» نورده ،ولی گتته بهاستلنای «الاه» بایاد
چنی نوشته شود؛
 .11در ا  312و در امالی ک مات و برای نمونه پیشنهادهای خاا و تأم برانگیز دارد:
نزوقه (ا  ،)312اساطب (ا  ،)318بغچاه (ا  ،)318غادغ (ا  ،)311غورباغاه
(ا  ،)311و قوتی (ا )311؛
 .13در ا  ،223برخال دستورالعم ارائهشده« ،چنانچه» را پیوسته نوشته است (؟)؛
 .11در ذکر موخصات کتا شناسی در ا  ،211نورده کاه «خواجاه هباداا انصااری»
بایااد نوشاات کااه بااهنظاار پااذیرفتنی نیساات و باااز در ا  211و در نوشاات موخصااات
کتا شناسی نثار س می« ،پورجوادی ،نصراا» را درنغاز نورده است؛
 .13در ا  213و برای یافت متناظر سالها ،میتوام باه اثار ارزنادة بیرشاک باا هناوام
گاهنامق تطبیقی سههزارساله اشاره کرد.

 .9ویرایش زبانی اثر
در مت نگارش و ویرایش پارهای خطاهای ویرایوی دیده میشود:
 .1رسانههای گتتاری (در دا و سیما) اگر از نمها بهرهبرداری معقوینه بوود مایتواناد
ناتوانیهای خط فارسی را در پرورش زبام معیار جبرام کند (سمیعی گیالنی .)313 :1231
شاید نغاز جم ه را چنی ا الح کنی بهتر شود :اگر از رسانههاای گتتااری (در ادا و
سیما) بهرهبرداری معقوینه بوود...،
 .3خطای بهکاربردم داشت بهجای کردم:
توجاه داشات« :پایش از هرچیاز بایاد توجاه داشات» (هماام ،)23 :هرضاه مایدارناد
(همام ،)131 :اقت،ا دارد (همام ،)313 :و پرهیز دارند (همام.)333 :
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 .2توجه نمایی « :روزی با نمها سروکار یابی توجه نمایی » (هماام )81 :کاه بهتار اسات
توجه کنی باشد.
 .8هست بهجای است« :ای ه هست» (همام)13 :؛ ا  31پنج سطر مانده باه نخار و
ا  133سطر شو ؛
 .1سقطات در ا  112پاراگرا ( 2جمع ک ماق ساهحرفای باا «ات»)؛ باا توضایحات
نویسنده در ا  313منافات دارد که کاربرد چنی جمعهایی را بهپیرویاز دکتر ن تی غ اط
دانسته است (ن تی .)231 :1213
 .1کاربرد تعبیر قاب « :ای نظر بههیچرو قاب دفاع نیست» (همام )112 :که باا توضایحات
نویسنده در ا  311و با مطال مؤلف غ ط ننویسی تناقک دارد.
 .3در ا « 113بس مؤثر» را بهکار برده است که در تحات پیوی کتا تعبیار «باس»
را قدیمی دانسته است و کاربرد نم را در زبام امروزی م از نمیداند.
ای موارد (خطاهای ویرایش زبانی) هیناً ،با استناد باه مات کتاا نگاارش و ویارایش،
استخراج شده است.

 .11غلطهای تایپی
پایام ای نوشتار از نم غ طهای تایپی است که بهناگزیر در نم مندرج است:
 .1ا  ،33سطر نخر ،نمبولی؛
 .3ا 111؛
 .2ا  ،183انت سکاری که السکاری درست است؛
 .8ا  328امریکا که باید نمریکا باشد؛
 .1ا  ،381هوت سطر مانده به نخر ،اطتاء درست است؛
 .1ا  313و  ،311م یونی نمده که می یونی درست است؛
 .3ا  ،333سطر دوم ،هاروم درست است؛
 .1ا ،333سطر هوت لدی الورود باید باشد.

 .11نتيجهگيری
نگارش و ویرایش اثر ارزنده و بهنام احمد سمیعی (گیالنی) اسات کاه دانوا ویام نم را در
دورههای مخت ف دانواگاهی مایخوانناد و در نگاارش و کارگااه ویراساتاری را باا نم

نقد کتاب نگارش و ویرایش (یداهلل نصراللهی) 099

میگذرانند .ای کتا منبعی است که نثار بعد از خود را با شدت و ضعف تحتتاأثیر قارار
داده است و حتی منتقدام از نم به الگویی برای نگارش و ویرایش تعبیر کردهاناد .نگاارش و
ویرایش دو بخش م زا دربارة نگارش و ویرایش دارد و سمیعی میکوشد که ک یاات ،زباام
نوشته ،خصای بالغی ،و راه هاای پارورش معاانی را در دفتار اول تبیای کناد؛ در بخاش
ویرایش نیز مباحلی دربارة خطاهای زباانی ،ویارایش فنای ،اماال ،و هربای در فارسای دارد.
هرچنااد نااام و حرفااق ویراسااتاری ساامیعی در ویاارایش و ویراسااتاری باارای هاار منتقااد و
خوانندهای سهمگی است و سنگی  ،ایا ق ا بار نم باوده اسات کاه پاارهای از خطاهاا و
اشتباهات در ای اثر را استخراج و ارائه کند :تکرار ،چینش ناهن ار پاراگرا ها ،درج برخای
بخشهای غیرمرتبط با نگارش (مقالق تحقیقی ،مرجعشناسی ،و ،)...و هطافهاای متعادد را
میتوام برخی از کاستیهایی دانسات کاه در دفتار نگاارش وارد شاده اسات و در بخاش
ویرایش ،نبود توضی وافی و کافی در هر مدخ خطاا ،محا اشاکالباودم برخای خطاهاا،
طرحنکردم کاربرد خطای ه کرد فع نمودم بهجای کردم ،و هدول از دستورخط و اماالی
پیشنهادی خود را میتوام از ای نوع برشمرد .هالوهبرای  ،در اثری دانوگاهی ،بایاد ندر
دقی منبع و مرجع را ذکر کرد که متأستانه مؤلف در اغ ماوارد ایا امار را یزم ندانساته
است .باای و ف ،ای موارد چوم قطرهای است در جن دریای ارزشهاای وایی اثار کاه
چوم هیچ درشمار نمینید و فقط گویای نم است که گردنورندة ای نوشتارِ خرد ای اثار را
خوانده است و امید دارد که به راه خطا نرفته باشد.
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