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توصیف و تبیین «دانش زبانی نهادینههشهده» دارنهد فرقهی نگذاشتهاسهت ،و بهین «معیهار و
غیرمعیار» و «درست و غلط در زبان» نیز تفاوتی قائل نشده و فقط درمورد نکتۀ دوم صحبت
کردهاست .همین نگاه باعث شده وی اهمیتی برای زبان معیهار قائهل نشهود و لزومهی بهرای
مراجعهۀ ویراسههتاران بههه دسههتورزبانههها نبینههد .طبه نظههر طبیههبزاده ،ویراسههتاران بایههد بههه
دستورزبانهای تجویزی مراجعه کنند .زیرا هد این دستورها معیهارتر کهردن بخهشههای
گوناگون زبان فارسی و نوشتار رسمی زبان فارسی است .ازآنجاکهه دو یادداشهت مهذکور در
دسترپ همگان قرار دارد ،برای جلوگیری از تکرار مطالب ،از توضیح بیشتر آنهها خهودداری
میکنم.
قبل از اینکه به طرح نظر خود در این مورد بپردازم ،الزم اسهت چنهد نکتهه را ذکهر کهنم؛
نخست اینکه من ویراستار نیسهتم و ههیچگهاه فرصهت حضهور در کهالپههای ویهرایش را
نداشتهام .پس نمیتوانم از چشم ویراستار به این مسئله نگاه کنم .دوم اینکه نکاتی که مطرح
میکنم دربارﮤ ویرایش صوری و واژگانی نیست .زیرا صالحیت ورود به بحث را ندارم .بلکه
فقط درمورد ویرایش دستوری (یا بهتر است بگویم نحوی نوشهتار زبهان فارسهی ،آنههم از
دید کسی که زبانشناسی خوانده و به نحو عالقهمند است ،نظر خودم را عر میکنم.
ً
با تعریف زبان شروع میکنیم .زبان چیست؟ ابزاری برای ارتباو .معموال ایهن ارتبهاو از
طری گفتار و به نسبت بسیار کمتر از طری نوشتار صورت میگیهرد .سهؤالی کهه مهیتهوان
مطرح کرد این است که چرا کسی گفتار را (منظور گفتار عادی نه گفتاری کهه از روی نوشهته
خوانده میشود ویرایش نمیکند؟ به نظر من پاسخ این سهؤای در ماهیهت گفتهار و نوشهتار
ً
نهفته است .گفتار در زمان جاری است ،بسیار سهریع گفتهه و ناپدیهد مهیشهود ،و معمهوال
گوینده مخاطب خود را میبیند و از طریه واکهنشههای او پهی مهیبهرد کهه آیها حهرفش را
فهمیدهاست یا خیر .اگر نفهمیده ،تکرار میکند یا به صورتی دیگهر بیهان مهیکنهد .بهه بیهان
متخصصان علوم دنیای مجازی ،گفتار برخط است و برخط نیز پردازش میشهود .شهاید بهه
همین دالیل کسی گفتار را ویرایش نمیکند (مگر اینکه اشتباه یا غلط کسی را گوشزد کنهد ،
یا حداقل اینکه آن را ویرایش نحوی نمیکند .اما نوشتار این ویژگیهها را نهدارد .چیهزی کهه
امروز نوشته میشود معلوم نیسهت چهه زمهانی خوانهده مهیشهود و چهه کسهی مهیخوانهد.
نویسنده ،بهویژه نویسندﮤ مقاالت و کتهابهها ،خواننهدهاش را نمهیبینهد و واکهنش او را بهه
نوشتهاش نمیداند و متوجه نمیشود که آیا منظورش را رساندهاست یا خیر .به همهین دلیهل،
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نوشتهها باید تا حد امکان شفا  ،دارای یک معنی مشخم ،و براساپ قواعهد زبهان معیهار
باشد ،و از اینرو ،ویراستاران سعی میکنند این ویژگیها را به نوشتار اضافه کنند.
ً
معموال در نوشتههایی که به آموزش ویرایش اختصاص دارد ،بخشهی کهه فقهط مخهتم
مباحث نحوی باشد کمتر دیده میشود .از میهان کتهابههای نجفهی ( ، ۱۳۳۷اقتصهادینیها
( ۱۳۳۶و صلحجو ( ، ۱۳۳۶فقط درمورد آخر بخش کوچکی مختم مباحث نحوی اسهت
و در کتابهای دیگر ،بهطور پراکنده ،نکاتی مطرح شدهاسهت .امها ویراسهتاران در ویهرایش
نحوی چه میکنند؟ به نظر میرسد آنها سعی میکنند مهتن را روانتهر کننهد« .روان» یعنهی
چه؟ روانتر بودن متن یعنی اینکه خواننده سهادهتهر و بها کوشهش کمتهر منظهور نو یسهنده را
بفهمد .به عبارت دیگر ،انرژی کمتری برای پردازش و در مهتن صهر کنهد .هرچهه مهتن
روانتر ،پردازش سادهتر .حای سؤای این است که آیا زبانشناسان بها توصهیف دسهتور زبهان
میتوانند مشخم کنند که از میان دو صورت یا ساخت زبانی ،کهدامیک سهادهتهر پهردازش
میشود؟ اگر توصیف ما از قواعد دستور زبان بتواند نشان دهد که از میان دو یا چند ساخت
ً
شبیه به هم ،کدام سادهتر پردازش میشود یا اینکه اصال دو ساخت در ظاهر شبیه به هم چهه
تفاوتی در زبان دارند ،ویراستاران میتوانند از این دانش منتفع شوند .به نظهر مهن ،ایهن امهر
ممکن است و در ادامه سعی میکنم با چند مثای این موضوع را نشان دهم.
یکی از مباحثی که مورد توجه ویراستاران نیز بودهاست (صلحجو  ، ۱۳۳۷مبحهث خهروب
بند موصولی است .در جمالت زیر ،دو ساخت شبیه بهه ههم وجهود دارد .جملهۀ ( ۱الهف
حالتی است که بند موصولی نزدیک هستۀ خود قرار دارد ،اما در جمله ( ۱ب بند موصهولی
ً
اصطالحا خارب شده و به انتهای جمله رفتهاست.
( ۱الف .او فرشی را که از عموی مادرش پارسای به قیمت خیلی کم و از روی بیمیلهی
خریده بود فروخت.
ب .او فرشی را فروخت که از عمهوی مهادرش پارسهای بهه قیمهت خیلهی کهم و از روی
بیمیلی خریده بود.
ویراستار از بین این دو جمله کدام را انتخاب میکند؟ از نظهر پردازشهی ،قواعهد دسهتور
زبان میگویند که جملۀ دوم برای پردازش سادهتر است ،زیرا بنهد موصهولی طهوالنی وسهط
جمله باعث میشود در سخت شود (راسخمهند  ،۱۳۳۶فصهل  . ۶زبان فارسهی امکهانی دارد
که برای تسهیل پردازش بندهای موصولی طوالنی را جابهجا میکند.
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درمورد دو جملۀ شبیه به هم زیر نیز میتوان تفاوتها را نشان داد .در این جمهالت بنهد
موصولی «که الزامی نیست» طوالنی نیست ،اما محل قرار گرفتن آن دو معنای متفاوت القها
میکند .هرچه به انتهای جمله نزدیک میشویم احتمای قرار گرفتن بخش نو یها خبهر جملهه
افزایش پیدا میکند .جملۀ ( ۲الف «تصویب کرد» را بهعنوان خبر مهم یها اطهالع نهو قهرار
دادهاست ،اما در جملۀ ( ۲ب که از تلویزیون پخهش شدهاسهت ،خبهر مههم یها اطهالع نهو
«الزامی نبودن قطعنامه» است .پس درست است که این دو ساخت به هم شبیه هسهتند ،امها
در نوع اطالعی که میدهند تفاوت دارند.
( ۲الف .خبرگزاری آسوشیتدپرپ هم در گزارشی نوشت آژانس قطعنامهۀ متعهادیتهری
درخصوص ایران که الزامی نیست تصویب کرد.
ب .خبرگ هزاری آسوشههیتدپرپ هههم در گزارشههی نوشههت آژانههس قطعنامههۀ متعههادیتههری
درخصوص ایران تصویب کرد که الزامی نیست.
اکنون به تفاوت این دو جمله میپردازیم که در ظاهر یک اتفاق را روایت میکنند:
( ۳ماشین حسن را زد.
( ۴ماشین به حسن زد.
هر دو جمله در زبان فارسی رایجاند .آیا تفاوتی ندارند؟ میزان گذرایی (یا متعدی بهودن
جملۀ ( ۳از ( ۴بیشتر است و به همهین دلیهل ههم در جملهۀ ( ۳مفعهوی صهریح بها «را»
آمدهاست ،اما در جملۀ ( ۴با «به» .برای نشان دادن این ادعا میتهوان جمهالت را اینگونهه
ادامه داد:
( ۶ماشین حسن را زد و پرت کرد.
( ۶؟ ماشین به حسن زد و پرت کرد.
( ۷ماشین به حسن زد و او را پرت کرد  /پرتش کرد.
این حاصل تفاوت بین حالت بهای و حالت مفعولی است .حالهت بههای نشهان از تهأثیر
کمتر دارد ،ولی حالت مفعولی تأثیر بیشتر را نشان میدهد .بهه همهین دلیهل ،در جملهۀ (۶
میتوان بدون اشارﮤ دوباره به مفعوی صریح ،جمله را ادامه داد اما در جملۀ ( ۶انجهام ایهن
کار باعث نادستوری شدن یا حداقل عجیب شدن جمله میشود .اما اگهر ماننهد جملهۀ (۷
مفعوی صریح را به نوعی با استفاده از ضمیر تکرار کنیم ،این جمله دستوری میشود.
اکنون به سراغ جمالتی میرویم که سامعی ( ۱۳۳۷آورده تا نشان دهد گاهی نمهیدانهیم
فرق دو ساخت شبیه به هم در زبان چیست و طبیبزاده ( ۱۴۲ :۱۳۳۶هم مهیگویهد او ایهن
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نکته را «بهدرستی متذکر شدهاست» .به نظر من ،تمام صورتهای مورد اشاره درست است،
اما معنا یا نقش آنها متفاوت است .اگر بتوانیم این تفاوت را در دستور زبان توصیف کنیم ،به
ویراستار در انتخاب صورت درستتر در بافت مشخم کمک میکنیم .ابتدا جمهالت زیهر
را بحث میکنیم:
( ۶فردا در خانه میمانم.
( ۳فردا را در خانه میمانم.
درمورد جملۀ ( ۳دو نکته وجود دارد .نخست اینکه در ایهن جملهه «را» بها قیهد مکهان
آمدهاست ،و اکنون در فارسی معاصر ،نقش متعار «را» نشان دادن مفعهوی صهریح معرفهه
است .اما« ،را» در متون قدیمتر فارسی نو ،در کنار نقشهای مختلف ،با عبارت مکانی ههم
بهکار میرفتهاست .پس از یک طر  ،این کاربرد تها حهدودی قهدیمی اسهت .دوم اینکهه در
فارسی معاصر« ،را» وقتی با عبارت مکانی یا زمانی در نقشی غیر از مفعوی صهریح بههکهار
میرود ،نوعی تأکید بر آن عبارت است و آن را در تقابل با عناصر دیگر قرار میدههد .یعنهی
ً
در جملۀ (« ۳فردا» در مقابل «امروز» یا مثال «پسفردا» قرار دارد ،امها در جملهۀ ( ۶ایهن
تقابل دیده نمیشود.
درمورد جفت جمالت زیر نیز نکاتی قابلذکر است:
( ۱۰شاید در خانه باشد.
( ۱۱شاید در خانه است.
این دو جمله در میزان وجه التزامی ،یعنی نظر گوینده درمورد میزان قطعیت وقوع یا عدم
وقوع عمل کمی با هم متفاوتاند .در هر دو جمله گوینهده از نکتههای مطمهئن نیسهت ،امها
جملۀ ( ۱۰قطعیت کمتری از جملۀ ( ۱۱دارد .دلیل آن هم این است که دو عنصر همزمهان
بر عدم قطعیت تأکید میکنند ،یکی قید وجهی «شاید» و دیگری فعل التزامی «باشهد» .امها
در جملۀ ( ۱۱میزان عدم قطعیت کمتر است ،چون فقهط قیهد وجههی ایهن مفههوم را نشهان
میدهد.
اما جمالت زیر:
( ۱۲مردی را در آنجا دیدم.
( ۱۳مردی در آنجا دیدم.
ً
با اینکه این دو جمله خارب از بافت آمدهاند و قاعدتا باید ادامه داشته باشند ،امها تفهاوت
آنها در مباحث دستور زبان فارسی مطرح شدهاست .در جملۀ (« ۱۲مردی» که همراه «را»
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ً
آمده نکرﮤ مشخم است .یعنی بخشی از اطالع کهنه جمله است و قاعدتا جمله باید ادامهه
ً
پیدا کند و برای «مردی» توضیحاتی بیاید .مثال مردی را در آنجا دیدم که بستنی میخریهد».
اما در جملۀ دوم« ،مردی» بدون «را» نکرﮤ نامشخم است و جزو اطالع نو جملهه اسهت و
براساپ متن در ادامه میتواند به اطالع کهنه بدی شود .خهارب کهردن ایهن دو جملهه باعهث
شده به نظر برسد این دو تفاوتی با هم ندارند.
و در نهایت جفت جمالت زیر:
( ۱۴آنچه میبینی حاصل یک عمر است.
( ۱۶آنچه که میبینی حاصل یک عمر است.
نیازی ( ۲۳۷ :۱۳۶۳به دالیل معنایی ،نحوی و پردازشی حذ یا عدم حهذ مهتممنمها
پرداختهاست و در میان عوامل دیگر عنوان میکنهد کهه «گویشهوران بها سهرعتی بیشهتر و در
مدت زمانی کوتاهتر به جمالت دارای متممنما واکنش نشان مهیدهنهد ،بنهابراین ،پهردازش
ذهنی این دو ساخت با یکدیگر متفاوت است».
با اینکه هنوز در مهوارد بسهیاری در دسهتور زبهان فارسهی ابهامهاتی وجهود دارد و مهوارد
کشفنشدهای باقی ماندهاست و مباحثی هم کهه مهن بهرای نمونهه مطهرح کهردم مهیتوانهد
بحثانگیز باشد ،اما با استفاده از پژوهشهای زبانشناسان درمورد دستور زبان ،میتوان بهه
ویراستاران در انتخاب صورتهای مشابه و ویرایش نحوی جمالت کمک کهرد .طبه یهک
ً
ً
اصل زبانشناختی ،هیچ دو صورتی در زبان کامال برابر نیستند و حتما تفاوتهایی در معنها،
نقش ،سبک یا ابعاد دیگر با هم دارند .شناخت و توصیف این تفاوتها و نشان دادن آنهها در
دستورزبانهایی که نوشته میشوند ،میتواند به ویراستاران کمک کند.
طباطبایی ( ۱۳۳۶در سرمقالۀ شمارﮤ  ۶۶مجلۀ نامۀ فرهنگستان بهه بحهث دربهارﮤ زبهان
نامۀ فرهنگسنتان پرداختهه و دربهارﮤ نحهوﮤ ویهرایش مقهاالت بحهث کردهاسهت .وی سهعی
کردهاست خطوو کلی سیاست ویرایش مقاالت را ترسیم کند تا به این ترتیب برای اهل فهن
چهارچوبی را مشخم کند .وی سه اصل حرکت بهسوی سادگی ،سرهگرایی و عقلگرایهی را
مبانی ویرایش مقاالت میداند و از هر کدام مثالی نیز زدهاست .مهن درمهورد دو اصهل آخهر
صحبتی نمیکنم .درمورد حرکت بهسهوی سهادگی ،وی مهواردی را درمهورد کنهار گذاشهتن
صورتهای مثنای جمع عربی و مطابقت موصو و صهفت بیهان کهردهاسهت .نکتههای کهه
میخواهم به این اصل اضافه کنم این است که ویرایش نحوی نیهز در راسهتای همهین اصهل
حرکت بهسوی سادگی قابلتعریف است .هر وقت متنهی روانتهر شهد ،یعنهی در آن بهرای
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خواننده آسانتر شدهاست و در این مسهیر ویراسهتار بهسهوی سهادهتهر کهردن زبهان حرکهت
کردهاست.
منابع
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