
 ور زباندربارۀ ویرایش و دست

 )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(زاده امید طبیب

در  «و ئبا ش و دسئتلر زبئان   »دکتب اسین ساملی  در مطیبی که بئا لنئلان    رادل اریمند 

 منتشئب کبدنئد    (۱۶۰ــ۱۵۱، ص ۱، شـمارۀ ۱۷، دورۀ ۹۷)پـاییز  نامۀ فرهنگستتانمجیۀ  ۶۵شمارۀ 

نگیز دربارۀ ارتباط بین و با ش و دستلر زبان مطئبح  اد دگاهی بسیار خلاندنی و ایبته بحث

ببد. ازآنجاکه سبدبیب مجیه در  ادداشتی در آالاز همئان   ساختند که بنده را لمیقاً به رکب ربو

صئدد ببآمئدم    مندان را به بحث بیشتب دربارۀ ا ن ملدلع رباخلانده بلدنئد  در مطیب  لمقه

های دکتب ساملی ملبوض بئدارم. خمصئۀ نظئب    راختصار نکاتی را دربارۀ ببخی استدالتا به

دکتب ساملی ا ن است که و باستاران ببای و با ش متلن متفاوت نیازی بئه دانسئتن دسئتلر    

شئان در امئب خلانئدن و نلشئتن      واسطۀ شئمّ زبئانی و نیئز تجببئه    زبان ندارند. ز با آنان به

کننئد کئه و باسئتار    ح مئی خلد و از پیش به چنان دانشی مسیح هستند؛ ا شان تصئب  خلدبه

دانئد. آمئلزش دسئتلر  او را از آنچئه هسئت تلانئاتب       همانند هب گل شلری وایبات را می»

. با اتکئا بئه   داندناچار دستلر میکس بههمه»اند  ؛ و نیز آورده(۱۵۹: ۱۳۹۷)سـامعی، « کندنمی

رۀ درسئتی و  تلاند درباصِبف گل شلر بلدن  میچنین دانشی است که گل شلر  ک زبان  به

 .(۱۵۲: ۱۳۹۷)سامعی، « نادرستی لبارات زبانش داوری کند و آنها را از  کد گب تمیز دهد

ها ی از ا شئان خئلاهم آورد    قلر ا شان اشاره خلاهم کبد و نقل هم به آرای در ادامه باز

 تنیدکتب ساملی مب نظب ا نجانب آرای صباات بگل م که بهدانم بهامّا در همین آالاز الزم می
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تفاهم است  اوّر ا نکه ا شان ااکام متبتئب بئب زبئان گفتئار را درمئلرد زبئان        بب چند سلءِ

های اساسی بئا  دانند  اار ا نکه ا ن دو گلنۀ زبانی  در ملاردی تفاوتنلشتار نیز صادق می

دانئش زبئانی   »هئا ی کئه بئه تلصئیف و تبیئین      هم دارند؛ دوم ا نکه ا شان بین دستلر زبان

 تجئل زی کئه هدرشئان    هئای در ذهن اهل زبان اختصاص دارند  و دستلر زبان« شدهنهادی

هاسئت تفئاوتی   های نلشتاری و ملیار به نل سندگان و و باستاران  ئا خئاریی  آملزش زبان

مسویۀ درست »در زبان نلشتار را به « ملیار ملیار و الیب»قایل نیستند؛ سلم ا نکه ا شان مسویۀ 

های طبیلئی  شلد که رق  به آشفتگیدهند و همین امب بالث میدر گفتار کاهش می« و الی 

هئای لمئدتاً ببسئاخته و قئباردادی زبئان      ها و قانلنزبان گفتار نظب داشته باشند و از قالده

های خلد هیچ اهمیّت و شأنی بئبای  نلشتارِ ملیار الارل شلند؛ چهارم ا نکه ا شان در تحییل

تئب ن وظیفئۀ   شئلد کئه ربامئلش کننئد مهئم     بالث مئی زبان ملیار قایل نیستند و همین امب 

و باستاران هبچه ملیارتب کبدن زبان نلشتار است؛ و باالخبه پئنجم ا نکئه بئه دنبئار آنچئه      

هئای  دانند که و باستاران ببای تثبیت زبان ملیار به دستلرها و کتابگذشت ا شان الزم نمی

 راهنما ریلع کنند.

ثب استاد ابلایحسئن نجفئی ) ئا      اغلط ننویسیمانند خمصۀ نظب من ا ن است که کتابی م

دستتور هب دو اثب استاد اامد سمیلی   ئا  نگارش و ویرایش و  آیین نگارشآثار د گبی چلن 
اثئب دکتئب    فرهنگ اممیی زبتان فارستیتدو نِ ربهنگستان زبان و ادب رارسی   ا خط فارسی 

اثئب لمءایئدّ ن    ستور زبان فارستیفرهنگ توصیفی دمقدم   ا اشبف صادقی و زهبا زندیلیی

وبیش تجل زی هستند کئه هئیچ هئدری یئز هبچئه      طباطبایی  همه در زُمبۀ دستلرهای کم

های گلناگلن زبان و نلشتار رارسی رسمی ندارند  و اتفاقئاً و باسئتاران   ملیارتب کبدن بخش

 میزم به آملختن چنین آثاری و تسی  کامل بب آنها هستند.

گفتار صادق اسئت  اکمئی    درملرد صبراً ساملی با استناد به اصیی که دکتبنظب بنده به

در ا نکه گل شلران سخن گفتن را از محی  زبانی  .استزبان نلشتار صادر کبده ۀدربارکیّی 

گیبند تبد دی نیست  امّا آ ا آنان نلشئتن را هئم بئه    می اطباف خلد و بدون نیاز به ملیم ربا

آملزان کمس اوّر ابتئدا ی بئدون نیئاز    تلیه داشت که دانش گیبند؟ با دهمین شکل ربامی

تلاننئد  آمئلزان نمئی  گیبند  امّا ملیمانِ ا ن دانشمستقیم به مبااث دستلری نلشتار را ربامی
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بدون استفاده از دانش و اطّملاتی کیّی دربارۀ دستلر زبئان  امئب آمئلزش نلشئتار را پئیش      

صئلرت ناخلدآگئاه از محئی     ان گفتار را از کلدکی بهما رق  زب بِببند. واقلیت ا ن است که

مدرسه و طئی ربا نئدی   گیب م  امّا زبان نلشتار و سپس نثب خلد را بلدها در ربامی رماناطبا

روسئت  همیناز آملز م.میها و تجارب لمیی خلد ها  و سپس از اندوختهملیم آملزشی از

گئاه    هئیچ «ملیئار  ملیئار و الیئب  » ئا  « رصیح رصیح و الیب» ا « درست و الی »که طبح مسویۀ 

اسئت  امّئا ا ئن مسئویه     ای ملدللیت نداشئته های گفتاری زنده در هیچ یاملهدرملرد زبان

درملرد زبان نلشتار از همان نخستین روزهای آملزش در دبستان دارای اهمیّت است. زبئان  

درسئت و  »هئای  رهگفتاری زبانی آزاد و خلدیلش است  امّا زبان نلشئتار همئلاره از انگئا   

ۀ رباگیئبی  دور  د گب طبف ازبد. پذ و مانند آن سخت تأثیب می« رصیح رصیح و الیب» ا « الی 

 دورۀ ا  امّئ رسئد پا ئان مئی   و بئه  شئلد کامل مئی سایگی هفت و زبانِ گفتار نها تاً تا سن شش

شئلد و مخصلصئاً بئبای نل سئندگان و اهئل قیئم       تازه در آن سن آالاز می  ادگیبی نلشتار

 رسد و هملاره قابییت ارتقا  ارتن و بهتب شدن دارد.پا ان نمی گاه بههیچ

های تلصیفی مطیقاً نبا د تجئل زی  اند که دستلر زباندرستی تصب ح کبدهشناسان بهزبان

تنها نبا د بئه  شلند  نههای گفتاری مببلط میها که لمدتاً به زبانباشند   لنی در ا ن دستلر

که چگلنه سخن بگل نئد  ئا از چئه ایگلهئا ی ایتنئاب کننئد  بیکئه         گل شلران اکم شلد

آورند  واقلیئت زبئانی را تلصئیف کننئد و     هبآنچه آنان بب زبان می با تلیه بهببلکس با د 

کنئد  ز ئبا   قلالد ااکم بب آن واقلیت را بیابند. امّا در دستلرهای تجل زی ودئس رئبق مئی   

اقلیت زبانی  بیکه آملزش زبان نلشتار ملیار به وظیفۀ چنین دستلرها ی نه یزوماً تلصیف و

آملزنئئدگان اسئئت؛ درنتیجئئه ا ئئن دسئئتلرها ممیئئل از با ئئد و نبا ئئدهای تجئئل زی هسئئتند. 

یئد دسئتی در   قبیل دستلرها ندارند  بیکه خلد به تنها هیچ مخایفتی با ا نشناسان نیز نهزبان

هئا و و باسئتارها بئبای    ابزار کار ملیئم تب ن قبیل دستلرها مهم تهیه و تدو ن آنها دارند. ا ن

آملزش و تثبیت هبچه بیشتب زبان ملیار هستند. و باستار خببه نیز در ا ئن میئان بئه کسئی     

از آنهئا   اسئتفاده  شلد که بب ا ن دستلرها اشباف کامئل داشئته باشئد و بتلانئد بئا     اطمق می
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  کاری بب اصلر زبئان  ای را که تسیّملیار  ا بدساخت نل سنده های الیبها و ساختصلرت

 نلشتار ملیار ندارد ببطبف کند.

نظئب ملئبوف دکتئب محمّدردئا      را شا د بتلان در همان اظهارا ی دکتب ساملی نهمنظلر 

اند  خمصئه کئبد    ابلایحسن نجفی نلشته غلط ننویسیمدر نقدی که بب کتاب  (۱۳۶۷)باطنی 

ستاران بئبای امئب و ئبا ش الزم نیسئت     تنها و با لنی ا نکه نه«! ایازه بدهید الی  بنل سیم»

راهنماهئای نگئارش و    دستلر زبان  اد بگیبند  بیکه نل سندگان نیز هیچ نیازی به ریلع بئه 

چنئین   دکتئب سئاملی صئبااتاً    ندارنئد! ایبتئه  « غلتط ننویستیم»هئا ی چئلن   استفاده از کتاب

 انجامئد. مئی  اکمئی نها تئاً بئه چنئین    خلد و ی خلدبههای واستدالر ۀا نتیجاست  امّنگفته

درهباار با د تلیه داشت که کار و باستار  و با ش متلن مکتلب است  و در تمام یلامس 

هم همان  زبانی رق  و رق   ک گلنۀ زبانی یلاز ورود به متلن مکتلب رسمی را دارد و آن

کئه   هئا ی نظب بنده الزم نیست و باستاران به تمام گلنئه گلنۀ ملیار است و بس. بناببا ن  به

مسیّ  باشند؛ ز با تسیّ  بئه چنئین دانشئی سئلای     « روندکار میزمان در یاملۀ زبانی بههم»

واقئس و باسئتاران  و    را ئده اسئت! در  دشلار بلدنش  الاقل ببای و با ش متلن ملمئلیی بئی  

داستانی  با د تنها به  ک گلنۀ زبانی تسیّ  کامل داشته باشئند   کم و باستاران متلن الیبدست

گلنه هم همان گلنۀ ملیار است. در ا ن ملنا و باستاران با د دستلر زبئان بداننئد  امّئا     و آن

لنلان  ای را که در ذهن اهل زبان ویلد دارد  و ساملی تحتقطلاً نه آن دستلر زبان پیچیده

واقس نه چنین دستلر زبانی تاکنلن ببای هیچ  کند. دربدان اشاره می« شدهدانش زبانی نهادی»

است  و نه اگب نلشته شئلد بئه درد ملیمئان و و باسئتاران     صلرت کامل نلشته شدهی بهزبان

اسئاس آن بتلانئد    خلرد! و باستار در للض با د به دستلری تجل زی مسیح باشد که بئب می

ملیئار اسئت.    های ملیلد کدام ملیار و کدام الیبها و گلنهتشخیص دهد که از میان صلرت

اسئت  آثئار   « شئده دانش زبانی نهئادی »یز که مهد مطایلات مببلط به اتفاقاً در خلد آمب کا ن

شناسئی نیئز بئه    تجل زی بسیاری ببای ملیمان و و باستاران منتشب شده  و تاکنلن هیچ زبان

نامۀ نگتارش شیوهاست. مثمً نخستین رصل از بخش دوم کتابِ انتشار ا ن آثار التباض نکبده
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به آملزش صبف و نحل زبان انگییسی  (۲۶۳ـ۳۲۲)حه صف ۰13در بیش از  (۷۱۰۲) 1شیکاگو

به ملنای اخص آن اختصئاص دارد  و یایئب اسئت کئه ا ئن رصئل ممیئل از اریالئات و         

انئد.  شئناس بئلده  های صبف و نحلی است که نل سندگان آن لمدتاً زباناستنادات به کتاب

ملئبوف اسئت   « انانجیل و باسئتار »همچنین یایب است بدانیم که ا ن کتاب در آمب کا به 

نامۀ نگـارش ؛ برای اطالعـات بیاـتر دربـارۀ شـیوهFowler, 2004نک.  ،ای دیگر از چنین آثارینمونه برای)
کسی اسئت کئه بئب دسئتلرها و      و باستار  ازنظب بنده  درهباار. (۱۳۶۲نک. امامی،  ،شیکاگو

ها و  ق بتلاند وا هقلالد تجل زی ااکم بب زبان نلشتار ملیار اااطه داشته باشد و از ا ن طب

 صلرت ملیار دربیاورد.ملیار نل سندگان را به های الیبتبکیبات و یمیه

است که ما هنئلز دربئارۀ   درستی به ملاردی اشاره کبدهدکتب ساملی در  ادداشت خلد به

ا ئم. او  ملیار بلدن  آنها به ایمئاع نبسئیده   درست و الی  بلدن ) ا به تلبیب بنده ملیار و الیب

های ز ب صحیح  ئا ملیئار    ک از یفتدانیم کدامتنها نمیاست که ما نهستی متذکب شدهدربه

کنئیم؛ مئثمً   است  بیکه گاهی خلد نیز در متنی وااد از هئب دو صئلرت آنهئا اسئتفاده مئی     

 های ز ب صحیح است  ک از صلرتکدام

 بینی ااصل  ک لمب است.آنچه می

  .1۵۴  13۹۷بینی ااصل  ک لمب است )آنچه که می

 شا د در خانه باشد.

  .1۵۸شا د در خانه است )همان  

 مبدی را در آنجا د دم.

 یا .مبدی در آنجا د دم )همان

 مانم.ربدا در خانه می

  .یامانم )همانربدا را در خانه می

                                                 
1. The Chicago Manual of Style 
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 ها روی میزند.کتاب

  .یاها روی میز است )همانکتاب

 شلد درستی متذکب میوی درنها ت به

ا ئن   ۀهای پیئاپی ممکئن اسئت همئ    در زبان  ک نل سندۀ وااد  در  ک صفحه  در یمیهاتّی 

ائار   هسئتند. درا ئن  « در اار شئدن »ها واقس  بسیاری از ا ن صلرت کار روند. درها بهصلرت

های متنلع ملیلد چیست؟ آ ا دبورتاً با د  کئی را انتخئاب   نسبت  ک نل سنده با ا ن صلرت

در همان انتخاب بماند و در صلرت لدور هم  ک و باسئتار مئتن را    کند و با دقت و وسلاس

بازبینی و اصمح کند؟ بب ربض هم چنین تصمیمی بگیبد  ممک ا ئن انتخئاب چیسئت؟ کئدام     

هاسئت در میئان   صلرت بد ل بب سا ب ن تئبییح دارد؟ )و ا ئن همئان بحثئی اسئت کئه سئار       

  ۷۹13اسئت  )سئاملی    نینجامیئده  نظئبان در یب ئان اسئت و  ایبتّئه  بئه ایمئالی هئم       صااب

  .۹1۵ئ۸1۵

های رلق ملیار و  ک از صلرتتلانم و نه قصد دارم بگل م که کدامبنده در ا نجا نه می

کنم تلیه به ا ن نکات بئبای  ملیار است  امّا در چند نکته تبد د ندارم و تصلر می کدام الیب

ر ا نکه زبانِ نلشئتارِ رسئمی مئا    روشن کبدن زوا ای گلناگلن بحث ما مفید خلاهد بلد  اوّ

است   لنی ملاردی ها ی است که دکتب ساملی به تلدادی از آنها اشاره کبدهممیل از صلرت

کار گبرتن  ا نگبرتن آنها در نلشتار رسمی  ایماع و قطلیتی ویلد نئدارد؛ دوم   که دربارۀ به

یۀ ملیئار و ناملیئار در زبئان    ا نکه ا ن ملارد نه یزوماً به مسویۀ صحیح و الی   بیکه به مسئو 

لیمی اسئت و   شلند؛ اطمق صفاتی چلن صحیح و الی  به ا ن ملارد الیبرارسی مببلط می

ها در نلشتار کارببد دارند و شلد  ز با تمام ا ن صلرتهای بسیار میتفاهم بالث ببوز سلء

گلنه مبااث ینیذا صحیح هستند؛ و سلم ا نکه وظیفۀ دستلرِ زبانِ تجل زی  پبداختن به هم

گز نئد. با ئد تلیئه    اساس منابلی است که بئبای خئلد ببمئی    و روشن کبدن تکییف آنها بب

های صحیح  ا ملیار  بئه مسئویۀ زمئان و    داشت که تلیین منابس صحیح ببای انتخاب صلرت

« بهتئب »شلد؛  لنی به گمان من پاسد به ا ن سؤار را که کدام صلرت تحلر زبان مببلط می
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تئب ن راه  زبئان رارسئی  ارئت  امّئا مهئم      2 اناشاست  با ئد در تئار د  ئا در    « تبدرست» ا 

است که به آ نئدۀ  ها و منابلی نهفتهسلهای ا ن رانش در انتخاب روش و  ابی به سمتدست

  اثئب اسئتاد   غلط ننویسیمشلد. ا ن بحث ما را به کتاب ا ن زبان  و نه گذشتۀ آن  مببلط می

های صحیح  ئا  کشاند که او ببای انتخاب صلرتروش و منابلی میابلایحسن نجفی  و نیز 

واقس هب بحثی در الزۀ ملیار و ناملیئار در زبئان رارسئی      است  و درملیار از آنها بهبه ببده

در ا ئبان   غلتط ننویستیمگیبد که پس از انتشئار کتئاب   خلد در ادامۀ مبااثی قبار میهخلدب

است درستی کلشیدهبهغلط ننویسیم نجفی با انتشار کتاب  نظب بنده استاداست. بهشکل گبرته

زبان قبار دهد و از ا ن طب ئق  تا دستلری تجل زی در اختیار نل سندگان و متبیمان رارسی

سمت هبچه ملیارتب شدن سلق دهد. لیّت اسئتقبار لظئیم نل سئندگان و    زبان رارسی را به

ت و دبورتی است که چنین کتابی ببای زبان و باستاران ا بانی نیز از ا ن اثب ااکی از اهمیّ

های صئحیح از سئه منبئس ز ئب اسئتفاده      است. او ببای انتخاب صلرتنلشتار رارسی داشته

است  متلن کهن ادب رارسی  زبان گفتار امبوز  زبان نلشتار امبوز. گبچئه او تصئب ح   کبده

هئا در  آن صئلرت های صئحیح  رواج  تب ن ملیارش ببای گز نش صلرتاست که مهمکبده

است  امّا در لمل به همان انئدازه بئه متئلن کهئن ادب     میان اهل زبان  لنی زبان گفتار بلده

ر ئزی  . ببنامئه (۲۶ـ۲۲: ۱۳۹۸زاده )نک. طبیباست رارسی و زبان لببی رصیح نیز تلیه داشته

 راستای رانش طبیلی زبان باشد و شناخت لینی ا ن رانئش منئلط بئه    صحیح زبانی با د در

هئئای دقیئئق آمئئاری اسئئت. گئئبرتن از روش هئئای لظئئیم زبئئانی و  ئئاریاسئئتفاده از پیکئئبه

شمار آور م  آن   ک را ملیار بهدانیم کدامهای ملیلدی که نمیتبتیب  از میان صلرتا نبه

صلرتی ملیار خلاهد بلد که بیشتب ن کارببد را در نلشتار و گفتار امبوز داشته باشد. ارزون 

ها در متلن ادبی قد م  ا در لببی رصئیح  نبا ئد   ی است که ودلیت آن صلرتبب ا ن  بد ه

هیچ نقشی در انتخاب صلرت ملیار ما داشته باشد. باری  نگاه به آ نده تنها راهی است کئه  

 رساند.دهد و به سبمنزر مقصلد میما را از سبگبدانی نجات می

در نلشتار امبوز رارسئی قایئل    ستیمغلط ننوی اهمیّتی که ببای کتاب سبببهدانم الزم می

                                                 
2. drift 
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نظئب  هستم  بحث خلد را با ا ن کتاب و دبورت و با ش و اصمح آن به پا ان ببسئانم. بئه  

« ربهنگسئتان زبئان و ادب رارسئی   »با د تحت نظارت نهادی مانند  غلط ننویسیمبنده  کتاب 

هئای  لرتهبچند سار  ک بار تجد د و با ش و چاپ شلد و منابس الزم ببای استخباج صئ 

ملیار نیز در آن کتاب  نه متلن ادبی قد م زبان رارسی و نئه زبئان لببئی  بیکئه      ملیار و الیب

کثبتِ استلمار در زبان نلشتاری و گفتاری ملاصب رارسی باشد. با د تلیه داشت کئه اگئب   

اساس زبان نلشتاری و گفتئاری ملاصئب رارسئی تجد ئد      ا ن کتاب هب چند سار  ک بار بب

گبا در ببابب تحلّر طبیلی زبان رسمی گذرد که خلد به سدی کهند  د بی نمیو با ش نشل

نلبۀ خلد به تقل ئت هبچئه بیشئتب پد ئدۀ      شلد و ا ن لمل نیز بهدر الزۀ نلشتار مبدر می

انجامد. باری نلشتار ملیئار رارسئی نیازمنئد چنئین     گلنگی در ا ن زبان میناخجستۀ دوزبان

ن و و باستاران ما با د به چنئین دسئتلری اشئباف و اااطئۀ     دستلر زبانی است و نل سندگا

کار بندند تا از ا ن طب ق بتلانند  دقت در متلن نلشتاری خلد بهکامل داشته باشند و آن را به

 هبچه بیشتب به ملیار شدن زبان نلشتار رارسی  اری رسانند.
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