


اهمیت ویرایش در ترجمه
1400آذر 16–کارگاه آموزشی 



؟چیستویرایش

وکممؤلفانومترجمانامروزه.نداردعمردههچهارپنجازبیشکهفرنگیeditواژه يبرابردراستنوخاسته ايواژه يویرایش•
شایدارند،دآتشدوربرازدستیکهافراديدیگر،طرفاز.نیستهمروشنیتصوّرغالباًکهدارندذهندرویرایشازتصوّريبیش
دستبهشویرایازروشنیوصریحتعریفتاکنون.باشندنداشتهاطّالعیکارموضوعازوشنیدهراویرایشوویراستاراسمفقط
وحکمه،ترجوتألیفیمتونزبانیِومحتواییوصوريبهبودبرايتالشبراستناظرویرایشکلی،طوربه.استنشدهداده

نوعیاعمالوچاپ،وحروفچینیبرايمتونساختنآماده،ناهماهنگی هاوکاستی هايرفعمطالب،کاهشوافزایشاصالح،
.آن هاچاپروندهايازبرخیبرنظارت

دیگريزبانزاکهمتنیچراکه.شودمینیزبیشترباشد،ترجمهنظرموردمتنوقتیاحتیاجاین.داردویرایشبهاحتیاجمتنیهر•
.شونددادهتطبیقمقصدزبانقوانینواحوالبابایدکهگذراندهسرازرابسیاريتحوالتوتغییراتمیشودواردمقصدزبانبه



حضور ویرایش در متن

و از دیدن فیلم گفته شده در فیلم بهترین موسیقی، موسیقی است که بیننده حین تماشاي فیلم متوجه حضور آن نشود و حواس ا•
.پرت نشود

باط با متن را نبودن و فقدان آن جلب توجه می کند و برقراري ارت. موسیقی فیلم داردمانندنقشینیز،متنویرایشگفتتوانمی•
.یدآید و خواننده بهتر با متن ارتباط برقرار می نمانمیمشکل می سازد، اما حضور ویرایش خوب و حرفه اي در متن به چشم 



انواع ترجمه

ترجمه خالق•

:استاین چنیندو ویژگی مهم ترجمه خالق 

است؛تألیفیمتن •

.بر وفق زبان فارسی تعدیل شده است•

.کاربرد بیشتري داردغناییکلطوربهواحساسیادبی،متونبراي•



انواع ترجمه

ترجمه مقبول•

:آن عبارت است ازویژگی هاياز . می کندو متون اطالعاتی صدق غیرادبیاین نوع ترجمه بیشتر درباره متون 

زبانی روشن و خالی از ابهام دارد؛•

؛نمی کندآن، حواس خواننده را پرت غیرفارسی بودنآن آشکار نیست و ترجمه بودن•

؛می کندآشنا را منتقل ژانراست و تألیفیانتخاب و ترکیب واژگان، مطابق نثر •

.می گیردمتن به کار روشنیِ، در راستاي سالست و صراحت و می داندرا که استراتژي ايمترجم هر •



انواع ترجمه

التقاطیترجمه •

انگلیسی گفت که گرچه جمالت فارسی است، ساختار آن شبیهمی تواندر تعریف این نوع ترجمه . نوع ترجمه استمهم تریناین نوع 
:اشاره کرداین هابه می توانالتقاطی◌ٴ ترجمهویژگی هاییاز جمله .  است

.، تقریبا همیشه، از نظر دستوري صحیح استالتقاطیترجمه •

.با خواننده ارتباط برقرار کند، اما در کل از برقراري ارتباط با خواننده، عاجز استمی توانددر جاهایی •

.از نظر ساختار و ترتیب جمالت، به متن اصلی شباهت دارد. جمالت آن، شبیه متن اصلی است•

.ترجمه بودن متن، گاهی بسیار آشکار است•

.متن، مخدوش شده استژانريهویت •



انواع ترجمه

ناپذیرفتنیترجمه •

.از این دست، فاقد صالحیت استمواردياین نوع ترجمه از نظر انسجام متنی، زبانی، طول جمالت و ترکیبات و ساختارها و •

ب و خو«، ترجمه ترجمه اياز اینکه ساختار متن مبدأ چیست، متنی مستقل بنویسد و چنین صرف نظرمترجم باید بتواند •
.خواهد بود» تمدن ساز



ویرایش در ترجمه چیست؟

:زبان فارسی است و دو مرحله داردویرایشیویرایش ترجمه در ایران متاثر از سنت •

.مقابله متن ترجمه با متن اصلی و کنترل معانی منتقل شده از نظر صراحت و روشنی-1•

.نظر خطاهاي معنایی یا نگارشی و اصالح آنهاازفارسیاصیلمتنیکمثلترجمهمتنویرایش-2•

.ویراستاري که بر هر دو زبان مبدا و مقصد مسلط باشد می تواند انجام دهدیاومترجمخودهمرااولمرحله•

.مرحله دوم تنها در تخصص یک ویراستار حرفه اي استاما•



ارتباط مترجم و ویراستار

دهدارائهمطلوب تريکارِوباشدخوداثرویراستارمی تواندمترجمامّا.استمؤلفیامترجمازغیردیگريشخصهمیشهویراستار•
گر،دیطرفاز.باشدکردهآسانموارديدرراویراستارکاروداشتهانطباقویرایشمعیارهايازپاره ايباترجمه اشدست کمیا

.شودظاهردیگرانویراستارِکارمقامدرزمانیخوداواستممکن

واستارویرمحکوویرایشمعیارهايباکهنیستاثريهیچوشدهتبدیلترجمهروندالینفکجزءبهعمالًویرایشکهآنجااز•
جزویرایشواستالزمخاطربدین.باشدداشتهرشتهایناصولبازیاديآشناییِبایدمترجمنشود،سنجیدهانتشاراتیضوابط

ترجممآشناییصورتدراستواضح.یابداختصاصآنبهواحدهاییوگیردقراردانشگاه هادرمترجمیرشته يدرسیِبرنامه هاي
خواهدلتسهیوتسریعبسیارخوانندگانومخاطباندستبهآنرسیدنوشدهترجمهمتونچاپکارویرایش،فنونواصولبا

.شدنخواهدتلفمیانایندرچندانیمالیِمنابعوتوانونیرووشد



چرا حضور ویراستار ضروري است؟

ورسیبرمورددیگر،چشمیکبابایدکهاست...ومعناییامالیی،نگارشی،خطاهايدارايترجمه،غیرترجمهچهاي،نوشتههر•
شودمیمتوجهودبینمیرانکاتیواشتباهاتاست،کردهکسبکهتخصصیوتجربهدلیلبهویراستار،چشم.بگیرندقراراصالح

.مانندمیغافلآنهاازناپختگی،یامتنبهبودننزدیکدلیلبهدیگرانیامترجمکه

ربیقوارجازویراستارشخصِ وکردهپیداراخودجايجهانکشورهاياکثردرکهاستکارهاییازهامتن ویرایشِوویراستاري•
آنلیلدواستنیاوردهدستبهراخوداصلیجايایراندرهنوزمورداینمتأسفانه.استبرخورداراثرمترجمیانویسندههمانند

نامآمدنِومیباشندمبراخطاییهرازنوشتنکارِدرکهباورنداینبرمامترجمانِ یانویسندگانبیشترکهاستاینشایدهم
چاپشده نویرایشراخودکارهمناشرانبرخیمتأسفانهدیگرسوياز.کاهدمی هاآن اعتبارومنزلتازنامشانکنارِدرویراستار

درناشرانتمامدیگرکشورهايدرمعموالً.اندكچندهربدهند،پولکسیبهمتنویرایشبراينیستندحاضروکنندمی 
هم هامترجمیانویسندگانازحتیویراستارانازبرخی. برندمیسودادبیمشاورانوویراستارانحضورازخودکاريِيمجموعه 

.شودمیکتابآنبیشترِفروشِباعثکتاب،جلدرويبر هاآننامِچاپِوباشندمیبرخورداربیشتريشهرتاز



تخصص در موضوع متن

.کندمیپیدانمودبیشتر،هستندتخصصیکهموضوعاتیمورددرویرایشاهمیت•

:استرتمناسبکاراینبرايویراستارکدام.داردویرایشبهاحتیاجواستشدهترجمهپزشکیمحورباايمقالهکنیدفرض•
عام؟راستاروییکیاکردهاصالحوویرایشراپزشکیمختلفمتونسالهاوکردهکارپزشکیحوزهدرتخصصیدرکهویراستاري

.برودشدنتخصصیسمتبهبایدترجمهویرایشدرمارویکردکهشویممیمتوجهاینجادر•

درخصصمتویراستارپرورشباتنهاامراینودارندتخصصیهايویرایشبهمبرماحتیاجنیزاکنونهمدرسیمنبعکتابهاي•
.استپذیرامکانمختلفموضوعات



یزبانویرایش

خواننده يکهمی کندتالشجاایندرویراستار.می شودهماهنگفارسیزبانقوانینواصولباشدهترجمهمتنِزبانی،ویرایشدر•
کهدستوريساخت هايواصطالحاتوترکیباتاصالحوفارسی،زباندستوريِقواعدرعایت.باشدنداشتهزباننظرازمشکلیمتن

وسال هایلتبدبهمربوطمسائل.استزبانیویرایشهنگامبهویراستارکارهايجملهازشده اندمتنواردخارجیزبانتأثیرتحت
گبزرمشکالتازدرستسبکِرعایتِ.می گیردانجاممرحلهایندرغیرفارسینا م هايوخاصّاسامیضبطوترجمه،مقیاس ها
.استمترجمان

کردنتیکدس.می کندیکدستنیزراترجمهسبکویراستار.باشدکتابمخاطبومؤلفسبکبامتناسببایدترجمهزبان•
قرارمحتواییویرایشکارحیطه يدرآن هااصالحوتغییرامّا،می گیردصورتمرحلهایندرنیزخاصاسامیواَعالمواصطالحات

موجودهاماتابمتوجهدیگردالیلیاکتابموضوعباآشناییداشتنخاطربهاصلی،زبانتأثیرتحتمترجماستممکن.می گیرد
بهامارفعخودتامی گذاردمیانمترجمبایامی زدایدآن هاازراابهامومی کندشناساییرامبهممواردویراستار.نشودترجمهدر

.کندعرضهخوانندهبهراگویاییوروانوسلیسوروشنترجمه يتامی کوشدویراستار.کند



مقابله متن

،می کندابلهمقآناصلیبارافارسیمتنمعموالً موردایندراو.استویراستارکاراساسی ترینترجمهبنیاديیامحتواییویرایش•
انواع،می افزایدپانویسوحاشیهدرالبتّهراالزمیتوضیحاتکند،میحذفراناالزماضافات،می افزایدراافتادهقلمازمطالب

بهارویراستاختیاراتوکارحدودومواردایناِعمالمیزانِ.آن هانظایرومی کندتصحیحوشناساییرامترجمادراکیِاشتباهات
.داردبستگیکتابچاپدرتعجیلوناشرامکاناتومترجمتوافقمترجم،قدرتمانندمسائلی

کندمقابلهیاصلمتنباراجمله هاتماممی شودمجبورویراستارگاهی.استویراستارکارمشکل تریناصلیمتنباترجمهمقابله ي•
.داردستگیببودجهوزماننظرازکتابنشرمقتضیاتومترجمتواناییبهمقابلهمیزانونوع.کندتصحیحرامترجماشتباهاتو

سپسومی یابددررااوترجمه يروشواصلیمتنپیامبهاووفاداريِمیزانومترجمتواناییِ،نمونه ايویرایشطریقازویراستار
یاجملهچهکهمی گویداوبهویراستارشمّهمهازمهم تروزبانیاشکاالتمتنی،شواهدوقرائن.می کندتعیینرامقابلهسیاست
.استکردهاشتباهفارسیبهآنانتقالدرمترجماحتماالًیااستمقابلهنیازمندعبارتی



تا چه میزان ویرایش الزم است؟

برايلتعجییاناشرامکاناتاستممکن.داردبستگیمختلفیعواملبهمی شودآنصرفکهزمانیوآنعمقوویرایشمیزان•
کردهترعایترجمهدرراویرایشینکاتازبسیاريوباشدقابلیفردخودمترجمیاندهدرادقیقوکاملویرایشاجازه يآنچاپ
صوري،ایشویرموارداکثریاتمامکهاستهنگامیغلیظویرایش.می گیردانجام»رقیقویرایش«اصطالحبهصورت،ایندر.باشد
ینتعیویراستاروناشرمترجم،موافقتومشاورهباویرایشنوع.شوداعمالترجمهدرشداشارهبدان هاکهمحتواییوزبانی

.می شود



وظایف ویراستار

سابقه يخودیدباویراستاراین،برعالوه.باشدداشتهسررشتهکتابموضوعازوکافیتسلطمقصدومبدأزبانبهبایدویراستار•
اقفوخاصّزبانازترجمهبهمربوطمسائلومترجم،مشکالتترجمه،انواعترجمه،ماهیتکار،رمزورازبروباشدداشتهترجمه

متفکريوققمحهرویژگی هايمهم ترینازموشکافانهبینشوانتقاديشمّداشتن.کندویرایشخوبیبهراترجمهبتواندتاباشد
بهشناسد،ازبراانسجام هاعدمونایکدستی هاکند،کشفرامتناقضموارددریابد،متساویاًراکارمعایبومزایابایدویراستار.است
رجعمکتاب هايبااوعمیقآشنایی.افکندسایهاوقضاوت هايبرمترجمنامورسمواسمنگذاردوکندتوجّهاثرثمینوغثّ

بهارویراستاِشراف.استمؤثربسیارویرایشکاربهبوددرنامه هاواژه  وفرهنگ ها،دایرةالمعارف هاانواعمانندتخصّصیوعمومی
باآشناییاین،برافزون.استضروریاتازآن هاازاستفادهراه هايسریع ترینوبهترینوآن هاماهیتشناختمرجع،کتاب هاي

رجممتنیزوویراستاربرايکتابآماده سازيوچاپ،صفحه آراییوصفحه بنديحروفچینی،مختلفروش هايودستگاه هاانواع
.کنندمطالعهدقّتبهومداوماًنیزرامطبوعاتدرکتاب هابررسیونقدبایدمترجموویراستار.استالزم



جمع بندي

اصولی تروراحت ترراترجمهکار،می کندحلّترجمهدررااومشکالتازبسیاريویرایشاصولبرمترجماشرافوآگاهی•
راکاري هادوبارهازبسیاريجلو،می کندتقویتاودررامقصدومبدأزبانوترجمهبهنسبتالزمحساسیت هاي،می سازد
در.شدمی بخسرعتترجمهکاربهو،می شودخوانندهومنتقدوناشرنزددرترجمهاشکالبدونوسریعپذیرشموجب،می گیرد

درداردکهابزارهاییوفنونودانشباویراستار.می شودتلفترجمهچاپوآماده سازيبرايکمتريسرمایه يونیروصورت،این
باشدناآشویرایشاصولباکهمترجمیبی تردید.دهدارائهخوانندهبهراقبولیقابلاثربتواندتامی گیردقرارمترجمخدمت

.کردخواهدراحت ترراویراستارکاروداشتخواهدمطلوب ترترجمه اي
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