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در آخرین نسخۀ اساسنامۀ وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تغییراتی منطبق با نیازهای انجمن های 
خانم  که  است  شده  پیش بینی  هنری  و  فرهنگی 
کردن  وارد  و  اساسنامه  چند  انطباق  با  مقدسی، 
نکات مهمی که هیئت مدیره و گروه مشاوران انجمن 
مطرح کرده بودند، نسخه ای را تهیه کرد که در جلسۀ 
پنج شنبه 26 دی ماه، با حضور آقایان قنواتی، عباسپور، 

رسولی، مطالب آن، سطربه سطر، بررسی شد.
یکی از موضوعات مهم در این جلسه انتخاب نام 
جدید برای انجمن کشوری بود که چند عنوان مطرح 
بیشتری  بررسی  اسم  انتخاب  برای  مقرر شد  شد. 

صورت گیرد.
اساسنامه،  مفاد  بررسی  جلسۀ  نخستین  در 
موارد متعددی مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه 
وظایف  برای  بند  انجمن 37  پیشیِن  اساسنامۀ  در 
این جلسه  در  بود،  تدوین شده  ویراستاران  انجمن 
برخی بندهای اساسنامۀ قبلی در هم ادغام و برخی 
نیز به وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره و تنظیم 
آیین نامه های مجزا موکول شد. از نکات مهمی که در 
این اساسنامه به آن توجه شده نحوۀ ارتباط و همکاری 
و  استان ها، شهرها  ناشران  و  ویراستاران  با  انجمن 
شهرستان هاست که باید تمام شقوق آن در نظر گرفته 
شود. براین اساس، ابعاد این همکاری و ارتباط و نیز 
و  بررسی  و  بحث  مرتبط  انجمن های  با  همکاری 
بندهای مجزایی در این زمینه به اساسنامه افزوده شد. 
با توجه به تجارب به دست آمدۀ انجمن در چهار 

در جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن، که در تاریخ 25 آذر 1399به صورت حضوری برگزار شد، مصوب شد که آخرین 
ویراسِت اساسنامۀ انجمن های حوزۀ فرهنگ هنر و رسانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته شود و مطالب 
مندرج در اساسنامۀ فعلی انجمن با آن منطبق گردد. مسئولیت این کار به خانم مهناز مقدسی، دبیر انجمن، سپرده 

شد.

سال گذشته، ظرفیت ها و دامنۀ فعالیت های انجمن 
فهرست شد و مقرر شد حوزۀ فعالیت های انجمن 
ذکر  اساسنامه  در  دقیق تر  و  گسترده تر  صورتی  به 
و  کشوری  همایش های  در  حضور  جمله  از  شود، 
بین المللی یا همکاری در این فعالیت ها با نهادهای 
کتابخانۀ  تشکیل  برای  تالش  خصوصی؛  و  دولتی 
تخصصی نگارش و ویرایش؛ پیوستن به انجمن هاي 
صنفي همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون 
انجمن های صنفی مربوط؛ تالش برای تدوین انواع 
رتبه بندی ها و تعرفه های شغلی و تعیین و پیشنهاد 
پدید آورندگان  به  مشاوره  انواع  دادن  دستمزدها؛ 
به  رسیدن  برای  تالش  ویراستاران؛  و  ناشران  و 

روش های ارزیابی کیفی برای کارهای ویرایشی.
این  در  که  مهمی  موضوعات  از  دیگر  یکی 
جلسه دربارۀ آن گفت وگو و تبادل نظر شد، شرایط 
عضویت در انجمن بود. با توجه به اینکه در آخرین 
عضویت  نحوۀ   ،1398 آذرماه  در  انجمن  مجمع 
ویراستاران رسانه های دیداری و شنیداری مطرح و 
به اساسنامه افزوده شده بود، پیشنهاد شد این بخش 
تکمیل تر شود و نحوۀ عضویت ویراستاران رسانه های 
نیز  و  الکترونیکی  و  و شنیداری  دیداری  و  کاغذی 
ویراستاران پویانمایی ، فیلم و وبگاه ها را نیز پیش بینی 
کنیم. همچنین عالوه بر ویراستاران مراکز علمی و 
و  و صنعتی  اقتصادی  مراکز  ویراستاران  پژوهشی، 
تجاری نیز دیده شوند و مدارک الزم برای عضویت 
آنان نیز مشخص گردد. یکی دیگر از موارد عضویت، 

تعیین تعداد کتاب های ویرایشی برای ویراستاران متون 
این زمینه  پیشنهادهایی در  بود که  نوجوان  و  کودک 

مطرح شد.
در اساسنامۀ جدید انجمن دو نوع عضویت تعیین 
شده است: پیوسته و افتخاری. تکالیف و وظایف هر 
یک از این دو نوع عضویت نیز در اساسنامه دیده شده 

است. 
از مباحث مهم دیگر در اساسنامه، تعیین شرایط 
نامزدی هیئت مدیره  و میزان اختیارات هیئت مدیره 
بود که دربارۀ آن گفت وگو شد. در اساسنامۀ جدید 
میزان مسئولیت های هیئت  مدیره افزوده شده است و 
بخشی از مسئولیت های آنان نیز تعیین آیین نامه هایی 

برای موارد پیش بینی نشده در اساسنامه است. 
با توجه به اینکه تدوین اساسنامۀ انجمن کشوری 
نیازمند دقت نظر و کارشناسی های متعددی است، 
مقرر شد دست کم سه جلسۀ با حضور کارشناسان و 
مشاوران، برای نهایی کردن آن در نظر گرفته شود. در 
هر مرحله نیز، نتایج به دست آمده و پیش نویس های 
امید  برسد.  تأیید هیئت مدیره  و  به اطالع  تهیه شده 
است در سال 1399 مراحل اداری و اجرایی کشوری 

شدن انجمن به اتمام برسد.  

صاحب امتیاز: انجمن صنفی  ویراستاران

هیئت تحریریه: هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران
همکاران این شماره:  لیال اثناعشری | سمیه حسنی | زهره خرمایی | هومن عباسپور | مهناز مقدسی 

طراح: وحید هروی

در این شماره می خوانید ...

روز  ویراستار

اخبار کمیسیون ها

ویرایش از زبان مدرسان

نکته های ویرایشی

چه  بخوانیم؟

موفقیت  اعضا

تحریر اول اساسنامۀ انجمن صنفی سراسری ویراستاران
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انجمن صنفی ویراستاران پیشنهاد می کند:

11 بهمن، روز ملی ویراسـتار

هومن  عباسپور

در میان روزهای تقویم، جای روز ملی ویراستار 
هم  جهانی  تقویم  در  روزی  چنین  است.  خالی 
نام گذاری نشده و اگر در ایران چنین روزی را انتخاب 
بود.  خواهیم  پیش قدم  جهان  در  امر  این  در  کنیم، 
انتخاب  ویراستار  ملی  روز  برای  را  روزی  چه  اما 
 باید مناسبتی ملی داشته باشد و باید 

ً
کنیم؟ قاعدتا

باشد.  مربوط  شخص  یک  به  یا  رویداد  یک  به 
 
ً
معموال ویرایش  به  مربوط  رویدادهای  متأسفانه 

پیش کسوت  ویراستاران  تولد  ولی  نمی شوند  ثبت 
که  ایران  دوم  و  اول  نسل  ویراستاران  می دانیم؛  را 
ویراستاران نسل های بعد را پروردند و حق بزرگی 
به گردن ایشان دارند. از میان آنان که آغازگر ویرایش 
در نشر ایران بودند به ویژه باید از چند تن یاد کرد: 
زنده یاد ابوالحسن نجفی، زنده یاد اسماعیل سعادت، 
مجتبایی،  فتح الله  انور،  منوچهر  پرهام،  سیروس 
زنده یاد محمود بهزاد، زنده یاد کریم امامی، زنده یاد 
ادیب سلطانی،  میرشمس الدین  دریابندری،  نجف 

احمد سمیعی )گیالنی(.
اندازۀ  به  هیچ کس  نام  ویراستاران،  این  میان  در 
استاد احمد سمیعی )گیالنی( با ویرایش همراه نبوده 
است، هم به لحاظ طول دوران ویراستاری و هم به 
لحاظ حجم آثار ویراستۀ ایشان. و حاال یازدهم بهمن 
امسال صدمین سالروز تولد این استاد بی همتاست. 
روز  که  می کند  پیشنهاد  ویراستاران  انجمن صنفی 
تولد آن استاد را روز ملی ویراستار بنامیم و با این کار 
 
ً
احترام خود را به آن استاد عزیز بیان کنیم، مخصوصا

که امسال صدمین سال تولد ایشان است و امیدواریم 
سال های سال سایه شان برقرار باشد. 

استاد احمد سمیعی )گیالنی( در 11 بهمن 1299 
در تهران به دنیا آمد و مجموعۀ کتاب های ترجمه و 
تالیف و ویراستۀ ایشان خود به اندازۀ یک کتاب خانه 
و  نمی شناسد  را  خستگی  هنوز  که  مردی  است. 
استاد  دارد.  ادامه  ایشان همچنان  تحقیق  و  مطالعه 
سمیعی دانشمندی است آرام، متین، مؤدب، فروتن 
و دقیق. با نگاهی عمیق وذهنی وقاد و بیانی مهربانانه؛ 
یعنی هرآنچه صفاتی که درخور بهترین ویراستاران 

است.
با تبریک پیشاپیش در آستانۀ صدسالگی استاد، 
امیدواریم نام گذاری روز ملی ویراستار در روز تولد 
ایشان ادای دینی باشد به این استاد یگانه و بزرگوار. 

عمرشان مستدام باد و سایه شان برقرار.

اعضای کمیسیون امور صنفی در ماه گذشته دو 
جلسه برگزار کردند که در این جلسات مباحث زیر 

مطرح شد. 

طرح  به  آبان ماه  از  که  ناشرانی  از  تخفیف   )1
سال  پایان  تا  بودند  پیوسته  کتابخوانی«  »فرصت 
 نامۀ قدردانی از این ناشران 

ً
جاری تمدید شد. ضمنا

از دبیرخانۀ انجمن ارسال شد؛
برای  2( موضوع تشکیل صندوق قرض الحسنه 
 
ً
مجددا آن  مشکالت  و  امتیازها  و  انجمن  اعضای 
موضوع  با  بودن  به علت مصادف  اما  بررسی شد، 
هیئت مدیره،  پیشنهاد  بر  بنا  انجمن،  کشوری شدن 

پیگیری آن به سال آینده موکول شد؛
3( با توجه به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران از اول تا ششم بهمن ماه، مکاتباتی با خانۀ کتاب 
اعضای  فهرست  و  گرفت  صورت  ایران  ادبیات  و 
انجمن به آن مؤسسه ارسال شد تا این اعضا مشمول 
دریافت بن کتاب بشوند. این موضوع پیگیری شد و 
با توجه به اینکه ضروری است ویراستاران در وبگاه 
اهل قلم ثبت نام کرده باشند، راهنمایی های الزم برای 
ثبت نام اعضا در وبگاه اهل قلم در فضاهای مجازی 

انجمن قرار داده شد؛
4( همکاری در تحریر اساسنامۀ کشوری انجمن 
صنفی ویراستاران و کارشناسی برخی موارد حقوقی 

و صنفی.

اعضای کمیسیون امور صنفی موضوع اعتباربخشی 
معرفی نامه های انجمن را در صندوق اعتباری هنر در 
دستور کار خود قرار دادند و مکاتباتی نیز با معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه 
انجام شده است. امید است در سال آتی حمایت های 
برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  بیشتری 

اعضای انجمن کسب شود.

با پایان یافتن دی ماه، چهار درس از دروس دورۀ 
نگارش و ویرایش متون کودک و نوجوان به پایان رسید 
و آزمون های  آن ها نیز به صورت غیرحضوری برگزار 
شد. سه درس باقی مانده از این دوره، یعنی ویرایش 
و  کتاب آرایی،  با  آشنایی  مرجع شناسی،  و  استنادی 
پایان  تا  که  است  برگزاری  حال  در  ویرایش  کارگاه 

بهمن ماه این درس ها نیز به اتمام خواهد رسید. 
تا  کمیسیون  این  تأیید  با  که  دیگری  دوره های  از 
پایان سال جاری برگزار می شود، می توان به  کارگاه 
ویرایش رایانه ای اشاره کرد که چگونگی ثبت نام  و 
زمان برگزاری آن به زودی ازطریق وبگاه و شبکه های 

اجتماعی اطالع رسانی خواهد شد.
همچنین، بنا بر تقاضای  شرکت گل گهر سیرجان، 
ویرایش  و  نگارش  آموزشی  10جلسه ای  کارگاه 
مقدماتی از چهارم بهمن ماه برگزار خواهد شد که  

آقای مهدی قنواتی تدریس آن را به عهده دارد.

کمیسیون آموزش انجمن تاکنون با برخی مراکز 
آموزش منعقد  برای  تفاهم نامه هایی  معتبر فرهنگی 
نشر  مرکز  و  دانشگاهی  جهاد  ازجمله  است،  کرده 
تا 1401 تمدید  این تفاهم نامه   

ً
دانشگاهی که اخیرا

شد. امید است در ماه های آتی تفاهم نامه های دیگری 
با انجمن های مرتبط با نشر و ویرایش تنظیم و منعقد 

شود.

کمیسیون امور صنفی و حقوقیکمیسیون آموزشسرمقاله

وبگاه جدید انجمن راه اندازی می شود
بنا بر گزارش روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران، با تصویب هیئت مدیره، طراحی وبگاه جدید طی 
چند ماه گذشته پیگیری شد. براین اساس، با چندین مؤسسه و کارشناس گفت وگو و مشاوره هایی انجام گرفت و 
قراردادی برای این امر با یکی از متخصصان منعقد گردید. برنامه ریزی شده است که امکانات جدیدی در وبگاه 

انجمن فراهم شود که پاسخ گوی نیازهای فعلی و آتی باشد. 
وبگاه جدید تا پایان امسال راه اندازی می شود و تمامی اطالعات پیشین به آن منتقل خواهد شد. پروفایلی 
برای اعضای پیوسته و افتخاری در نظر گرفته شده و بخش  ثبت نام دوره های آموزشی، ارتباط با کمیسیون های 
انجمن، راه های اطالع رسانی خبرهای انجمن ازطریق رایانامه، بخش نظرسنجی، کاربرگه های عضویت، 
دریافت خبرنامه، ارتباط با دبیرخانه و بخش های بایگانی از مواردی است که در وبگاه جدید انجمن فعال خواهد 
شد. پیش بینی شده که در مرحلۀ دوم تکمیل وبگاه، امکانات دیگری ازقبیل آموزش برخط و برون خط و دیگر 

فعالیت های کمیسیون آموزش از طریق وبگاه انجام پذیرد. 
مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای طراحی وبگاه جدید به خانم لیال اثناعشری، از اعضای انجمن، 

محول شده است و قرار است در هر مرحله از کار گزارشی به اعضای هیئت مدیره داده شود.

روابط عمومی

2



خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران
www.anjomanvirastar.ir1399 شمارۀ 3  |   دی

ویرایش از زبان مدرسان

3

وقتی صحبت از کتاب و نشر می شود، نام ویراستار 
رابطۀ  دو  این  می رسد  به نظر  می آید،  ذهن  به  نیز 
نزدیکی باهم داشته باشند. به نظر شما، چه رابطه ای 
دو  این  و  دارد  وجود  ویراستار  و  نشر  میان صنعت 
چقدر می توانند در پیشبرد چاپ کتاب به یکدیگر 

کمک کنند؟

صنعت  با  باید  ابتدا  سؤال،  این  به  پاسخ  برای 
نشر بیشتر آشنا شویم تا جایگاه ویراستار را در این 
 مقوله ای فرهنگی 

ً
صنعت بشناسیم. اگر نشر صرفا

نمایان  بود، شاید نقش ویراستار کمتر و محدودتر 
می شد.  خواسته  او  از  کمتری  مسئولیت  یا  می شد 
اما وقتی صحبت از صنعت نشر می شود، عالوه بر 
وجه فرهنگی آن، مقولۀ تولید و سرمایه گذاری پیش 
می آید؛ یعنی ناشر در جایگاِه تولیدکننده ایده ای را به 
محصول تبدیل می کند و افرادی باید این محصول 
به  تا  کنند  آماده سازی  و  تدوین  تنظیم،  را طراحی، 
مرحلۀ تولید و عرضه برسد. ازاین نظر است که کار 
 فرهنگی و علمی نخواهد بود، بلکه 

ً
ویراستار صرفا

در مسیر تولیِد یک محصول، که قرار است از این 
صنعت بیرون آید، همکاری می کند. افراد مختلفی 
در پدیدآمدن محصول نهایی نقش دارند و ویراستار 

هم از جملۀ همین افراد است.

بر این اساس می شود گفت که ویراستار با مسائلی 
فراتر از متن ارتباط دارد؟

فردی  را  ویراستار  اگر  است؛  همین طور  بله، 
می پردازد،  متن  ظاهر  به  فقط  که  بگیریم  درنظر 
 سهم او را کمتر از آنچه در عمل با آن مواجه 

ً
مطمئنا

البته  کرده ایم.  محاسبه  داریم  انتظار  او  از  یا  است 
کشورهای  در  ویراستاری   با  ایران  در  ویراستاری 
دارد.  تفاوت  کانادا  و  ژاپن  امریکا،  مانند  دیگری 
در عموم کشورهایی که صنعت نشر آن ها قدمت و 
از  ویراستار   

ً
دارد، معموال بسامانی  و  بیشتر  توسعۀ 

از  تا پس  به ذهن پدیدآور می آید  ایده  لحظه ای که 
فروش کتاب و حتی در چاپ های بعدی با آن اثر و 
 اگر همراهی و 

ً
ناشر و نویسنده همراه است. بعضا

 نویسنده توان نگارش را 
ً
همکاری او نباشد، احتماال

به شکل نهایی نخواهد داشت. اما در ایران ویراستار 
 به این شکل با این اثر و نویسنده سروکار ندارد، 

ً
عموما

بلکه ویراستار متنی را بنابر سفارش از ناشر یا نویسنده 

و  توانایی ها  چه  می روند  به کار  صفحه آرایی  در  که 
 فرمان هایی که به دیگر عوامل 

ً
تنوعی دارند، احتماال

و کاربران زنجیرۀ آماده سازی و تولید کتاب می دهد 
فرمان های نادرستی خواهد بود یا وقتی اطالع ندارد 
که قطع کتاب به او اجازۀ چه کارهایی را می دهد و 
اجازۀ چه کارهایی را نمی دهد، از توانایی های موجود 
ندارد  امکان  که  دارد  انتظاراتی  یا  می ماند  بی بهره 
برآورده شود. همچنین، وقتی ویراستار مطلع باشد که 
کتاب چه مراحل فنی و آماده سازی ای را طی می کند، 
 دقت خود را باال می برد و انتظاراتش را از کسانی 

ً
قطعا

مشخص تر  یا  محدودتر  هستند  تولید  مسیر  در  که 
 باید با 

ً
می کند. از این نظر است که ویراستار حتما

عناصر پیش از متن، پس از متن و همچنین فرم بندی 
مراحل  در  است  ممکن  وگرنه  باشد  داشته  آشنایی 
مختلف آماده سازی و تولید کتاب مطالب را به شکلی 
غیراستاندارد طبقه بندی کند و در کار فنی وقفه ایجاد 

کند. 

پس به همین سبب است که در دوره های آموزش 
ویرایش انجمن صنفی ویراستاران دانشجویان خود 
را برای بازدید به لیتوگرافی و چاپ خانه و صحافی 

می برید؟

آموزش  دوره های  دانشجویان  که  معتقدم  بله. 
ویراستاری باید از لیتوگرافی و چاپ خانه و صحافی 
 
ً
بازدید کنند و مراحل تولید کتاب را از نزدیک و عینا
ببینند و با محصولی که درحاِل تولید است آشنا شوند 
و حتی از تفاوت هایی که بین جنس کاغذها و قطع 
کتاب ها وجود دارد تا تفاوت هایی که در جلدسازی 
شاید  موضوع  این  گرچه  شوند.  مطلع  دارد  وجود 
 خیلی برای ویراستاران ضروری نبوده، امروزه با 

ً
قبال

توجه به این که بیشتِر ویراستاران خودشان متن ها را 
غلط گیری می کنند و ازآنجاکه بعضی از ویراستاران 
که  است  انتظار  و  دارند  آشنایی  صفحه آرایی  با 
بلد  ابتدایی،  حد  در  دسِت کم  هم،  را  صفحه بندی 
باشند، ضروری است از دیگر مراحل فنی تولید کتاب 
از نزدیک بازدید کنند و با این مقوله بیشتر آشنا شوند. 

دریافت می کند و با سازوکارهای علمی و ادبی ای که 
می شناسد آن را برای خواننده خواناتر و برای ناشر 

سودآورتر می کند.

ویراستار چقدر در این سودآوری سهیم است؟

و  اثرگذاری  و  معنوی  جنبۀ  هم  سودآوری  این 
برگشت  لحاظ  از  هم  است  مِدنظر  فرهنگی اش 
که  کمکی  میزان  است.  مهم  مالی  بهرۀ  و  سرمایه 
و  متن  به  و  است  متغیر  می کند  ناشر  به  ویراستار 
محصول نهایی، که مِدنظر ناشر است، و روند تولید 
محصول و عواملی دیگر وابسته است. این میزان در 
 کتاب های 

ً
کتاب های مختلف نیز متفاوت است؛ مثال

بسیاری را می بینیم که به همت ویراستار »کتاب« 
می شوند. برای همین، در عرصۀ فرهنگ، ویراستاران 

را از گمنام ترین افراد می دانند. 

باتوجه به هزینۀ ویراستاری آیا ناشرانی وجود دارند 
که حاضر باشند ویراستار تمام وقت استخدام کنند؟

برون پذیر  یا  دورکار  ویراستاِر  ناشران  همۀ  بله. 
که  ناشرانی  تعداد  اخیر  دهه های  در   

ً
اتفاقا ندارند. 

در  چه  نبوده اند؛  کم  کرده اند  استخدام  ویراستار 
عرصۀ متون کودک و چه در عرصۀ متون بزرگسال، 
به خصوص در نشر دانشگاهی و عرصه های آموزشی. 
این ناشران می دانند که ویراستار کمک کار آن هاست 
و برای تبدیل کتاب به اثری تأثیرگذار و مانا می تواند 
مشاهده  که  است  ی 

ّ
به حد کند؛  کمکشان  بسیار 

می کنیم بعضی از ناشران ردیف استخدامی خاصی 
نسخه پرداز  حتی  و  سرویراستار  یا  ویراستار  برای 
استخدامش  ثابت  حقوقی  با  و  می گیرند  درنظر 

می کنند.

فنون  و  مراحل  با  باید  ویراستار  می رسد  به نظر 
تولید کتاب هم آشنا باشد. این آشنایی چقدر به ارتقا 
 آشنایی با 

ً
یا بهبود کار ویراستار کمک می کند؟ مثال

قطع های کتاب چه تأثیری در کار ویراستار خواهد 
گذاشت؟

مهم  ویراستار  برای  مراحل  این  با  آشنایی   
ً
قطعا

 وقتی ویراستار از امکانات 
ً
است؛ از این  نظر که مثال

قلم هایی  نمی داند  و  است  بی اطالع  صفحه آرایی 

جواد رسولی از مدرسان دوره های ویرایش انجمن و فعاالن حوزۀ نشر است. او مدرک دکتری زبان و 
ادبیات )فولکلور( را از انستیتوی زبان و ادبیات رودکی اخذ کرده، از سال 1370 درحوزۀ نشر و ویرایش 
فعال بوده و ویراستاری بیش از دویست کتاب را بر  عهده داشته  و یازده کتاب و چهل مقاله از وی منتشر شده 
است. وی از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن )علی البدل( است. از مشاغل و مسئولیت های آموزشی و فرهنگی 
اوست: مدیریت اجرایی اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران؛ مدیریت انتشارات آستان قدس رضوی 
)دفتر تهران(؛ تدریس دروسی چون »مبانی نشر« و »کالبدشناسی و تولید کتاب« و »نگارش فارسی« در 
دانشگاه هایی چون امام رضا، ابن سینا و خیام؛ و تدریس دورۀ »آشنایی با مدیریت نشر کتاب« در مرکز نشر 

دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران. 
در این گفت وگو دیدگاه های او را دربارۀ پیوند میان نشرو ویرایش خواهیم خواند.

زهره خرمایی
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نکات ویرایشیچه بخوانیم؟

جالل الدین همایی |  13 دی 1278
نویسنده | ادیب | شاعر | مصّحح 

از تألیف ها: فنون بالغت و صناعات 
ادبی | مولوی نامه | خیامی نامه

از تصحیح ها: مثنوی ولدنامه | 
نصیحة الملوک | منتخب اخالق 

ناصری

ادوارد براون | 16 دی )5 ژانویۀ 
)1278

پژوهشگر | خاورشناس | مصّحح
از تألیف ها: تاریخ ادبیات ایران | 

تاریخ مشروطیت ایران
از تصحیح ها: تذکرة الشعرا | 

لباب االلباب

استاِد استادان نسل بعد

نقطۀ عطف ایران شناسی

و  »ویرایش«  و  »نشر«  بخِش  سه  در  کتاب 
»گفت وگوها و پرسش وپاسخ ها« تدوین شده است. 
در بخش نشر، دربارۀ مشکالت نشر در ایران در آستانۀ 
تحول و انقالب در عصر اطالعات و ارتباطات، پدیدۀ 
خودناشری  و مطلوبیت در نشر مطالبی آمده است. 
مطلوبیت برای پدیدآور آن است که آزادانه بیافریند و 
با موانعی برای نوشتن و انتشار مواجه نباشد و بتواند 
از راه قلم گذران زندگی کند؛ اما برای ناشر آن است 
که پدیدآورندگاِن بنام را جلب کند و هزینه های انتشار 
را پایین بیاورد و بازار فروشش استمرار داشته باشد. 
مخاطب نیز نشر مطلوب را در یافتن کتاب براساس 
نیازش و با سهولت و با قیمت مناسب و با اعتماد به 

نوشته های اثر می بیند. 
 در بخش ویرایش، دربارۀ اهمیت و ضرورت های 
ویرایش مطالبی می خوانیم. در ذیل عنوان »تشکل در 
عرصۀ ویرایش و تأثیرهای آن« به تالش های جمعی 
از پیشگامان ویرایش و ویراستاران برای تشکیل صنف 
ناکامیابی آن ها بررسی و تحلیل  اشاره شده و علت 
و پیشنهادهایی نیز در این زمینه مطرح شده است. در 
ادامۀ همین بخش، ذیل »ویراستارشناخت« معادل های 
حوزۀ  واژگان  از  تعدادی  برای  نگارنده  پیشنهادی 
ویرایش و اسامی انواع ویراستاران آمده است، ازجمله 
 news editor برابر  در  خبر«  ویراستار  »خبرویرا/ 
 picture برابر  در  تصویر«  ویراستار  »تصویرویرا/  و 
ویراستاران  انواع  مسئولیت های  آن،  از  editor؛پس 

شرح داده شده است.
عبدالحسین آذرنگ از معدود نشرپژوهان معاصر 
است که در آثارش ابعاد گوناگون نشر را، از مراحل 
و  معتبر  منابع  براساس  آن،  از  پس  تا  تولید  پیش از 
تجارب شخصی تحلیل و بررسی کرده است. کتاب 
فوق پژوهشی و تحلیلی است و زمینه ساز پژوهش های 

بعدی.

سه نکته در ویرایِش ترجمه
هومن عباسپور
 

کجایش وحشتناک است؟
 terrible کلمٔه  نامترجمان  و  فارسی نادان ها 
آن، همه جا  دیگر  معانی  و  بافت  به  توجه  بدون  را، 
برخی  حتی  و  می کنند  ترجمه  »وحشتناک« 
عادی خود  گفتاِر  در  را  تعبیر  این  هم  فارسی زبانان 

به کار می برند و تعبیرهای عجیبی می سازند:
من و شوهرم وحشتناک هم دیگر را دوست داریم.

وحشتناک عالقه دارم شب جمعه با بچه ها جمع 
شویم.

واسه اینکه قبول شم، وحشتناک درس خوندم.
به جای اینکه ادای ترجمه های غلط را دربیاوریم، 
از تعبیرهای آشنا استفاده کنیم؛ مثِل »خیلی،  حسابی، 
بافت رسمی: » بسیار«؛ در  زیاد، خیلی خیلی«؛ در 

بافت کهنه تر: »زائدالوصف«.
»به طور سّنتی« یا »از قدیم«

کلمه ی traditionally را، بدون توجه به معنای 
که  آنجا  می کنند.  ترجمه  سّنتی«  »به طور  آن،  دوم 
مراِد گوینده »از روی سّنت، مطابق سّنت« باشد این 
ترجمه درست است، ولی گاهی ترجمۀ درست آن 

»از قدیم، از دیرباز« است:
به طور سّنتی حامی تروریسم بوده  ترامپ: قطر 

است.
ترامپ: قطر از قدیم حامی تروریسم بوده است.

خلیج فارس به طور سّنتی مورد توجه کشورهای 
قدرتمند بوده است.

کشورهای  توجه  مورد  دیرباز  از  فارس  خلیج 
قدرتمند بوده است.

دریای مرده نداریم
همان  به  ناشی  نامترجمان  را   Dead Sea نام 
نتیجه اش  و  می کنند  ترجمه  جزءبه جزء  صورت 
ناویراستار که فقط وظیفۀ  می شود »دریای مرده« و 
به  کمکی  هیچ  می داند  رسم الخط  اصالح  را  خود 
به خودشان  اگر کمی زحمت  نمی کند.  آن  اصالح 
بدهند و به کتاب های جغرافیایی و اطلس ها مراجعه 
کنند،  جست وجو  اینترنت  در  دست کم  یا  کنند 
می بینند که نام آن »بحرالمیت« است. باالخره ترجمه 

و ویرایش زحمت هم دارد.

در این شماره مقاالت متعددی در نقد و معرفی کتاب 
می خوانیم. سه معرفی کتاب نیز به قلم اعضای انجمن، 
خانم ها: الهه عین بخش و سمیه حسنی و مهدیه دین پناه 
منتشر شده است. عالقه مندان به این همکاری می توانند 

با دبیرخانۀ انجمن تماس بگیرند. 

پنجمین مجموعه شعر آقای فرزین پارسی کیا منتشر شد: جراحت کلمه: شعرهای 1396 تا 1398، تهران: 
مروارید 1399، 16 هزار تومان.

داستانی از ترکی استانبولی با ترجمۀ خانم نازنین سرکارات پور منتشر شد: به روایت گربه ها، اویا بایدار، 
تهران: نشر خوب، 1399، 43 هزار تومان.

کتاب شخصیت پردازی در مجموعه داستان های دفاع مقدس، نوشتۀ خانم نسیم بذرافشان در سومین دورۀ 
»کتاب سال البرز« شایستۀ تقدیر شد. 

انجمن صنفی ویراستاران، در حکم یک خانواده، به این سه عضو عزیز صمیمانه تبریک می گوید و برایشان 
موفقیت های بیشتر را آرزو می کند.

مقصود از آمدگان متولدان این ماه و از رفتگان درگذشتگان 
این ماه است. این دو واژه را با اندکی تغییر از شعر زیبای  هوشنگ 

ابتهاج وام گرفته ایم. 
نامدگان و رفتگان از دو کرانۀ جهان

                       سوی تو می دوند هان، ای تو همیشه در میان

آمدگان

نشر مطلوب
کندوکاوی در راه های دست یافتن به آن 

عبدالحسین آذرنگ
تهران: خانۀ کتاب 1396،  428 صفحه، قطع 

رقعی، 96 هزار تومان

رفتگان
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شمارۀ جدید 
جهـان کتاب 
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