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روز  ویراستاران  صنفی  انجمن  مجمع  ششمین 
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور ۱۱۵ تن از 
اعضای پیوستۀ انجمن به صورت برخط )آنالین( و با 
هدف کشوری شدن برگزار شد. این انجمن که تنها 
تشکل صنفی ویراستاران در ایران است، پیش تر فقط 
مختص شهر تهران بود و اکنون به شکل سراسری و 

کشوری درآمد. 
دبیر  مهناز مقدسی،  اول جلسه، خانم  در بخش 
و  اساسنامه  بر  افزوده  تبصره های  و  بندها  انجمن، 
راهنمایی  با  و  برشمرد  را  انجام شده  اصالحیه های 
نظر  شنیدن  و  وزارتخانه  نمایندۀ  اسکندری،  آقای 
اصالحی برخی حاضران، موارد آن تصحیح شد. در 
پایان بخش اول جلسه، اساسنامۀ اصالح شده به رأی 
گذاشته شد و با تصویب اکثریت مطلق حاضران به 
تصویب رسید. با تصویب اساسنامه، انجمن صنفی 

ویراستاران به انجمن کشوری تبدیل شد.
در بخش دوم، مجمع عمومی عادی برگزار شد و 
در آغاز، خانم گلی امامی، رئیس هیئت مدیره، با اشاره 
به تأخیر شش ماهه در برگزاری مجمع ساالنۀ انجمن، 
به سبب شیوع بیماری کرونا، عملکرد انجمن را طی 
انجمن  »تشکیل  گفت:  وی  داد.  گزارش  نوزده ماه 
 می بایست خیلی 

ً
سراسری برای ویراستاران، که قاعدتا

سال پیش شکل  می گرفت، ولی به دالیل گوناگون این 
انجام  که  فراوانی  تالش های  با  امروز  نیفتاد،  اتفاق 
گرفته، به سرانجام رسید و شاهد این اتفاق فرخنده 

هستیم.«
خانم امامی از تالش های هیئت مدیرۀ اوِل انجمن 
قدردانی کرد و در ادامه، اهم فعالیت های انجمن را 
از آذر ۱۳۹۸ برشمرد، از جمله برگزاری پنج دورۀ 
آموزشی؛ طراحی و راه  اندازی وبگاه جدید؛ تالش 
دریافت  و  تکمیلی  و  پایه  بیمۀ  از  برخورداری  برای 
رفع  کتاب؛  مجازی  نمایشگاه  در  کتاب  خرید  ُبِن 
مشکالت میان برخی ویراستاران و ناشران؛ تدوین 

ساختاری مناسب برای چرخۀ کار در کمیسیون امور 
شماره  پنج  انتشار  ویراستاران؛   تربیت  و  ویرایشی 
استاد  برای  یادنامه ای  انتشار  و  تدوین  خبرنامه؛ 
اسماعیل سعادت و جشن نامه ای برای استاد احمد 
بهمن،   ۱۱ روز  تعیین  پیشنهاد  )گیالنی(؛  سمیعی 
گیالنی،  سمیعی  احمد  استاد  زادروز  با  مصادف 
به عنوان روز ویراستار و تالش برای ثبت این روز در 
تقویم رسمی کشور؛ همکاری با مجالتی چون جهان 
کتاب، نقد و بررسی کتاب تهران، و فصلنامۀ مترجم؛ 
تدوین متن اولیۀ رتبه بندی ویراستاران که کارشناسی 
آن از ۱۳۹۶ آغاز شده و تهیۀ پیش نویس تعرفۀ قیمت 

ویرایش، منطبق با رتبه بندی ویراستاران.
عضو  و  خزانه دار  مهرپرور،  اصغر  آقای  سپس 
هیئت مدیره، گزارش مالی انجمن را  بیان کرد که شامل 
کل هزینه ها، درآمدها، بدهی ها و موجودی صندوق 
قبلی و فعلی انجمن بود و گفت با همت و همکاری 
و حمایت هایی که هیئت مدیره داشته اند نه تنها این 
مبلغ را به حداقل کاهش داده اند، که دارایی هایی نیز 
برای انجمن تهیه کرده اند. آقای مهرپرور در پایان، با 
اشاره به الفت و دوستی و شفافیت و صداقت حاکم بر 
انجمن، از حمایت های مدیران انتشارات همیشه که 
محل و امکانات و نیروهای خود را در اختیار انجمن 

گذاشته اند قدردانی کرد.
انجمن،  بازرس  شمس الدینی،  پیام  آقای  سپس 
تصدی  دورۀ  در  که  گفت  و  خواند  را  خود  گزارش 
مسئولیت بازرسی شاهد تالش ها و زحمات بی شائبه 
علی البدل  و  اصلی  اعضای  تک تک  بی دریغ  و 
هیئت مدیره بودم. وی گفت: »براساس گزارش های 
دریافتی و مالحظۀ اسناد و مدارک دبیرخانه، هیچ گونه 
شکایت یا اعتراضی از شخص یا عضوی به انجمن 
ارسال نشده است و جز چند تن از اعضا که به علت 
پرداخت نکردن حق عضویت، از فهرست عضویت ها 
خارج شدند، تخطی یا اعتراضی به دبیرخانۀ انجمن 

ارسال نشده است.«
خوش اقبالی  نهایت  »در  گفت:  انجمن  بازرس 
باید گفت که تمام دریافت و پرداخت ها شفاف بوده 
و هیچ گونه سوءاستفادۀ مالی و بدحسابی مشاهده نشد 
و جای تحسین دارد که اعضای هیئت مدیره با تمام 
هزینه های  هرگونه  از  که  تالش کرده اند  خود  همت 
اضافی پرهیز کنند و تمام تالششان این بوده که همۀ 
فعالیت ها با کمترین هزینه انجام پذیرد و برای توسعۀ 
تجهیز  حتی  و  خود  اعتبار  از  انجمن  فعالیت های 
انجمن از طریق در اختیار گذاشتن امکانات شخصی 
خود دریغ نکرده اند و حتی اموالی نیز برای انجمن 

خریداری کرده اند و بر سرمایۀ انجمن افزوده اند.«
ساالنۀ  انتخاب  گزارش ها،  خواندن  از  پس 
بازرس برگزار شد. بر اساس شمارش آرا،  آقای پیام 
 به سمت بازرس اصلی و خانم 

ً
شمس الدینی مجددا

انتخاب  بازرس علی البدل  به سمت  اثناعشری  لیال 
شدند.

مشروح گزارش مجمع و گزارش های هیئت مدیره 
را در وبگاه انجمن مالحظه کنید.
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ویراستاِرکالفه
هومن عباسپور

مکانیک از اینکه راننده دائم گاز و کالج را با هم 
فشار داده و درست دنده عوض نکرده و حاال باید 
صفحه کالج خودرو را عوض کند کالفه نمی شود و 
انتظار هم ندارد که راننده بلد باشد چطور با کالج 
رفتار کند و حتی بلد باشد صفحه کالج را خودش 

عوض کند.
دندان پزشک از مسواک نزدن و در نتیجه سیاه شدن 
و گاهی به عصب و درد رسیدن دندان بیمار حرص 
نمی خورد و توقع هم ندارد خوِد بیمار پر کردن دندان 

و عصب کشی بلد باشد.
 برای همین کارهاست که مردم به مکانیک و 

ً
اصال

دندان پزشک مراجعه می کنند، وگرنه اگر خود مردم 
می دانستند چطور باید صفحه کالج را عوض کنند یا 

دندانشان را ترمیم کنند نیازی به این ها نداشتند.
من هم ویراستارم و برای همین به امثال من مراجعه 
می کنند تا مشکالت متن و کتابشان را رفع کنم و اگر 
خود نویسندگان و مترجمان قلم خوب و دقت کافی 
ناشر  به  بی عیب  را  کتابشان  می توانستند  و  داشتند 
را  ناشران می توانستند کتاب هایشان  اگر  یا  بسپرند 
بی عیب منتشر کنند،  به من و همکاران من مراجعه 
از  دندان پزشک،  و  مکانیک  مثل  من،   نمی کردند. 
اینکه نوشتۀ کس دیگری را ویرایش می کنم و از این 
فارسی اش خوب  مترجم  یا  نویسنده  که چرا  بابت 
بابت  از  و  نمی شوم  کالفه  است  بی دقت  یا  نیست 
اشتباهاتش حرص نمی خورم. برعکس، همان طور 
روی  بر  صفحه کالج  هر  تعویض  با  مکانیک  که 
هرخودرویی و دندان پزشک با عصب کشی یا کشیدن 
دندان هر فردی بر تجربۀ خود می افزایند، من هم با 
ویرایش هر متنی تجربه های تازه ای کسب می کنم. 
البته ما هم باید یاد بگیریم که همان اول، بر اساس 
سختی و آسانِی کار، برآورِد مالی را درست انجام 
دهیم که آخر کار مغبون نشویم، درست مثل مکانیک 

و دندان پزشک.
حاال فقط ممکن است کسی نق بزند که درآمد 
ویراستار  از  بیشتر  خیلی  مکانیک  و  دندان پزشک 
به مطلب حاضر  ربطی  این موضوع  البته  ــ  است 
 کسانی که 

ً
ندارد ــ ولی جوابش این است که اوال

شغل ویراستاری را اختیار می کنند پیش تر تا حدودی 
از درآمد این شغل و وضع مالی ویراستاران اطالع 
داشته اند،  مگر اینکه فریب وعده ای را خورده باشند، 

 کسی وادارمان نکرده که این کار را ادامه دهیم.
ً
ثانیا

موضوع کشوری شدن انجمن صنفی ویراستاران 
موجب شد که عده ای از ویراستاران از سراسر کشور 
برای عضویت در انجمن تقاضا بدهند که به علت 
انجمن،  پیشین  اساسنامۀ  در  مندرج  محدودیت 
این افراد در فهرست انتظار قرار داده شدند تا طبق 
اساسنامۀ جدید، که در مجمع مصوب شد، عضویت 
در  انجمن  اصلی  اعضای  تعداد  شود.  تسهیل  آنان 
اردیبهشت   ۱۹ تاریخ  در  مجمع  برگزاری  زمان 
از  عضویت  متقاضی   ۴2 و  اصلی  عضو   2۰۵ به 

شهرستان ها  رسید. 
تغییراتی در شرایط  انجمن،  در اساسنامۀ جدید 
عضوگیری صورت گرفت و دایرۀ جذب عضویت 
اندکی گسترده تر شد و در عین حال تعداد کتاب های 
ویرایش شدۀ ویراستاران افزوده شد. شرایط عضویت 

طبق اساسنامۀ جدید بدین قرار است:
داشتن حداقل 22 سال تمام.

یا  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  حداقل  داشتن 
معادل آن.

با عرضۀ مستندات  دارابودن یکی از شرایط زیر 
معتبر:

دست کم  ویراستاری  حرفۀ  به  اشتغال  الف( 
یک سال )در سه سال منتهی به درخواست عضویت( 
در هریک از نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی 
و  فرهنگی  و  علمی  و  انتشاراتی  مؤسسات  مانند 
شنیداری  و  دیداری  و  کاغذی  رسانه های  هنری؛ 
مراکز  پژوهشی؛  و  علمی  مراکز  الکترونیکی؛  و 

اقتصادی و صنعتی و تجاری؛ 
از  هریک  با  ویرایشی  معتبر  قرارداد  داشتن  ب( 
سال  سه  در  خصوصی  و  عمومی  دولتی،  نهادهای 

منتهی به درخواست عضویت؛ 
ج( درج ناِم متقاضی عضویت حداقل در شناسنامۀ 
۴ کتاب در حوزۀ بزرگسال و/ یا حداقل ۸ کتاب در 

حوزۀ کودک و نوجوان؛
د( همکاری حداقل یک ساله )در سه سال منتهی به 
درخواست عضویت(  با یکی از نشریات و رسانه ها 

یا درج نام متقاضی )ویراستار( در سه شمارۀ نشریه.
* تبصرۀ ۱: مدرسان دوره ها وکارگاه های مربوط 
به نگارش و ویرایش با سابقۀ دست کم 2۰۰ ساعت 
آموزش، با ارائۀ گواهی از مراکز معتبر و مورد تأیید 

انجمن، می توانند به عضویت انجمن درآیند.
* تبصرۀ 2: افرادی که دست کم در سه دوره عضو 
می توانند  بوده اند  انجمن  این  هیئت مدیرۀ  اصلی 

همچنان عضو انجمن  باشند.
پرکردن برگۀ عضویت و تحویل مدارک الزم.

پرداخت ورودیه و حق عضویت یک ساله به طور 
مرتب. 

و  هنرمندان  مترجمان،  مؤلفان،  می تواند  انجمن 
شخصیت های فرهنگی و اجتماعی را که در نگارش و 
ویرایش و نشر و حوزه های مرتبط خدمات برجسته ای 
کرده اند، و نیز اشخاص حقوقی با فعالیت مرتبط با 
انجمن را به عضویت افتخاری خود بپذیرد. انجمن 
مجاز است کلیۀ خدمات را به اعضای افتخاری نیز 
بدهد. اعضای افتخاری از تکالیف و وظایف اعضای 
پیوسته معاف خواهند بود. رأی اعضای افتخاری در 

مجامع عمومی رسمیت ندارد.
از  شرایط،  احراز  صورت  در  ویراستاران،  تمام 
انجمن  عضویت  به  آزادانه  می توانند  کشور  سراسر 
درآیند. ایرانیان مقیم در خارج از کشور که با مراکز 
انتشاراتی و فرهنگی مستقر در ایران همکاری دارند، 
با رعایت مفاد این اساسنامه، می توانند به عضویت 

انجمن درآیند. 

مبلغورودیهوحقعضویت
مبلغ ورودیه:

یک میلیون ریال )۱۰۰هزار تومان(؛
حق عضویت ساالنه:

دو میلیون ریال )2۰۰هزار تومان(.

 سه میلیون ریال برای سال اول و دو 
ً
توضیح: جمعا

میلیون ریال برای سال های بعدی.

برخی از مهم ترین فعالیت های کمیسیون آموزش 
در دو ماه آغازین سال به شرح زیر بوده است:

برنامه ریزی دورۀ جامع نگارش و ویرایش؛ 
برگزاری جلسات برخط با مدرسان دوره

ثبت نام از درخواست کنندگان دوره 
جلسات شورای تألیف کتاب آموزش و پرورش؛ 

کارگاه  برای  کارشناسان  با  جلسه  برگزاری 
گفتاری نویسی؛ 

شروع دورۀ »مکاتبات اداری و دیوانی« به سفارش 
سازمان نظام مهندسی گیالن  که در سه دورۀ ۳۳ نفره 

تشکیل شد و آزمون گروه اول  و دوم برگزار شد؛ 
صدور گواهی نامۀ دورۀ ویرایش رایانه ای؛ 

گل گهر  فرهنگی  مؤسسۀ  گواهی نامۀ  ارسال 
سیرجان. 

کمیسیون عضوگیریسرمقاله

از  اطالعات  انتقال  شد.  راه اندازی  و  تجهیز  انجمن  وبگاه  گذشته  ماه های  در 
وبگاه پیشین و روزآمد کردن اطالعات بخش های مختلف وبگاه جدید و همچنین 
فراهم کردن امکاناتی برای عضویت ازطریق وبگاه از فعالیت های بخش روابط عمومی 
بود. در نظر است قسمتی مجزا برای درج نوشته های اعضا در وبگاه انجمن آماده شود و 
در آن مطالبی چون تجارب ویرایشی، درِددل ها و مشکالت کاری و اداری، نقد ترجمه 
و ویرایش قرار داده شود. همچنین پیش بینی شده است مقاالت مفید حوزۀ نگارش 
و ویرایش که در مجالت قدیمی درج شده و دسترسی به آن ها برای مخاطبان دشوار 

است، حروف نگاری یا اسکن بشود و در وبگاه انجمن قرار گیرد.

 ۱۹ تاریخ  در  انجمن  فوق العادۀ  و  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  به  توجه  با 
اردیبهشت، و لزوم هماهنگی با اعضای انجمن برای حضور در جلسه، کمیسیون 
تنگاتنگی  انجمن طی دو ماه گذشته همکاری  عضوگیری و بخش روابط  عمومی 
مجازی  شبکه های  در  هفتگی  اطالع رسانی  و  وبگاه  طریق  از  عضوگیری  داشتند. 
انجمن از نیمۀ فروردین تا ۱۹ اردیبهشت و هماهنگی با سامانۀ برگزاری مجمع مجازی 

و آموزش نحوۀ اتصال اعضا به سامانۀ مجمع از اهم فعالیت های این دو بخش بود. 
جامع  دورۀ  مورد  در  اطالع رسانی  عمومی،  روابط  بخش  فعالیت های  دیگر  از 

2نگارش و ویرایش بود که قرار است از هشتم خرداد ماه برگزار شود.

روابط عمومي و دبیرخانه

کمیسیون آموزش
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به مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، خانم نسیم نواب صفوی، مدیر روابط عمومی 
و  انجمن صنفی ویراستاران  قنواتی، عضو هیئت مدیرۀ  آقای مهدی  با  پردازشگران زبان ویرا )ویراویراست(،  شرکت 

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در تاریخ 2۴ اردیبهشت، در فضای اینستاگرام، گفت وگو کرد.

این گفت وگو دربارۀ جایگاه زبان فارسی، نقش  در 
فرهنگستان زبان و ادب، ضرورت واژه گزینی، اهمیت 
ویرایش و سهم انجمن ویراستاران و سامانۀ ویراویراست 

در حفظ زبان فارسی صحبت شد. 
اهمیت  به  صحبت  ابتدای  در  قنواتی  مهدی  آقای 
دوره های  پیوند  عامِل  مهم ترین  به منزلۀ  فارسی،  زبان 
گذشته و حال و جامعۀ فارسی زبان، اشاره کرد و دربارۀ 
اول و دوم و فعالیت هایی که  فعالیت های فرهنگستان 
اکنون در فرهنگستان انجام می شود مطالبی گفت. وی 
در پاسخ به این پرسش که برابرنهاده هایی مثل کش لقمه و 
درازآویز زینتی چه ضرورتی دارد و آیا ساختۀ فرهنگستان 
است، گفت که بسیاری از واژه هایی که به فرهنگستان 
 فرهنگستانی نیست و نشان 

ً
نسبت داده می شود اصال

می دهد که عامۀ مردم با موضوع و اهمیت و ضرورت 
واژه گزینی و سازوکار این فعالیت آشنا نیستند. هجوم 
که  شده  موجب  کنونی  وضعیت  در  بیگانه  واژگان 
نسل فعلی جمالتی را بیان کنند که حداقل یک یا دو 
است  واژگانی  از  ما  نگرانی  است.  انگلیسی  آن  کلمۀ 
که با ورودشان مجموعه ای از اشتقاق ها را نیز با خود 

شیوه نامه ای  تدوین  و  تهیه  لزوم  از  که  سال هاست 
درسی  کتاب های  ویرایش  و  نگارش  برای  استاندارد 
سخن به میان آمده و تالش هایی در این زمینه صورت 
گرفته است. در پاییز ۱۳۹۹، دکتر حسن ملکی، رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش 
و  صاحب نظران  برخی  با  رایزنی  از  پس  پرورش،  و 

استادان ازجمله رؤسای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
شورایی در سازمان متبوع خود با عنوان »شورای عالی 
نگارش و ویرایش کتاب های درسی« تشکیل داد. در 
جلسات این شورا، برخی مقامات و کارشناسان سازمان 
عباسپور،  هومن  اسوار،  موسی  استاد  نیز  و  پژوهش 
مهدی قنواتی و فهیمه شانه به نمایندگی از فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی و انجمن صنفی ویراستاران حضور  
دارند. تاکنون این شورا بیش از پنج جلسه را برگزار کرده 
اولیۀ »شیوه نامۀ ویرایش کتاب های درسی« زیر  و متن 
نظر آن تهیه شده است. در این شیوه نامه، اصول و قواعدی 
دربارۀ دستورخط فارسی، نشانه گذاری، اعداد و ارقام، 
جدول و نمودار و شکل، ارجاع دهی و سایر موضوعات 
علمی  کارگروهی  شورا،  مصوبۀ  براساس  است.  آمده 
برای نظارت مستقیم بر تدوین این شیوه نامه تشکیل شده 
است. در این کارگروه، عالوه بر نمایندگان مذکور، دکتر 
مالحت نجفی عرب، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 
سرویراستار  میرجعفری،  اکبر  سید  پژوهش،  سازمان 
سازمان، و سعید فرمانی، نگارندۀ شیوه نامه، نیز عضویت 
از 2۵ ساعت جلسه  بیش  تاکنون  کارگروه  این  دارند. 
را درزمینۀ  و مهم ترین موارد و چالش ها   برگزار کرده 
امال و پیوسته نویسی و جدانویسی انواع واژه ها و ترکیبات 
فارسی و غیرفارسی در کتاب های درسی بررسی کرده 

است.
داشت  خواهد  ادامه  شورا  و  کارگروه  این  جلسات 
ویرایشی  و  نگارشی  موضوعات  تمامی  است  قرار  و 
کتاب های درسی و کمک درسی، انواع نشریات و سایر 
مستنداتی که در سازمان تولید و منتشر می شوند، مطابق 
با اصول و معیارهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 

انجمن صنفی ویراستاران، تعیین و تدقیق شوند.
برنامه ریزی  و  امید است گامی که سازمان پژوهش 
نیک  فرجامی  به  است  برداشته  زمینه  این  در  آموزشی 
بینجامد و در ارتقای سطح زبانی و ویرایشی متون درسی 

کشور مؤثر باشد. 

عامۀ  زبان  وارد  که   computer کلمۀ  مثل  می آورند 
مردم شده است اما همراه با این واژه، اشتقاق هایی مثل 
 computerize ،computerized ،computation
نیز وارد زبان علم می شوند که اگر برای آنها فکری نشود، 
رفته رفته زبان فارسی در حوزۀ ساخت واژی و نحو تغییر 

ماهیت خواهد داد. 
خانم نواب صفوی گفت که بهتر است فرهنگستان 
راهکاری برای ارتباط بیشتر با پژوهشگران و اهالی قلم 
به راحتی  واژگان مصوب  و  فرهنگستان  وبگاه   یا  بیابد 
زحمات  نتایج  از  که  بگیرد  قرار  مخاطبان  اختیار  در 

همکاران فرهنگستان بیشتر بشود بهره گرفت. 
»ویرایش  گفت:  ویرایش  توصیف  در  قنواتی  آقای 
ترکیبی از دانش و هنر است و از نظر من آگاهی از اصول 
آن برای تمام افرادی که دستی در نوشتن دارند، ضروری 
است«. همچنین دربارۀ نقش انجمن صنفی ویراستاران 
و برگزاری کارگاه های تفکیک شدۀ آموزش ویرایش و 
نگارش صحبت کرد و ضرورت آموزش های عمومی و 
تخصصی را مطرح کرد که در برنامۀ کمیسیون آموزش 

انجمن این امکان فراهم شده است . 

در بخش گفت وگو دربارۀ اهمیت فضاهای مجازی 
و سامانه های پشتیبان زبان فارسی مانند »ویراویراست« 
این مطلب مطرح شد که این سامانه ها و نرم افزارها در 
هوشمندسازی حرفۀ ویرایش و کمک به ویراستاران و 
توجه به درست نویسی و حفظ زبان فارسی سهم مهمی 

دارند. 
این نشست دربارۀ ضرورت همکاری های  پایان  در 
سازمان ها و مراکز متولی زبان فارسی صحبت شد و آقای 
قنواتی اعالم آمادگی کرد که انجمن صنفی ویراستاران 
این امکان را دارد که با حمایت فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی با مجموعه هایی مثل ویراویراست همکاری کند و 
امیدوار است این تالش ها بخشی از مشکالت موجود در 

نگارش آثار و نوشته ها را برطرف کند.

بهمناسبتروزبزرگداشتفردوسیبرگزارشد:گفتوگویزندۀاینستاگرامیویراویراستبامهدیقنواتی

اهمیتزبانفارسیدرنوشتهها

تشکیلشورایعالینگارشوویرایش
درسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
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دربارۀضبطاعالم
هومن عباسپور

ضبطاعالمغربی
نه  است،  بودلر  شارل  فرانسوی  شاعر  آن  اسم 
نظریه پرداز  و  فیلسوف  آن  اسم  بوِدالیر.  چارلز 
بارِتز. روالند  نه  است،  بارت  روالن   فرانسوی 

فرانک  گوندر  آندره  آلمانی  اقتصاددان  آن  اسم 
سیاست مدار  آن  اسم  فرانک.  گاندر  نه  است، 
اسکولز. نه  است،  شولتس  مارتین   آلمانی 

است،  شیمبورسکا  ویسواوا  لهستانی  شاعر  آن  اسم 
آنخل  میگل  گواتماالیی  نویسندۀ  آن  اسم  ویسالوا.  نه 
ستوریاس.

َ
ا آنجل  میگوئل  نه  است،   آستوریاس 

غیر از انگلیسی، زبان های دیگری هم در جهان هست. 
نام  و  نمی گویند  سخن  انگلیسی  به  همه  جهان  مردم 
و  مترجم  زبان خودشان می گذارند.  به  را  بچه هایشان 
را،  اشخاص  نام  و  می کشد  زحمت  خوب  ویراستار 
به جز تعدادی اسامی جاافتاده، مثل افالطون و سقراط 
می نویسند. اصلی  زبان  تلفظ  مبنای  بر  ون گوگ،   و 
نام های  تلفظ  فرهنگ  که  سال هاست  خوشبختانه 
خاص تألیف فریبرز مجیدی را داریم که داشتنش برای 

مترجمان و ویراستاران ضروری است.

انیشتنیاانشتنیا...؟
 Albert Einstein امالی نام فیزیک دان بزرگ آلمانی
است و امال و تلفظ )ضبط( فارسِی درسِت آن »آلبرت 
ینشَتین«  است و ضبط های عامیانۀ 

َ
آینشتاین« و »آلبرت ا

»انیشتن« و »انشتن« مردود است.
دارد؟ فارسی  درسِت  ضبِط  تا  دو  نام  این  چرا   اما 

 >ay< به صورت  فارسی  در  را  آلمانی  در   >ei< چون 
و >ây< تلفظ می کنیم و می نویسیم، مثل »هایدگر« و 
»هیدگر«. منتها نبوِد مصوت های کوتاه در خط فارسی و 
احتمال بدخوانِی ناِم اخیر سبب شده که ضبط »هایدگر« 

رایج تر شود.

آمدگان

رفتگان
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کتابالکترونیک؛مشکالتوآسیبها
الهه  سوداچی

تولید  بر  عالوه  )آنالین(  برخط  کسب وکارهای 
رقابت،  در  موفقیت  و  بیشتر  فروش  برای  محصول، 
به تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یا نرم افزارها 
)اپلیکشن ها( نیازمندند. متأسفانه، متولیان راه اندازی 
سرعتی  و  عمومی  نیاز  علت  به  کسب وکارها،  این 
شتابزده برای ورود به بازار فروش، از قواعد خاصی 
در تولید محتوا پیروی نمی کنند. در سال های اخیر، 
پایگاه های عرضۀ کتاِب الکترونیک به کسب وکاری 
محتواهای  خوانندگان  و  کاربران  برای  روبه رشد 
 کاربران تخصصی 

ً
عمومی تبدیل شده  است و اخیرا

افزوده  گروه  این  به  هم  محققان  و  دانشجویان  نظیر 
شده اند. اقبال روزافزون کاربران به کتاب الکترونیک 
و  سهول الوصول بودن  و  ارزان تربودن  با  بی ارتباط 
پاک بودن )حفظ محیط زیست( نیست، لذا پیش بینی 
می شود در آینده ای نه چندان دور این محصول تعداد 
کثیری از کاربران را به خود جلب کند. گرایش عمومی 
به کسب وکارهای برخط و نادیده گرفتن ساحت زبان 
که  آورده  پدید  حوزه  این  در  را  مشکالتی  فارسی 
بی توجهی به آن پایه های زبان را متزلزل و مخدوش 

خواهد کرد.
ارتباط مستقیمی  الکترونیک کتاب  فروشگاه های 
با کاربران کتابخوان دارند و در الگودهی و نگهداری 
در  دارند.  عهده  به  را  مهمی  سهم  زبان  ساختار  از 
روبه رو  مشکالتی  با  کسب وکارها  این  حاضر،  حال 
هستند که هم موجب سردرگمی کاربران می شود و 
هم فروش محصوالت را با چالش مواجه می سازد. 
مرور  متن های  در  که  مشکالتی  به  می توان  ازجمله 
کتاب است اشاره کرد؛ مشکالتی از شکل و محتوا. 
 و به علت سرعت 

ً
در شکل ظاهری نوشته ها، عموما

پیروی  و  در رسم  الخط  یکدستی  رعایت  انتشار،  در 
اطالعات  ثبت  نمی شود؛  دیده  مشخصی  شیوۀ  از 
شناسنامه ای کتاب نظیر سال انتشار، تعداد صفحات، 
موضوعی،  برچسب های  موضوعی،  دسته بندی 
یا  پی دی اف  یا  )ایپاب  الکترونیک  محتوای  صحت 
درج  نا یکدست  و  شتابزده  نویسندگان  نام  صوتی(، 
می شود؛ ارجاعات درون متنی و نحوۀ تنظیم ارجاعات 
تبدیل متن های  از مشکالت دیگر  نیز  از متن  بیرون 
نوشتاری به متن های الکترونیک است. همان طور که 
می دانیم ماهیت نسخۀ کاغذی کتاب با نوع الکترونیک 
 متفاوت است و برای ارائۀ کتاب الکترونیک 

ً
آن کامال

نیازمند تدوین شیوه نامه و ساختاری جدید با توجه به 
نیاز کاربران فارسی زبان هستیم.   

با بررسی محصوالتی از این دست، می توان این 
مشکل را از ابعاد گوناگون بررسی کرد و تأثیر و تأثر آن 
را برشمرد. در نظر است در یادداشت هایی که مبتنی بر 
پژوهش است، به مشکالت و آسیب های فروشگاه های 
الکترونیک کتاب بپردازیم و این موضوع را به بحث و 
راه حل  هایی  امکان  صورت  در  و  بگذاریم  گفت وگو 
برای آن پیشنهاد کنیم. امیدواریم راه حل های پیشنهادی 
و  جامع  و  صحیح  شیوه ای  به  رسیدن  برای  را  ما 
یکپارچه یاری کند، زیرا تبعیت از آن عالوه بر کمک به 

مخاطبان، به بقای زبان فارسی کمک می کند. 

کتاب فولکلور برای کودکان، به قلم جواد رسولی، به 
چاپ دوم رسید )مدرسه، ۱۳۹7(.

وعده های  مجموعه شعر  و  بی گناهان  سقوط  رمان 
نخ نما، به قلم فریده مؤیدی، منتشر شد )نامه مهر، ۱۴۰۰(.
وبگاه  در  محسن زاده  فاطمه  به قلم  »هایکو«یی 
منتشر   )www.haiku-hia.com( هایکو  بین المللی 

شد.
آرزوی  برایشان  و  می گوییم  تبریک  عزیزان  این  به 

بهروزی داریم.

موفقیت اعضا


