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»شیوه نامۀ ویرایش صوری« مرجعی برای كتاب های 
 23 یكشنبه  روز  در  كه  است  كمک درسی  و  درسی 
خردادماه مراسم رونمایی آن برگزار شد. در این مراسم 
كه با حضور دكتر حسن ملكی، دكتر علی محبی، دكتر 
حسین سوزنچی، استاد موسی اسوار، فهیمه شانه، مهدی 
عرب،  نجفی  مالحت  دكتر  عباسپور،  هومن  قنواتی، 
سیداكبر میرجعفری و سعید فرمانی برگزار شد، نكاتی 
چند درخصوص مباحث دستورزبان فارسی، دستورخط 
و  علمی  و مالحظات  نگارش شیوه نامه  نحوۀ  فارسی، 

اجرایی ناظر بر آن مطرح شد.
از معدود  باید گفت كه  این شیوه نامه  دربارۀ ویژگی 
به  آن  دستورخِط  بخش  در  كه  است  شیوه نامه هایی 
جزئی ترین و دقیق ترین مباحث خط زبان فارسی پرداخته 

شده است.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این كتاب اولین كتاب 
كه  بوده  صوری  ویرایش  و  نگارش  شیوه نامۀ  حوزۀ  در 
و  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  نظارت  با 
همكاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن صنفی 

ویراستاران تألیف شده است.
این شیوه نامه شامل هشت بخش نشانه گذاری، اعداد و 
ارقام، فهرست  ها، كوته نوشت  ها، شكل  ها، ارجاع دهی  ها، 
عالئم ویرایش كاغذی و دستورخط است. یكی از نكات 
 نو و 

ً
بارز در این شیوه نامه شاهدهای آن است كه غالبا

بدیع اند و برگرفته از آثار برجستۀ زبان و ادبیات فارسی 
و متناسب با موارد كاربردی و نگارشی اند. از دیگر نكات 
برجسته در این شیوه نامه می توان به شكل های گوناگون 
كرد،  اشاره  پایانی(  میانی،  )آغازین،  همزه  رسم الخط 
همراه با وندهایی كه به واژه های همزه دار اضافه می شوند،  

كه با ذكر مثال های دقیق آورده شده است. 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قصد 
دارد با تألیف انواع شیوه نامه ها اصول و ضوابط 
دقیقی برای نگارش و ویرایش تمامی كتاب های 
سایر  و  نشریات  انواع  كمک درسی،  و  درسی 
مستنداتی كه به تأیید سازمان می رسند تدوین و 

منتشر كند.
بی شک همكاری سه نهاد معتبر فرهنگستان 
و  پژوهش  سازمان  فارسی،  ادب  و  زبان 
برنامه ریزی آموزشی، و انجمن صنفی ویراستاران 
در تدوین، تنظیم و نگارش یک شیوه نامۀ نگارشی 
امید  است.  فرخنده  و  مغتنم  امری  ویرایشی  و 
این گونه همكاری ها  پیوستگی  و  ادامه  با  است 

دستاوردهای ارزشمند دیگری حاصل شود.

صاحب امتیاز: انجمن صنفی  ویراستاران

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

طراح: وحید هروی

در این شماره می خوانید ...

سخنی با ویراستاران

اخبار کمیسیون ها

فرانکلین نامه  2

نرم افزارهای کتاب خوان

آمدگان و رفتگان

1

رونمايی از 

شيوه نامۀ ويرايش صوری كتاب های درسی و كمک درسی

گواهی نامۀ ثبت کشوری انجمن صادر شد
تبریک به اعضای محترم و سپاس از همراهی شان
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سخنی با ويراستاران
اصغر مهرپرور

تصمیم داشتم و از من خواسته شده بود كه دربارۀ 
تجربه های پنجاه و چندساله ای كه به عنوان خادمی 
بسیار كوچک در نشر ایران فعالیت داشته ام و دارم 
و  تغییرات  به  توجه  با  اما  بنویسم،  كوتاهی  مطلب 
پیشرفت هایی كه در صنعت نشر و حتی ویرایش به 
وجود آمده به این نتیجه رسیدم كه بیان تجارب من و 
امثال من كه مربوط به دهه های چهل و پنجاه می شوند 
كهنه و خالی از لطف است و كمكی به همكاران 
تازه وارد در صنعت نشر نمی كند. بنابراین بهتر دیدم 
ویراستارانی  البته  باشد.  ویراستاران  با  روی سخنم 
صنفی  انجمن  ویرایش  و  نگارش  دورۀ   

ً
اخیرا كه 

ویراستاران را زیر نظر استادان مجرب گذرانده اند.
برای ویراستار شدن گذراندن كالس كافی نیست. 
شما گام اول را برداشته اید و برای رسیدن به قلۀ رفیع 
ویراستاری راه درازی در پیش دارید. ضرب المثلی 
چینی می گوید: »هر راه دشوار و صعب العبوری با 
قدم اول آغاز می شود.« پس برای رسیدن به آن قله، 
گام بعدی »عشق و عالقه« به این »هنر« است؛ یعنی 
این شغل »عاشق« می طلبد. و الزمۀ كار دقت در 
حد وسواس، مطالعۀ مستمر در زمینه های مختلف و 
ویرایش آثار مرتبط با دانش و رشتۀ تحصیلی خودتان 
است. نكتۀ دیگری كه هر ویراستار باید پای بند به آن 
باشد و به منزلۀ یک اصل بپذیرد »محرم« نویسنده 
احمد سمیعی  استاد  قول  به  بودن است.  مترجم  و 
گیالنی: ویراستاران بایستی همچون پزشكان باشند 
بیمارانشان  محرم  بقراط«  »سوگند  اساس  بر  كه 
هستند و حق ندارند راز و رمز بیمارانشان را فاش 
كنند و موظف اند لغزش های نویسندگان و مترجمانی 
كه آثارشان را در دست ویرایش دارند، برای اظهار 
فضل و نشان دادن برتری خود فاش نكنند و به حیثیت 

شغلی و علمی آن ها لطمه نزنند.
بزرگ مرد  و  قرن  نابغۀ  از  نباشد  بد  شاید 
شادروان  فرهنگ پرور،  و  وطن خواه  ایران دوست، 
همایون صنعتی زاده، یاد كنم كه مؤسسۀ انتشارات 
خورشیدی  بیست  دهۀ  دوم  نیمۀ  در  را  فرانكلین 
تأسیس و هم زمان اولین واحد ادیتوریال را با همكاری 
نخستین ادیتور های نشر ایران، استادان منوچهر انور 
و سیروس پرهام، راه اندازی كرد و ثابت كرد ادیت 
و  الزم  حروف چینی  از  قبل  كتاب ها  )ویرایش( 
ضروری است و دیگر ناشراِن آن زمان را به پیروی 
از این اصل تشویق كرد. به هر تقدیر، به شهادت همۀ 
دست اندركاران نشر امروز ایران، همایون صنعتی زاده 
بنیان گذار نشر نوین ایران است و همو بود كه نشر ایران 
را از بازار بین الحرمین تهران و خیابان ناصرخسرو به 
مركز تهران، یعنی خیابان های شاه آباد )جمهوری( و 
شاهرضا )انقالب اسالمی(، منتقل كرد و می توان 
گفت كه نشر ایران را دگرگون كرد. بنابراین بر همۀ 
نویسندگان، مترجمان، شاعران، ویراستاران، ناشران، 
چاپخانه داران و آنانی كه در صنعت نشر ایران دستی 
و  دستورالعمل ها  همواره  كه  است  واجب  دارند 
كارهای  سرلوحۀ  را  صنعتی زاده  همایون  عملكرد 
خود قرار دهند و نام او را برای همیشۀ روزگار زنده 

نگه دارند. روحش شاد و یادش گرامی.

با پایان یافتن دورۀ  آموزش نگارش و ویرایش متون 
درصدد  ویرایشی  امور  كمیسیون  نوجوان،  و  كودک 
است با دعوت از برخی دانش آموختگان این دوره و 
اعضایی كه در ویرایش متون كودک و نوجوان تبحر 
دارند كارگروهی برای ویرایش كتاب های این حوزه 
تشكیل دهد تا پاسخ گوی متقاضیان ویرایش این آثار 
باشند و، با تشكیل جلسات، دستورالعمل های مناسبی 

را تدوین كنند.  
همچنین، كمیسیون امور ویرایشی، بنا بر تصمیم 
هیئت مدیره و در پی درخواست های مكرر نهادها و 
سازمان ها مبنی بر تعیین تعرفه و قیمت امور ویرایشی، 
كمیسیون ها،  سایر  همكاری   با  تا  است  تالش  در 
ویراستاران باتجربه، اعضای فعال در نشر و بررسی 
انواع  برای  ناشران،  و  فرهنگی  نهادهای  تعرفه های 
را اعالم كند.  پیشنهادی خود  قیمت  تعرفۀ  ویرایش 
با توجه به این كه امر ویرایش مبتنی بر چندین متغیر 
است، تعیین قیمت برای آن باید با درنظرگرفتن موارد 
فوق انجام پذیرد. برخی از این متغیرها عبارت اند از 
نوع ویرایش )ساختاری و محتوایی، زبانی و صوری(، 
عمومی(،  و  تخصصی  تألیف،  و  )ترجمه   متن  نوع 
میزان ویرایش )بازنگاری، حداقلی(، تبحر ویراستار 
زماِن  و  كم تجربه(،  باتجربه،  صاحب نام،  )ویراستار 
اجرای آن )فوری، زمان دار(. كمیسیون امور ویرایشی 
و  كمیسیون ها  دیگر  به  عرضه  برای  را  اولیه ای  متن 
بررسی هیئت مدیره آماده كرده كه پس از تأیید اولیه و 
كسب نظر از اهالی نشر، در وبگاه انجمن نشر داده 

خواهد شد.
ناشران  میان  در  رایج  دستمزدهای  دانستن  برای 
نیز درخواست  انجمن  اعضای  از  پدید آورندگان،  و 
می شود كه اطالعات خود را در اختیار این كمیسیون 
و  دقیق   

ً
نسبتا تعریف  به  رسیدن  برای  و  دهند  قرار 

داشته  مشاركت  آن  قیمِت  و  ویرایش  نوع  مناسب 
باشند. 

كالس های دورۀ جامع نگارش و ویرایش انجمن 
به  توجه  با  شد.  آغاز  خرداد  هشتم  در  ویراستاران 
استقبال متقاضیان حضور در این كالس ها از سراسر 
گروه  دو  به  دوره  این  دانشجویان  شد  مقرر  كشور، 
كالس  دو  هم زمان  و  شوند  تقسیم  »ب«  و  »الف« 
درس های  تاكنون  خرداد  هشتم  از  شود.  برگزار 
و  آقای عباسپور  تدریس  با  زبانی«  ویرایش  »كارگاه  
»ویرایش صوری« با تدریس آقای قنواتی برگزار شده 
كه این دو كالس تا نیمۀ مرداد ادامه خواهد داشت، 
درس »عربی در فارسی« با تدریس آقای سرگلی به 
اتمام رسید و از ابتدای تیرماه درس »ویرایش استنادی 
و مرجع شناسی« با تدریس خانم مقدسی آغاز خواهد 

شد.
تهیۀ  آموزش  كمیسیون  فعالیت های  دیگر  از 
گواهی نامه های دورۀ نگارش و ویرایش متون كودک 
و نوجوان و كارگاه ویرایش رایانه ای است كه تعدادی 
از گواهی نامه ها ارسال شده و ارسال باقی آن ها نیز در 
دست اقدام است. برای هماهنگی ارسال و دریافت 
پیام های  به  كه  اعالم شده  زیر  گواهی نامه ها شمارۀ 

متقاضیان در واتس اپ پاسخ داده می شود. 
برای  پیام  ارسال  )مخصوص  واتس اپ   شمارۀ 

دریافت گواهی نامۀ دوره ها(:  09191049644

كارگاه  به زودی  است  درصدد  آموزش  كمیسیون 
آموزشی تخصصی »نگارش و ویرایش شعر« را نیز 

برگزار كند. 
اطالعات برگزاری این كارگاه، بعد از هماهنگی با 

استاد این كارگاه، اعالم خواهد شد. 

آن تدارک دیده  برای  انجمن، بخش های جدیدی  راه اندازی وبگاه جدید  با 
شده، ازجمله عضویت، اطالعات دوره های آموزشی انجام شده و در حال اجرا، 
نظرسنجی. درماه گذشته نیز بخشی دیگر به وبگاه افزوده شد تا تجربه ها، درددل ها، 
انتقادها و حرف های ناگفتۀ ویراستاران در آن درج شود و دیگر اعضا از آن بهره مند 
شوند. درج مطالب متنوعی كه در این بخش خواهد آمد سبب نزدیک تر شدن اعضا 

و انتقال تجارب آنان می شود و بسا كه به بخش جذاب وبگاه انجمن بدل شود.
از اعضای انجمن برای این بخش مطالب خود را ارسال كرده اند، ازجمله آقای حامد  تاكنون چند تن 

حكیمی، خانم زهره خرمایی و منا رجبیه فرد. برای خواندن مطالب این عزیزان به وبگاه انجمن سری بزنید. 

شمارۀ  به  واتس اپ  در  را  خود  صنفی  خاطرات  و  تجربه ها  می شود  درخواست  ویراستار  همكاران  از 
 در فایل ورد ارسال 

ً
09153241602 )آقای دكتر رسولی، رئیس كمیسیون امور صنفی و حقوقی( و ترجیحا

كنند. ازجملۀ تجربه های مورد نظر این موارد است: اختالف های رخ داده با سفارش دهندگان، مجادله ها و 
مصالحه های حقوقی مرتبط با حرفۀ ویراستاری، داوری ها، آموخته های حرفه ای و مانند این ها.

از مطالب ارسالی )با/ بی ذكر نام؛ بنابر اعالم شما( برای حل مشكالت دیگر اعضای انجمن و همكاران و 
آموزش رفتار و حقوق صنفی و حرفه ای به دانش پذیران استفاده خواهیم كرد.

پیشاپیش از مساعدت شما در ارتقا و گسترش سطح آگاهی های حرفه ای و صنفی و حقوقی دیگر همكاران 
و اعضای انجمن قدردانی می كنیم.

کمیسیون آموزشکمیسیون ویرایشسرمقاله

2

روابط عمومي و دبیرخانه

درخواست از ویراستاران برای نقل تجربه های صنفی
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گلی امامی: »در سال 1352 در بازگشت مجددم 
به مؤسسۀ انتشارات فرانكلین، ازجمله وظایفی كه بر 
عهده ام گذاشته شد، تهیۀ نشریه ای داخلی بود. هدف 
نشریه عبارت از این بود كه اخبار و تحوالت درون 

مؤسسه را ماهی یک بار به اطالع همكاران برسانم. 
در اجرای این هدف، پنج شش شماره به صورت 
پلی كپی و بر روی كاغذ كاهی در چند صفحه منتشر 
كردیم. همكاران كه در ابتدا اشتیاقی به نشریه نشان 
را  سراغش  و  شدند  كنجكاو  به تدریج  نمی دادند، 

می گرفتند.
 عبارت بود از:

ً
مطالب نشریه عمدتا

- مطلبی سرمقاله مانند؛
- یک مقالۀ طنز؛

- عزل و نصب ها؛
- ارتقای همكاران؛

درخانوادۀ  زادوولد  و  طالق  و  ازدواج  اخبار   -
همكاران؛

- اخبار مربوط به سفرهای همكاران؛
- كتاب های جدید مؤسسه؛

و  پزشكی  تسهیالت  به  مربوط  اطالعات   -
بهداشتی؛

- گالیه ها و شكایت های رسیده.
 توأم با طنز و انتقاد 

ً
چون لحن كلی نشریه عمدتا

و  شكل گیری  كه  گفتیم  خبرنامه  اول  شمارۀ  در 
سازمان یافتن نشر مدرن ایران با نام همایون صنعتی زاده 
و مؤسسۀ فرانكلین گره خورده است و قرار است در 
بعضی شماره های خبرنامۀ انجمن از فرانكلین بگوییم 
فعالیت  مؤسسه  آن  در  كه  كسانی  تجربه های  از  و 
گفت وگو  از  قسمت هایی  شماره  آن  در  داشته اند. 
را  شماره  این  و  آوردیم  را  مرادی  نورالله  دكتر  با 
اختصاص دادیم به »فرانكلین نامه«، نشریه ای داخلی، 
كه با مدیریت و تالش خانم گلی امامی در 1352 در 
مؤسسۀ انتشارات فرانكلین منتشر می شد. متأسفانه 
در  فقط  و  بوده  بسیار محدود  نشریه  این  نسخه های 
میان كاركنان آن انتشارات توزیع می شده  است. انتشار 
چنین نشریه ای در یک انتشارات، در آن زمان امری 
بدیع و منحصربه فرد بوده است. اطالعات زیر برگرفته 
از یادداشتی است كه خانم امامی در اختیار آقای فرید 
قاسمی قرار داده تا در ذیل پژوهش های استاد قاسمی 
منتشر شود. برآن شدیم كه آن مطلب را در این شماره 
كارهای  قدرشناس  هم  تا  كنیم  بازنشر  خبرنامه  از 
بدیع باشیم و هم بخواهیم اگر مخاطبانمان شماره یا 
شماره هایی از این نشریه را دارند، در اختیارمان قرار 

دهند تا در آرشیو انجمن محفوظ بداریم.

تقاضای  مؤسسه  هنری  كارگاه  هنرمندان  از  بود، 
را  نشریه  شكل وریخت  قدری  تا  كردیم  همكاری 
از آن حالت یكنواخت و مالل آور معموِل این قبیل 
خبرنامه ها بیرون بیاوریم. آقای حبیب الهی، كه در آن 
زمان از تصویرگران برجستۀ كارگاه بود، این تقاضا را 
پذیرفت و برای معدود شماره های بعد كاریكاتوری 
یک صفحه ای روی كاغذ استنسیل برای روی جلد در 
ارتباط با وضعیت كارمندان و مشكالتشان تهیه كرد 

كه فوق العاده موردپسند قرار گرفت. 
یكی از موفق ترین این كاریكاتورها تصویر نگارنده 
در حالی كه  بی نظم،  و   به هم ریخته  فضایی  در  بود، 
همسرم  هستم،  ماهنامه  مطالب  نوشتن  مشغول 
دخترهای  است؛  آشپزی  حال  در  كتاب در دست 
كوچكم سرگردا ن اند و از گرسنگی می نالند و هیچ 

چیز سر جای خودش نیست.
لحنی  ماهنامه  غیرمستند  بخش  كه  آنجا  از 
بیش از حد انتقادی در مورد مدیران مؤسسه به خود 
گرفته بود، كه همكاران می پسندیدند ولی رؤسا را 
خوش نمی آمد، از شمارۀ هفتم یا هشتم دستور آمد 

كه انتشار ماهنامه قطع شود و شد.«

تاریخ  كتابگزار:  مطبوعات   .)1382( فرید  قاسمی،  *منبع: 
نشریه های ادواری حوزۀ كتاب در ایران. تهران: خانۀ كتاب، ج 

1، ص 372-371.
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آمدگان و رفتگان

آمدگان

پژوهش

سعید نفیسی |  18 خرداد 1274
پژوهشگر | نویسنده | مترجم

از تصحیح ها: دیوان رودکی | کلیات عراقی 
از ترجمه ها: ایلیاد | ادیسه | آرزوهای بربادرفته
از تألیف ها: ماه نخشب | نیمه راه بهشت | آخرین 

یادگار نادرشاه 

کریم امامی  |  5 خرداد 1309
نویسنده | مترجم | ویراستار | روزنامه نگار و 

نظریه پرداز نشر
از تألیف ها: از پست و بلند ترجمه | چند گفتار 

در زمینۀ تألیف و ترجمه و نشر
از ترجمه ها: گراهام گرین | گتسبی بزرگ | 

ماجراهای شرلوک هولمز 

امیرهوشنگ اعلم  |  8 خرداد 1386
ادیب | زبان شناس | پژوهشگر و 

دانشنامه نویس
از تألیف ها: بیش از 50 مدخل دانشنامۀ جهان 

اسالم و بیش از 100 مدخل دانشنامۀ ایرانیکا

حسن مرندی  |  اول خرداد 1383
فرهنگ نویس | مترجم | روان پزشک | از 

پیشکسوتان ویرایش در ایران 
از تألیف ها: فرهنگ کوچک پزشکی انگلیسی 

- فارسی 
از ترجمه ها: بیماری های کودکان، به سوی تئاتر 

بی چیز

محمد قزوینی  |  6 خرداد 1328
ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ | مصحح 

متون کهن

از تصحیح ها: دیوان حافظ | مرزبان نامه | تاریخ 
جهانگشای جوینی 

محمود اعتمادزاده )به آذین( | 10 خرداد 1385
نویسنده | مترجم | منتقد |  روزنامه نگار

از تألیف ها: دختر رعیت | از آن سوی دیوار | 
قالی ایران

از ترجمه ها: بابا گوریو | چرم ساغری | ژان 
کریستف | جان شیفته 

هوشنگ گلشیری | 16 خرداد 1379
داستان نویس | منتقد | روزنامه نگار

از تألیف ها: شازده احتجاب | آینه های دردار | 
جن نامه | دوازده رخ

نادر ابراهیمی | 16 خرداد 1387
داستان نویس | فیلم نامه نویس | مترجم | 

کارگردان

از تألیف ها: آتش بدون دود | بار دیگر شهری که 
دوست می داشتم | یک عاشقانۀ آرام

از بنیان گذاران نشر دانشگاهی فارسی

از مفاخر فرهنگ معاصر ایران

سرمشقی برای دانشنامه نگاران

روان پزشکی ادیب با دانشی گسترده در ادبیات و تاریخ تمدن

چهرۀ برجستۀ فرهنگ و ادب معاصر ایران

مرد طوفانی

داستان نویس بزرگ معاصر 

نویسنده ای با انبوهی نوشته های خواندنی

شــمارۀ جديد

نقد و بررسی
 كتاب تهران 

منتشــر  
شـد

آمدگان

رفتگان
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نرم افزارهای كتاب خوان؛ مشکالت و آسيب ها

الهه سوداچی

كسب وكارهای  از  خبرنامه،  پیشین  شمارۀ  در 
برخط )آنالین( گفتیم، به شیوۀ ارتباط فروشگاه های 
اینكه  و  كردیم  اشاره  كاربران  با  كتاب  الكترونیک 
بی توجهی آنان به ساحت زبان فارسی ممكن است 

سبب آسیب دیدن این زبان شود. 
محتواست،  و  كتاب  »كتاب خوان«ها  محصول 
رسم الخط،  وحدت  متن،  پاكیزگی  و  سالمت  پس 
صحت محتوا در بسترهای مرتبط با آن ها نظیر خوِد 
 ... و  وبالگ ها  اجتماعی،  شبكه های  نرم افزارها، 
ترویج  در  كتاب خوان  نرم افزارهای  است.  ضروری 
خط و زبان فارسی تأثیرگذارند، اما مشكالتی اساسی 
مرور  منوها،  و  دكمه ها  در  كه  دارند  زمینه  این  در 
عالم، 

َ
كتاب ها،  بنرها، دسته بندی ها  و برچسب ها، ا

دسته های كتاب، اعالن ها و هشدارها و راهنماها و 
حتی خوِد كتاب ها می توان دید. 

این مشكالت ناشی از چندین عامل است: 
محدودیت های   )2 فارسی؛  خط  مشكالت   )1
و  محتوا  تولیدكنندۀ  ناآگاهی   )3 مجازی؛  فضای 
بی دقتی؛ 4( استاندارد نبودن روش كار مجموعه ها؛ 
آن؛                            نشر  و  محتوا  تولید  در  شتاب زدگی   )5

6( محدودیت نرم افزارها و ابزارها. 
مشكالت  ریشه یابی  برای  عوامل  این  از  آگاهی 
این  در  بود.  خواهد  مؤثر  آن ها  كردن  برطرف  و 
یادداشت، به عامل اول، یعنی مشكالت خط فارسی، 

می پردازیم.

مشكالت خط فارسی
 

چهرۀ  حفظ  و  است  زبان  مكتوب  صورت  خط 
آن ضرورت دارد. خط باید قواعد و ضوابطی معلوم 
و مدون داشته باشد تا همگان با رعایت آن ها هویت 
خط را تثبیت كنند و محفوظ دارند. حفظ یكدستِی 
به  به عللی دشوار است و شاید  فارسی  رسم الخط 
همین علل است كه به رعایت آن در كسب وكارهای 
بحث  مورد  كه  كتاب خوان ها  در  به ویژه  و  اینترنتی 

ماست، چندان اهمیت داده نمی شود.
1. چندگانگی صورت امالیی : این مشكل از آنجا 
ناشی می شود كه رسم الخط ناشران اغلب متفاوت 
از  باید »بخشی  كتاب  مرور  نویسندۀ  و چون  است 
 درج كند، چندگانگی رسم الخط در 

ً
كتاب« را عینا

 مشهود است. این چندگانگی 
ً
قیاس چندكتاب كامال

در كلماتی همچون اتاق/ اطاق؛ آزوقه/ آذوقه؛ باتری/ 
دیده  دست  این  از  كلماتی  و  بلیط  بلیت/  باطری؛ 

می شود.
نرم افزارهای  پیوسته نویسی:  و  جدانویسی   .2  
رسم الخط  مصوب  شیوه نامه های  از  كتاب خوان 
پیوسته نویسی  قوانین   

ً
طبعا و  نمی كنند  استفاده 

جدا  مثل  نمی كنند.  رعایت  را  جدانویسی  و 
سپاسگزار/  همچون  كلماتی  پیوسته نویسی  یا 
سپاس گزار؛ نمایشنامه/ نمایش نامه؛ بیگناه/ بی گناه و 

كلماتی از این دست. 
در  كلمات  آرایش  گاهی  حركت گذاری:   .3
كه  است  طوری  كلمه،  خوِد  شكل  حتی  یا  جمله، 
بد خوانده  یا جمله  اگر حركت گذاری نشود، كلمه 
 نگارندگان آن را نادیده می گیرند، 

ً
می شود، اما عموما

ستر. 
ُ
مثل پل استر كه بهتر است نوشته شود ُپل ا

نرم افزارهای  رسم الخط  در  همزه:  و  تنوین   .4
چون  امالهایی  یا  تنوین  بدون  كلمات  كتاب خوان، 
نیز در  حتمن، واقعن، معمولن دیده می شود. همزه 
برخی كلمات پربسامد به صورت های گوناگون نوشته 
سؤال/  سوال/  مساله؛  مسأله/  مسئله/  مثل  می شود، 
سئوال؛ هیأت/ هیات/ هیئت؛ جرأت/ جرات/ جرئت. 
این چندگانگی گاهی در یک مرور كتاب و با فاصلۀ 

یكی دو خط از هم دیده می شود. 
محتوای  در  ۀ(:  )ه ی/  »ی«  میانجی  صامت   .5
نرم افزارهای كتاب خوان، از رسم الخط یكسانی برای 
دو  هر  است.  نشده  استفاده  »ی«  میانجی  صامت 
صورت »ۀ« یا »ه ی« در متن ها دیده می شود و گاهی 

هم از هیچ كدام استفاده نمی شود. 
برای  كتاب خوان  نرم افزارهای  فاصله گذاری:   .6
فاصله گذاری كلمات وحدت رویه ندارند و اكثر اوقات 
از نیم فاصله استفاده  نیم فاصله نمی گذارند. اگر هم 
كنند، الگوی مدّونی ندارند. فاصله گذاری میان كلمه 
و نشانه های سجاوندی نیز بسیاری از اوقات مغفول 
می ماند. تصویر زیر بخشی از یكی از نرم افزارهای 

كتاب خوان را نشان می دهد:

 

آنچه در این شماره آمد فقط شش مورِد پربسامد 
بود. در شماره های بعدی خبرنامه به بررسی عوامل 

دیگر خواهیم پرداخت.

خانم فاطمه محسن زاده انتشارات شهنا را تأسیس 
كردند و نخستین كتاب این انتشارات با عنوان غارهای 

استان یزد در خرداد 1400 منتشر شد.
قربان زاده  افسانه  خانم  ترجمۀ  ساُوی  هتل  كتاب 

منتشر شد )ناهید، 1400(.
موفقیت این دوستان را تبریک می گوییم و برایشان 

آرزوی بهروزی داریم.

موفقیت اعضا


