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صاحب امتیاز: انجمن صنفی  ویراستاران
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طراح: وحید هروی

در این شماره می خوانید ...

کتاب های پرفروش

اخبار کمیسیون ها

گفت وگو با ناشران

نرم افزارهای کتاب خوان

گفت وگوی خبرگزاری ایبنا و خبرگزاری ایرنا
با دبیر انجمن صنفی ویراستاران

در پی کشوری شدن انجمن، خبرگزاری  های ایبنا و 
ایرنا با دبیر انجمن گفت و گو کردند. مهناز مقدسی، دبیر 
انجمن، در این گفت وگوها، دربارۀ فواید کشوری شدن 
انتقاِل  پایتخت،  از  ویراستاران خارج  انجمن، جذب 
کسب وکار از پایتخت به شهرهای دیگر، سخن گفت. 
در اینجا بخشی از این مصاحبه ها را آورده ایم. متن کامل 

هر دو مصاحبه را در وبگاه  انجمن  بخوانید. 
به  پاسخ  در  ایبنا،  با  گفت وگو  در  مقدسی،  مهناز 
این که انجمن چه برنامه ای برای ویراستاران خارج از 
پایتخت دارد، اشاره کرد: »در خبرها و گفت وگوهایی 
که از سه سال پیش درگرفت، گروهی از فعالیت های 
و  ارشاد  وزارت  تأیید  با  ویرایش،  ازجمله  فرهنگی 
و  گرفت  قرار  خانگی  مشاغل  زمرۀ  در  کار،  وزارت 
حتی بودجه ای نیز برای دادن وام به ویراستاران در دو 
وزارت خانه تخصیص داده شد که آنان بتوانند با گرفتن 
این وام ابزار مثل رایانه، پرینتر و اینترنت پرسرعت برای 
خود تهیه کنند؛ که البته این طرح در مقطع تخصیص 
دریافت  را  وام  آن  کسی  که  نشنیدم  و  ماند  باقی  وام 
تمرکز  که  است  بوده  این  هم  ما  قصد  باشد.  کرده 
کسب وکار را از پایتخت به شهرهای دیگر سوق دهیم. 
درخور  توانمندی های  که  دیده ایم  کالس هایمان  در 
تحسینی در میان جوانان شهرهای دیگر هست که در 
شناسایی  را  توانایی  این  همکاری ها  در  یا  کالس ها 
به  آنان  معرفی  یا  ویرایش،  کار  دادن  برای  و  کردیم 
به نوشتن  آنان  نیز تشویق  ناشران و پدیدآورندگان، و 
مطبوعات  در  درج  برای  کتاب  معرفی  و  مقاله  انواع 
تهران اقدام کرده ایم.«. مقدسی در پاسخ به این پرسش 

کرده و غلط های امالیی را اصالح کرده معلوم نیست 
و در صفحۀ شناسنامۀ کتاب هر دو با عنوان یکسان 

»ویراستار« معرفی می شوند. 
دوم این که برخی از ناشران تازه کار یا صاحبان  اثر 
درک درستی از مجموعه کارهای ویراستار ندارند و به 
َبع آن دستمزد مناسبی 

َ
همین خاطر فرصت کافی و به ت

وظایف  باید  مشکل  این  حل  برای  نمی دهند.  او  به 
تعیین  قرارداد  در  را  ویرایش  ویراستار و حدودوثغور 

کرد و میزان مسئولیت او را تعریف کرد. 
سوم این که بسیار پیش می آید که برخی ناشران،  البته 
نه هر ناشری، دستمزد ویراستار را به تعویق می اندازند، 
در حالی که نمی توانند دستمزد چاپخانه دار یا صحاف را 
پرداخت نکنند، چون آنان می توانند کتابشان را نگه دارند، 
ولی ویراستار ناچار است ماه ها منتظر بماند. گاه پیش 
آمده که ویراستار به اندازۀ صاحِب اثر یا حتی بیش از او 
زحمت کشیده اما دریافتی اش از حداقل حقوق ماهیانۀ 
وزارت کار هم کمتر است، عالوه بر آن که حق ویرایش 
فقط یک بار پرداخت می شود و اگر کتابی چندین بار چاپ 
بشود و حتی عایدی خوبی برای صاحب اثر و ناشر داشته 

باشد، سهمی برای ویراستار در نظر گرفته نمی شود.«

کافی  ویراستاران  برای  ابزار  سه  این   
ً
حقیقتا »آیا  که 

است؟« گفت: »گمان کنم با طرح جدید صیانت از 
صنفی  انجمن  ابزار!  دو  بگوییم  باید  کاربران  حقوق 
ویراستاران از ابتدای تأسیس تالش کرده که ویراستارـ 
کارهای  برای  را  آنان  و  بدهد  پرورش  پژوهشگر 
پژوهشی آماده کند. می دانید که ما در سال های اخیر 
با انبوهی نوشته های کم محتوا، رونویسی های شتاب زده 
و خطاهای اطالعاتی مواجهیم. همین مشکالت اگر 
از دید ناشر دور بماند، مسئولیت بر ویراستار است که 
هم به پدیدآورنده و هم به ناشر این مشکالت را اطالع 
بدهد. تشخیص این که متنی خطای اطالعاتی دارد و 
از منابع درست یا نادرستی رونویسی شده، ارجاعاتش 
ضبط  نداده،  درست  را  منابع  نشانی  است،  اشتباه 
ممکن  پژوهش  طریق  از  فقط  خطاست،  آن  اسامی 
است که مهم ترین راه پژوهش در سال های اخیر فقط 
از طریق جست وجو در وبگاه های معتبر جهانی مثل 
دانشگاه ها و کتابخانه های معتبر ممکن بوده است. اگر 
موضوع محدودیت استفاده از اینترنت جدی بشود، ما 
با پس رفت دیگری در حوزۀ پژوهش مواجه خواهیم 
شد. عالوه بر آن، ارتباطمان با عزیزان شهرستانی که به 
صورت برخط در جلسات و کالس هایمان حضور پیدا 
می کنند با دشواری مواجه خواهد شد. همین امسال نیز 
برای داشتن سامانه ای بدون مشکل با گرفتاری مواجه 
از  کار  گرفتن  و  ویراستاران  به  کارها  سپردن  بودیم. 
آنان از طریق فضاهای گوگل و یاهو بوده است و حتی 
برای  فرصتی  اینستاگرام،  تلگرام،  واتسپ،  فضاهای 
ارتباطمان با صنف ویراستاران و اعضایمان در سراسر 
کشور بوده که اگر این امکان را از دست بدهیم شاید 
کشوری شدنمان کارگشا نباشد و حتی نتوانیم برای 

رونق کارهای این صنف کاری کنیم.« 
سهم  دربارۀ  پرسش هایی  نیز  ایرنا  خبرگزاری 
ویراستار در پاس داشت زبان پارسی، وضعیت معیشتی 
ویراستاران و برنامۀ انجمن در این حوزه مطرح کرد. 
دبیر انجمن، در پاسخ به این که »مشکالت ویراستاران 
دارید«  شرایط  بهبود  برای  پیشنهادی  چه  و  چیست 
است  این  یکی  ویراستاران  گفت: »عمدۀ مشکالت 
بازنویسی  را  اولیه  متن  که  خوبی  ویراستار  فرق  که 
یکدست  را  متن  رسم الخط  فقط  که  کسی  با  کرده 

روز ویراستـــار
با پیگیـری هـای متعـدد، پیشنهاد انجمـن 
روز  انتخـاب  بـرای  ویراستـاران  صنفـی 
ویراستـار، مصـادف با زادروز استـاد احمـد 
سمیعـی )11 بهمن(، در دستـور کار شـورای 

فرهنـگ عمومـی کشـور قـرار گرفـت.
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کتاب های پرفروش

فهیمه شانه

گام  »هفت  کنیم«،  پیدا  دست  موفقیت  قله های  »به 
خوبی  »رئیس  خوشبختی«،  و  ثروت  به  رسیدن  اسرارآمیز 

باشیم«، »سرمایه دار شویم«، »به آرامش روح برسیم«... 
جلب  برای  کتاب ها  جلد  روی  اغواگر  عناوینی 
مخاطبان؛ کتاب هایی که با چند نکتۀ کلی و چند تمرین 
می توانم«،  »من  جملۀ  تکرار  با  را،  مخاطب  عملی 
تهییج می کنند. این کتاب ها هر روز در بازار نشر بیشتر 
می شوند و ناشرانشان ترجیح می دهند کیفیت محصول 
پرفروششان را ارتقا بخشند یا دست کم غلط های امالیی 
و تایپی را از متن بزدایند و، برای جلب مخاطب، اسم 
ویراستار را در صفحۀ حقوقی آن بیاورند و بدین ترتیب 
پای ویراستار هم به روند تولید این کتاب ها باز می شود. 
اما آیا ویراستار حرفه ای و باتجربه حاضر است ویرایش 
این کتاب ها را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر باید پرسید 
ناشر از ویراستار چه توقعی دارد و چه دستمزدی برای 
او در نظر می گیرد؟ چند ویراستار حاضرند متن هایی از 
این دست را تا حد بازنگاری یا بازترجمه ویرایش کنند؟
نیز  آن  مترجمان  و  ترجمه اند  آثار  این  از  بسیاری 
نوقلم اند و ناآشنا با ساختار زبان فارسی؛ و متن حاصل 
متنی ناسالم و پیچیده و دیرفهم است و ویراستار است 
که باید تمام مشکالت آن را حل کند. چیزی که ممکن 
است ناشر آن را درنیابد و نخواهد دستمزدی درخور برای 
ویراستار در نظر بگیرد. هدف ناشر، بنابر راهکارهای 
کسب وکار و بازاریابی، تولید آثاری پرسود، براساس نیاز 
بازار و برای مخاطبان عمومی است، پس در این روند هر 
چه بتواند هزینه ها را کمتر می کند؛ پس ویراستار حرفه ای 
را به کار نمی گیرد، چون نمی خواهد هزینه های اولیه را 
باال ببرد و از نظر او همین که متن قابل فهم باشد کافی 
است و توقعش از ویراستار در حد اصالحات صوری و 

موارد زبانی به قول معروف »گل درشت« است.
ویراستاراِن مستقل در پذیرفتن یا نپذیرفتن هر متن و 
نوع تعامل با ناشر و پدیدآورندۀ آن مختارند اما، فارغ از 
هرگونه ارزش گذاری، می بینیم که نیمی از گرمی بازار نشر 
را متونی از این دست گرفته است و زباِن ناسالم بسیاری از 
این کتاب ها به زبان عموم کتاب خوان ها بدل شده است، 
و می بینیم که خوانندگان این کتاب ها روزبه روز، به پیروی 
از شرایط روز، بیشتر می شوند و خواندن آن ها را توصیه 
می کنند و گاه به هم هدیه می دهند و تبلیغشان می کنند 
به چاپ های متعدد می رسانند. وقتی  را  این کتاب ها  و 
می بینیم این کتاب ها پله های اول کتاب خوانی عده ای از 
مخاطبان اند و بسا که پلی برای گذر آن ها به کتاب های 
مهم تر و جدی تر باشند، باید پرسید مسئولیت ویراستاران 
در ویرایش این آثار پرفروش تا چه حد است و چگونه 

می توان برای بهبود زبان و محتوای آن ها کاری کرد؟

کارگاه نگارش و ویرایش متون اداری و دیوانی

مهدی قنواتی  |   رئیس کمیسیون آموزش

بهار امسال کارگاه »نگارش و ویرایش متون  در 
اداری و دیوانی« ویژۀ کارکنان سازمان نظام مهندسی 
استان گیالن به صورت برخط و در شصت ساعت 
آموزشی برگزار شد. یکصد نفر از کارکنان سازمان 
نظام مهندسی در کارگاه مذکور شرکت کردند و پس 
گواهی نامۀ  پذیرفته شدگان  به  آزمون،  برگزاری  از 
کارگاه  این  درس های  عناوین  شد.  اعطا  آموزشی 
بدین قرار بود: چهارچوب مستندات اداری و دیوانی، 
دیوانی، بخش های  و  اداری  و اصطالحات  واژگان 
آغازین و پایان انواع نامه و سایر متون دیوانی، حشو 
رونوشت  انواع  اداری،  مستندات  در  درازنویسی  و 
در نامه های اداری و دیوانی، زبان و نحو مستندات 

دیوانی و شیوه های گزارش نویسی. 
تقویت  به  کارگاه هایی  چنین  برگزاری  امیدواریم 
گوناگون  نهادهای  کارکنان  دانش افزایی  و  آگاهی 
بینجامد و بیش ازپیش به غنای زبان فارسی کمک کند. 

انواع  دارد  آمادگی  ویراستاران  صنفی  انجمن 
آموزش ها را در زمینۀ نگارش و ویرایش و سایر حوزه های 
علوم زبانی و ادبی برای تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و 

نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی برگزار کند.

پرسش های حقوقی متداول

جواد رسولی  |  رئیس کمیسیون امور صنفی و حقوقی

با ناشر یا شخصی که سفارش ویرایش داده قرارداد 

کتبی نداشته ام و چند ماه است کار را تحویل داده ام ولی 

پول مرا پرداخت نمی کنند. چه باید کرد؟

یک  مسئله  این  ندارید،  مستندی  و  قرارداد  چون 
راه حل مشخص ندارد و به نوع رابطۀ شغلی یا شخصی 
شما با سفارش دهندۀ حقیقی یا حقوقی و عوامل دیگری 

وابسته است. راه های زیر ممکن است راهگشا باشد:
1( مشکل را با صبوری و توجه و درک ادعاهای طرف 
با گفت وگوی رودررو مطرح کنید و درصورت  مقابل و 
احترام  مورد  واسطۀ  و  نماینده  اعزام  با  نگرفتن،  نتیجه 
طرف مقابل و با کمک به اصطالح ریش سفید موضوع را 
حل وفصل کنید؛ 2( نامه ای به رایانامه و یا خط ارتباطی 
تعهدات  تمام  به  آن  در  و  کنید  ارسال  سفارش دهنده 
مطرح  را  خود  درخواست  و  اشاره  مطرح شده  شفاهی 
پیگیری های  )برای  سفارشی  پست  ازطریق   )3 کنید؛ 
و  کنید  ارسال  کتبی  نامۀ  نشانی وی  به  بعدی(،  حقوقی 
درخواست کنید پاسخی کتبی به شما بدهند؛ 4( شکایت 
امور  به کمیسیون  با ذکر دقیق جزئیات  را  مکتوب خود 
کنید؛ ارسال  حکمیت  برای  انجمن  حقوقی  و   صنفی 
اتحادیۀ  اختالف  حل  کمیسیون  به  را  خود  شکایت   )5

ناشران و کتاب فروشان )تهران( ارسال کنید.
* موارد 4 و 5 مشمول هزینه است.

ویرایش  که  علت  این  به  مرا،  دستمزد  سفارش دهنده 

مناسب نبوده و آن را به ویراستار دیگری سپرده، نمی پردازد/ 

کامل نمی پردازد؛ و نام مرا در شناسنامۀ کتاب نیاورده است.

نرخ نامۀ انواع ویرایش

سال هاست که قیمت ویرایش میان ناشر و پدید آورنده 
با ویراستار به صورت توافقی صورت می گیرد و انواع 
قیمت هایی که برخی مراکز و مؤسسات تعیین کرده اند 
گاه فقط در مذاکرات اولیه مطرح می شود و در نهایت 
توافق  طرف  دو  که  است  چیزی  آن  تعیین شدۀ  رقم 
می کنند. علت این موضوع وجود متغیرهایی است که 
قیمت  ها را گاه تا پنجاه درصد تغییر می دهد. متغیرهایی 
مانند محتوا، زبان، مخاطب، کاربرد، رسانه از یک سو 
و  مترجم(  و  )مؤلف  پدیدآورنده  و  ناشر  جایگاه  و 
توانمندی ویراستار از سوی دیگر، گاه تعیین قیمت دقیق 
برای ویرایش را ناممکن می سازد. بسیار پیش آمده که 
اظهار  دریافتی شان  نرخ  باالترین  در  ویراستاران حتی 
می کنند که زحمتی که کشیده اند بیش از مبلغی بوده که 

کمیسیون آموزشسرمقاله کمیسیون امور صنفی و حقوقی 

دریافت کرده اند. این امر نشان می دهد میزان ویرایش 
چندان  اولیه،  دقیق  بررسی های  با  حتی  کتاب ها، 
پیش بینی پذیر نیست و در طول کار مشکالتی مشاهده 

می شود که انتظارش نمی رفته است.
لزوم تعیین نرخ نامه برای انواع ویرایش از مدت ها پیش 
در انجمن مطرح شد و گام نخست برای این کار رتبه بندی 
ویراستاران بود که در سال گذشته به انجام رسید. در ماه اخیر 
کارگروهی برای تعیین قیمت ویرایش تشکیل شده است 
دقیق مسئولیت های  تعییِن  این کارگروه  اولین وظیفۀ  که 
انواع ویراستار است: ویراستار صوری، زبانی، مقابله ای، 
استنادی، ساختاری و محتوایی، تا با تفکیک مسئولیت های 
هر یک از این ویراستاران بتوان میزان کار و نرخ دریافتی 
را با هم مطابقت داد. جلسات این کارگروه هر یکشنبه 
در فضای مجازی برگزار می شود و مستندات آن، پس از 

گذراندن مراتب اداری، منتشر خواهد شد.

کمیسیون ویرایش

اگر در ابتدای پذیرفتن اثر نمونۀ ویرایش داده اید و از 
او تأیید گرفته اید، می توانید به همان متن استناد کنید در 
غیر این صورت، مسیرهایی که در پاسخ پرسش پیشین 

ارائه شد توصیه می شود.
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گفت وگو با ناشران، بخش دوم

در مکتب تجربه، ویرایش در گسترۀ نشر
تلخیص و تدوین: لیال اثنا عشری

»در مکتب تجربه« عنوان نشستی بود که انجمن صنفی ویراستاران در 27 آبان 1398 در خانۀ کتاب برگزار کرد که در آن چند 
تن از ناشران )علیرضا رئیس دانایی، مدیر انتشارات نگاه؛ محمدقاسم لیماصالح رامسری، مدیر انتشارات معین؛ و محمدرضا 
ناجیان، مدیر انتشارات رسا( حضور داشتند. دبیر این نشست آقای جواد رسولی، عضو هیئت مدیرۀ انجمن، بود. بخش اول این 

گفت وگو در چهارمین خبرنامۀ انجمن )بهمن 1399( منتشر شد، در این شماره بخشی دیگر را تقدیم می کنیم.

را  فرهنگستان  مصوبات  ما  حاضران:  پرسش 
داریم،  دستورخط  داریم،  امالیی  فرهنگ  داریم، 
کرده ام،  فعالیت  من  که  جاهایی  در  دست کم  اما 
پراکندگی هایی وجود دارد. هرکسی برای خودش 
 ندیدم انتشاراتی  از 

ً
دستورالعملی دارد؛ من تقریبا

 پیروی کند. به نظر شما 
ً
مصوبات فرهنگستان کامال

 چرا مصوبات فرهنگستان پذیرفته و استفاده 
ً
اصال

نمی شود؟ 

رامسری: ما شیوه نامۀ خودمان را داریم و اساس 
ولی  بچه هاست،  درسی  کتاب های  هم  کارمان 
شیوه نامه بر اساس همان فرهنگستان است. این که 
 
ً
مثال که  است  علت  این  به  نمی کنیم  رعایت  چرا 

سعی می کنیم به نثری که آقای علینقی عالیخانی در 
یادداشت های علم استفاده کرده اند، احترام بگذاریم 
و مطابق با رسم الخط ایشان عمل می کنیم. بعضی 
 
ً
از مؤلفان مصوبات فرهنگستان را برنمی تابند، مثال

آقای دکتر کزازی اصرار دارد که روان شناختی باید 
ایشان  به  را  الهی  کمدی   متن 

ً
یا مثال پیوسته شود. 

دادیم ترجمه کنند، بر سر انتخاب اسمش مشکل 
را  کتاب  اسم  که  داشت  اصرار  ایشان  و  داشتیم 
این  ایران  در  گفتیم  بگذاریم.  »خندستان خدایی« 
کتاب با نام کمدی الهی معروف است، اگر اسم آن 
را خندستان خدایی بگذاریم، مضحکه می شویم. 
الهی  کمدی  را  کتاب  نام  پذیرفتند  ایشان  باالخره 
کوچک  زیرش  باشید،  کرده  دقت  اگر  و  بگذاریم 
نوشته شده است: خندستان خدایی. جاهایی ناشر 
نمی تواند یک شیوه نامه داشته باشد. در مورد متن 
برخی مؤلفان می توان تغییراتی داد ولی برخی دیگر 
جایگاهی دارند و می گویند: خیر آقا! آن چیزی که 

من می گویم درست است!

در  ویراستار  وظیفۀ  دربارۀ  حاضران:  پرسش 
متون ترجمه ای، برخی می گویند کتابی که بیش از 
نیست  ویرایش  دیگر  ویرایش بخواهد  سی درصد 
و باید دوباره ترجمه شود. آیا ویرایِش کاری که این 
 می ارزد؟ درصورتی که 

ً
قدر زحمت داشته باشد واقعا

حتی اسم ویراستار هم روی جلد نمی آید. چه کنیم 
تا مخاطب بفهمد این کتابی که می خواند تلفیقی از 
 می شود این کار 

ً
زحمت همۀ این افراد است؟ اصال

را کرد؟ و آیا باید این کار را کرد؟

 ما، در 
ً
ناجیان: سؤال بسیار بجایی است. اتفاقا

مورد یکی دو کتاب، به عمد اسم کسی را که مقابله 
کرده بود روی جلد کتاب آوردیم و این خیلی برای 
کردیم  امانت داری  ما  شد.  تمام  گران  مترجم  آن 
و نخواستیم اسم مترجم را برداریم و بگویم پنجاه 
نام  کتاب  روی  اگر  است.  غلط  شما  کار  درصد 
به  البته  می کند،  کفایت  شود  نوشته  مقابله کننده 
اما  است،  بی سواد  مترجم  که  نیست  این  معنی 
مترجم  کار  حاصل   

ً
تماما کتاب  که  می دهد  نشان 

نبوده است. بنابراین نباید نگران این موضوع باشیم. 
 
ً
 ناشرها اسم ویراستار و مقابله کننده را حتما

ً
معموال

در شناسنامه چاپ می کنند؛ این جزو اصول است. 
مسائل مادی هم که جای خود را دارد.

پرسش حاضران: آیا ناشران برای داشتن هیئت 
ادیتوریال و یک سرویراستار در نشرشان که بر کارها 
را  انتشارات  در  مقیم  افراد  و  باشد  داشته  نظارت 
سرمایه گذاری  حاضرند  کند  راهنمایی  و  هدایت 
را  کارشان  ناشران  اکثر  که  می بینیم  چون  کنند؟ 
برون سپاری می کنند و بعد هم  کسی آن را وارسی 
نمی کند. آیا بهتر نیست ناشران هیئت ادیتوریال و 

سرویراستار داشته باشند؟

رئیس دانایی: روزگار قریبی است که ما گرفتارش 
شده ایم. من، قبل از انقالب، کمتر از سه هزار جلد 
کتاب ها  تیراژ  اآلن  ولی  نمی کردم؛  چاپ  کتاب 
که  کتابی  تیراژ  فقط  است.  جلد  پانصد  یا  سیصد 
بسیار به فروش آن اطمینان داشته باشیم هزار جلد 
است. با این اقتصاد بیماری که در نشر داریم باور 
پانزده ماهه  چک  و  می فروشیم  کتاب  ما  می کنید 
می گیریم؟ با این اوصاف آیا می توانیم تشکیالتی را 
که شما فرمودید داشته باشیم؟ مقرون به صرفه است؟ 

البته ما تالش می کنیم به آنجایی که شما می گویید 
برسیم. ارشاد پانزده هزار پروانۀ نشر به دست مردم 
 پنجاه ناشر داریم که کتاب 

ً
داده است؛ ولی ما عمال

چاپ می کنند. یک سری هم هستند که کارهای زرد  
قاچاقی  را  ما  پرفروش  یا کتاب های  چاپ می کنند 
چاپ می کنند؛ بنابراین ناشران امکان مالی ندارند 
 وزارت ارشاد هفتصد جلد 

ً
که این کار را بکنند. قبال

از چاپ اول هر کتابی را می خرید بعد شد پانصد 
جلد و در آخر شد پنجاه جلد؛ اآلن این پنجاه جلد را 
هم نمی خرند، اگر هم بخرند، پولش را نمی دهند. با 

این اوصاف ناشر از کجا باید بیاورد؟ 
رامسری: من ناشر بسیار فعالی را می شناسم که 
 
ً
تشکیالت ادیتوریال بزرگی دارد؛ ولی بنده شخصا
به خودش هم گفته ام شیوه نامۀ ایشان را قبول ندارم. 
تمام کتاب های ایشان که درمی آید معلوم است که 
ویرایشش  مشخصی  و  تعریف شده  ویراستارهای 
کرده اند و به رغم این که محتوا فرق دارد، نوع نوشتن، 
نوع ویراستاری، همه مثل هم است. شما نمی توانید 
زبان این مترجم یا زبان آن مؤلف را از زبان مؤلف های 
دیگر تفکیک کنید. معلوم است که این کتاب درون 
یعنی  رفته،  می گویند  ایشان  که  تشکیالتی  همان 
تعدادی افراد هستند که ناشر جمع کرده و همه از 
هم یاد گرفته اند و آموزش دیده اند. نثرها همه مثل 
هم است و خواننده با نثر یکسان و یکدستی سروکار 
دارد. این کار خیلی مزایا دارد ولی این مشکالت را 

هم دارد که تنوع نوشته ها را از بین می برد.
ناجیان: بخش عمده ای از صحبت شما به ناشران 
از کتاب ها  عمومی برمی گردد و این شامل بخشی 
از  زیادی  اما بخش  باشد؛  منطقی  و شاید  می شود 
است  تخصصی  و  دانشگاهی  کتاب های  ما  نشر 
و  نمی شود هیئت مشخصی برای آن تشکیل شود؛ 
چون هرکدام نیاز به تخصصی دارد. من کتاب های 
مدیریت چاپ می کنم. مدیریت به تنهایی ده ها بخش 
است، که هرکدام واژه های تخصصی خود را دارد. 
نمی شود ما ویراستاری داشته باشیم که همۀ این ها را 

پوشش دهد.
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آمدگان و رفتگان
آمدگان

پژوهش

آمدگان
نرم افزارهای کتاب خوان؛ مشکالت و آسیب ها
ناآگاهی تولیدکنندۀ محتوا 

الهه سوداچی

خط  ویژگی های  تأثیر  از  گذشته،  یادداشت  دو  در 
فارسی و محدودیت های فضای مجازی در مشکالت 
رسم الخطی کتاب خوان های الکترونیک گفتیم و در این 
شماره، به موضوع ناآگاهی برخی تولید کنندگان محتوا 

می پردازیم و عوامل مؤثر در آن را برمی شمریم.
محتوایی  نگارش  در  باید  کتاب  مرور  نویسندگان 
یعنی  باشند؛  داشته  مهارت  جذاب  و  مخاطب پسند 
کامل،  آموزنده،  ساختارمند،  منظم،  ساده،  مطلبشان 
صریح و جذاب باشد. ازاین رو، باید در ترجمه متبحر، 
جدید  محتوای  نگارش  در  و  مسلط  معنا  پروراندن  در 
موجب  عواملی  بااین همه،  باشند.  توانمند  خواندنی  و 
تولید محصولی نامناسب، ضعیف، غیرجذاب و اغلب 

کلیشه ای می شود. برخی از این عوامل به قرار زیر است:

تسلط نداشتن بر زبان فارسی
تولیدکنندۀ محتوا باید مسلط به زبان فارسی باشد و 
دستور زبان و ساختار درست جمالت و ترکیبات فارسی 
را بداند. پرهیز از گرده برداری های ناالزم، اجتناب از 
کاربرد جمالت بلند و نامفهوم و مبهم، کاربرد تعبیرات 
دقیق و ترکیبات مناسب و نگارش متنی سالم از وظایف 
نگارندۀ محتواست، اما بی توجهی به این موارد موجب 
بروز مشکالت معنایی و ساختاری می شود. در این مثال 
تأمل کنید: »رایان تی هیگینز نویسنده و تصویرگر است 
که ساندویچ های پنیر را در فضای باز دوست دارد. او 
دارد  اما دوست  نیست،  آشفته  و  پیر  یک خرس سیاه 
کتاب هایی دربارۀ شروع کار با مادر بروس پرفروش ترین 
و  )متنی گنگ  بنویسد.«   ... تایمز  نیویورک  در  کتاب 

نامفهوم(

ناآشنایی با نگارش صحیح به اعتبار محتوا 
برای  گوناگون  منابع  از  است  ممکن  نویسنده 
نگارش محتوا بهره  ببرد، ولی نباید مقهور زبان و لحن 
منابع بشود. استفاده از مطالب وبگاه ها، متِن کتاب، 
همان  با  مطالب  این  دادن  پیوند  و  ناشر  نوشته های 
ادبیات به متنی نایکپارچه منتهی می شود. در محتوای 
این  مواجهیم.  زبان  با چندین سطح  اغلب  مرورها 
نایکدستی در گزارمان،* دربارۀ کتاب، دربارۀ نویسنده 

 مشهود است.
ً
و بخش  های دیگر کامال

ناآگاهی از اغالط پرتکرار
می شود:  ناشی  عامل  دو  از  پرتکرار  اغالط 
کتاب خوان های الکترونیک ناچارند محصوالت خود را 

 سریع منتشر کنند و این شتاب دقت نویسنده را می کاهد 
و فرصت بازبینی و ویرایش را از او می گیرد، همچنین گاه 
نگارندگان متوجه خطاهای پرتکرار و اغالط متداول در 
زبان فارسی نمی شوند و به اصالح آن اقدام نمی کنند، 
 کاربرد نادرسِت »توسط«، فعِل »می باشد«، »رای 

ً
مثال

بعد از فعل«، »نسبت به« و به ویژه »هکسره« از بارزترین 
این اشتبا هات است.

آموزش ندیدن نگارندگان محتوا
بسیاری از نیروها نگارش محتوا در صفحات وب 
با سئو و مهارت های نگارشی  به آشنایی  را محدود 
بر  تسلط  و  ویرایشی  داشتن مهارت های  و  می دانند 
زبان و خط فارسی را نادیده می گیرند. به نظر می رسد 
و  نگارشی  منابع  مهم ترین  با  محتوا  نگارندگان  که 
ویرایشی، نظیر غلط ننویسیم، دستورخط و فرهنگ 
باید  و  ناآشنایند  آن ها  از  استفاده  نحوۀ  و  امالیی 

مهارت هایی را طی آموزش کسب کنند.

تعدد نگارندگان محتوای مرور با هر سلیقه و اندیشه ای
تعداد  روزانه  الکترونیک،  کتاب خوان های  در 
بسیاری کتاب منتشر می شود و افراد متعددی با هر 
سلیقه و اندیشه ای مرور می نویسند. این افراد ممکن 
 
ً
طبیعتا که  باشند  دیده  گوناگون  آموزش های  است 

همچنین  می شود.  محتواها  در  ناهمگونی  موجب 
نشده  مدون  نویسندگان  برای  منسجم  شیوه نامه ای 
است تا دستورکاری در اختیارشان قرار بگیرد و داشتن 

شیوه نامه از ضروریات این مجموعه هاست.
در یادداشت بعدی به »استاندارد نبودن روش کار 

مجموعه ها« خواهیم پرداخت.
 
 50 تا   25 میان   

ً
معموال و  کتاب  مرور  بخش  اولین  گزارمان   *

کلمه است که دربرگیرندۀ اطالعات فراوانی دربارۀ کتاب یا کتاب 
گویاست.

در شمارۀ 74 فصلنامۀ مترجم، مقاالت مفیدی خواهید 
یافت. ازجمله در »ترجمۀ ادبی خوب چگونه ترجمه ای 
است؟« از کیتی دربی شایر، ترجمۀ مرضیه ملک شاهی، 
مترجمانی از چندین زبان دربارۀ ویژگی های ترجمۀ ادبی 

خوب نظر داده اند.
مقالۀ »شیوۀ ترجمۀ قیدهای ly-«، از حسن هاشمی 
میناباد، به نکتۀ مهمی در ترجمه ها اشاره کرده که عموم 
ترجمه  »به طوِر«  و  »به صورِت«  را  آن  نوقلم  مترجمان 
می کنند و احتمال نمی دهند که گاه ترجمۀ آن ها ضرورتی 
ندارد یا با بیان فارسی تری می شود آن ها را برگردان کرد، از 
جمله کاربرد »با کمال تعجب«، »شگفت آن که«، »عجیب 
این که« به جای »به طور تعجب برانگیزی«. خواندن این دو 

مقاله را به ویراستاران و مترجمان توصیه می کنیم.

چه بخوانیم

محمود دولت آبادی  |  10  مرداد  1319
نویسنده | داستان نویس | نمایشنامه نویس
از تألیف ها: کلیدر | جای خالی سلوچ | اوسنه 

بابا سبحان

موسی اسوار   |  3 مرداد 1332
مترجم | نویسنده  | عضو پیوستۀ فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی 
از ترجمه ها: تا سبز شوم از عشق | پیامبر و باغ 

پیامبر | ادبیات و تاریخ نگاری آن
از تألیف ها: شکوه متنّبی 

محمد قاضی  |  12  مرداد  1292
مترجم )بیشتر از زبان فرانسوی به فارسی(

از ترجمه ها: دن کیشوت | زوربای یونانی | 
خداحافظ گری کوپر | کلود ولگرد | سپیددندان | 
جزیرۀ پنگوئن ها | در آغوش خانواده | ساده دل

عباس زریاب خویی  |  20 مرداد 1298
مورخ | ادیب | نسخه شناس | دانشنامه نویس | 

نویسنده | مترجم
از تألیف ها: تاریخ ساسانیان | آیینه جام | 
بزم آوردی دیگر و شط شیرین پرشوکت

از ترجمه ها: تاریخ فلسفه | لذات فلسفه 

نویسنده ای از تبار بیهقی

مترجمی باذوق و ویراستاری دقیق با قلمی رشک برانگیز

مترجمی برجسته، دقیق، متعهد و پرکار

ادیبی گرانقدر با خدماتی ارزنده

غالمحسین مصاحب  | 21 مرداد 1289
ریاضی دان و پایه گذار | سرپرست نخستین 

دایرة المعارف عمومی در زبان فارسی
از تألیف ها: آنالیز ریاضی | فرهنگ  جغرافیایی | 

تئوری مقدماتی اعداد

پدر ریاضیات نوین و مبتکر دانشنامه نویسی مدرن

 محمدرضا
حکیمی
 ویراستار 
 پیشکسوت
 انتشارات
  فرانکلین،
 نویسندۀ متون
 دینی، روز
 یکشنبه 31
 مردادماه زندگی
را بدرود گفت

 انجمن ویراستاران درگذشت این اندیشمند را به جامعۀ
فرهنگی تسلیت می گوید.ا

 شمارۀ جدید
 مترجـم
 منتشــر
شـد


