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طراح: وحید هروی

در این شماره می خوانید ...

نشست 

 ضرورت آموزِش ویرایش*

هم زمان با هفتۀ کتاب، در 27 آبان، نشست »ضرورت 
آموزِش ویرایش« در خانۀ کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. 

گزارش کوتاهی از این نشست را در زیر می خوانیم.
مهدی قنواتی، رئیس کمیسیون آموزش انجمن صنفی 
ویراستاران، ضمن اشاره به تاریخچۀ آموزش ویرایش گفت 
که دوره های دوسالۀ مرکز نشر دانشگاهی با 32 واحد درسی 
با  سال 1366  از  که  بود  دانشگاهی  آموزش های  حد  در 
 
ً
تدریس استادان بنام آغاز شد. وی افزود: ما در ویرایش قطعا

با پدیده ای به نام زبان روبه روییم که متأسفانه در دوره های 
کوتاه مدت آموزش داده نمی شود. کسی که می خواهد درگیر 
نگارش و ویرایش شود و دست به قلم بشود، باید به حوزۀ 
زبانی مسلط باشد و دقیق و بنیادی آموزش ببیند. به همین 
علت، با جلسات و آموزش های کوتاه مدت کسی ویراستار 
نمی شود. اگر کسی بگوید می تواند ویرایش را در 1۰ جلسه 
آموزش بدهد، یا نمی داند ویرایش چیست یا می خواهد 
مخاطبان را اغفال کند. هر ویراستار دست کم باید 4۰۰ 
ساعت آموزش ببیند و دست کم چند سال کارورزی کند تا 

بتواند وارد عرصۀ ویرایش شود. 
قنواتی دربارۀ آموزش دانشگاهی ویرایش گفت: بدون 
شک آموزش هر رشته ای که به دانشگاه وارد شود، آن رشته 
این قائل باشیم که ویرایش  به  اما اگر  ارتقا خواهد یافت. 
علم است ــ که هست ــ در هر رشتۀ علمی باید دربارۀ 
سرفصل ها، عنوان های درسی، تعداد جلسات و نوع مقطع 
آغاز شده  آزاد  آموزش های  با  ویرایش  آموزش  تأمل شود. 
است و بهتر بود برای تعیین دروس این رشته با بانیان آموزش 
آزاد نیز مشورت می شد تا درس ها عملی تر و کاربردی تر 
تعیین شوند. ویرایش نباید زیرمجموعۀ رشتۀ زبان و ادبیات 

آموزش ویرایش در ایران با نظام دستیاری آغاز شد و ویراستاران متبحری را وارد عرصۀ نشر کرد. چندی 
بعد، آموزش ویرایش به همت همان ویراستاران و با پیشتازی کریم امامی در انتشارات سروش و سپس، مرکز 
نشر دانشگاهی شکل گرفت و ویراستاران نسل بعد از خود را پرورش داد. درس هایی که در این مراکز تدریس 

می شده حاصل سال ها تحقیق و دقت نظر و تجربۀ طراحان آن بوده است. 

فارسی قرار می گرفت، چراکه ویرایش میان رشته ای است و 
با ادبیات چندان مرتبط نیست. ضمن احترام به تمام استادان 
این رشته، فقط دو دانشگاه تربیت مدرس و پیام نور آن را ارائه 
داده اند و جای سؤال است که چرا دانشگاه تهران یا عالمه این 
رشته را انتخاب نکرده اند. عالوه بر آن، استاداِن زبان و ادبیات 
فارسی ویرایش را تدریس می کنند، در حالی که در آموزش 
ویرایش باید به مباحث و تخصص های گوناگونی توجه شود. 
هومن عباسپور، نایب رئیس انجمن، دربارۀ آموزش پذیر 
تا حدی می توان  را  بشری  دانش  ویرایش گفت هر  بودن 
ترفندها،  ابزارها،  از  نقاشی  رشتۀ  مدرس  داد.  آموزش 
 
ً
سبک ها می گوید، ولی همۀ فارغ التحصیالن این رشته لزوما

عالقۀ  و  پشتکار  استعداد،  چون  نمی شوند  خوبی  نقاش 
افراد هم تعیین کننده است. مدرس ویرایش هم نکته هایی 
یاد می دهد،  را  زبان و نحوۀ اصالح جمله  مانند ساخت 
مرکز  و مفصل  معتبر  دوره های  که حتی  اما همۀ کسانی 
نشر دانشگاهی یا انجمن صنفی ویراستاران را گذرانده اند 
ویراستاران خوبی نخواهند شد. آموزش امر مفیدی است 
اما کافی نیست؛ زیرا دانش آموختگان اگر بخواهند ویراستار 

خوبی شوند، باید در کنار یک ویراستار باتجربه کار کنند.
باید افزود بهترین ویراستاران کتاب خوان های حرفه ای اند؛ 
کسانی که با مطالعه و تمرین قلِم نوشتنشان را هم تقویت 
کرده اند. ویرایش مهارتی عمومی است و وابسته به هیچ رشتۀ 
خاص دانشگاهی نیست. دانش آموختگان رشته  های ادبیات 
فارسی و ترجمه هم، مثل دیگران، نیاز دارند در دوره های 
بیاموزند.  را  مهارت  این  و  کنند  شرکت  ویرایش  معتبر 
تحصیل در رشتۀ ادبیات فارسی برای ویراستار بودن نه شرط 

الزم است، نه شرط کافی. فقط مقداری مفید است.

اخباركمیسیونها

درضرورتعربیدانیویراستاران

اجازهبدهیدازمدارسشروعكنیم

یکسوزنبهخودمان

سعید احمدی، پژوهشگر و مدرس ویرایش، گفت: 
ویرایش جزئی از صنعت نشر و صنعت نشر جزئی از 
 ناشر می خواهد با حداقل 

ً
اقتصاد کشور است. طبیعتا

ناشر  حدود ۵۰۰  هم اکنون  ببرد.  پیش  را  کار  هزینه 
فعال اند که برخی از آنان ویرایش را از وظایف نویسنده 
و  مدون  دستورالعمل  نیز  برخی  می دانند،  مترجم  و 
ویراستاران مقیم دارند و برخی دیگر ترجیح می دهند 
به عبارتی  و  بسپارند  دیگری  مجموعۀ  به  را  ویرایش 
برون سپاری کنند. زمانی که مجموعۀ انتشاراتی داشتم، 
انجمن صنفی ویراستاران هنوز شکل نگرفته بود، اما 
اگر در آن زمان این انجمن بود ترجیح می دادم که از بین 

ویراستاران آنجا ویراستار جذب کنم. 
احمدی افزود: می توان حدس زد که، با مشکالت 
اقتصادی پیِش رو، فضای نشر تا سه سال آینده سخت تر 
می شود. نرخ خدمات و مواد اولیه بیشتر و قدرت خرید 
مردم کمتر می شود. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد 
ناشران از نهادها و انجمن هایی که بخشی از مسئولیت 

بهبود کتاب را به عهده دارند حمایت کنند.
پژوهشگر،دربارۀ  و  ویراستار  شمس الدینی،  پیام 
که  ویراستارانی  گفت:  خبرگزاری ها  در  ویرایش 
در  ویرایش  که  بدانند  باید  می کنند  ویرایش  کتاب 
و  دارد  تفاوت هایی  مجازی  فضاهای  و  خبرگزاری  
از  برخی  ببینند.  آن  برای  دیگری  آموزش های  باید 
آنان تعصب های نابجایی که در کالس ها آموخته اند، 
ازجمله عربی زدایی ، را به متن تحمیل می کنند و این 

نگرش کار با آنان را بسیار سخت می کند.

* پاسخ های مکتوب خانم گلی امامی و آقای عبدالحسین 
آذرنگ  در صفحۀ 2و 3 همین خبرنامه آمده است.
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تجربه هایی در ویرایش*

زنده یاد کریم امامی

کامل  تألیف شدۀ  اثر  با  ویراستار  که  هنگامی 
روبه رو می شود، خوانندۀ دلسوزی است که فرصت 
و  می کند  پیدا  چاپ  از  قبل  را  کتاب  خواندن 
می کوشد آن را در حدی که امکان دارد از لغزش ها 
امکانات  به  توجه  با  و  کند  یک دست  و  بپیراید 
چاپ  و  حروفچینی  روش  محدودیت های  و 
مورداستفاده، متن را برای چاپ آماده سازی کند. و 
بعد هم در تمام مراحل تولید، دنبال کار را می گیرد 
بهترین وجه ممکن  به  بلکه  نخوابد،  کار  نه تنها  تا 

اجرا شود و جلو برود.
 ویراستاری که با اثر ترجمه شده مواجه می شود، 
از  استفاده  با  چون  است،  آسان تر  کارش   

ً
ظاهرا

لغزش های  و  می بیند  بهتر  را  راه  اصلی  کتاب 
چنین  دهد.  تشخیص  می تواند  زودتر  را  مترجم 
ویراستاری نه تنها باید به اندازۀ کافی زبان دان باشد، 
باشد.  داشته  سررشته  هم  کتاب  موضوع  از  بلکه 
اگر ویراستاری به موضوع کتاب وارد نباشد، بهتر 
به  را  از ویرایش ترجمه عذر بخواهد و کار  است 
شخص واردتری بسپارد. به نظر من، ویراستاری که 
 
ً
روی متون ترجمه شده کار می کند، الزم است حتما

خودش تجربۀ ترجمه داشته باشد، حداقل به خاطر 
اینکه بداند حدوحدود کار چیست و چه چیزهایی 
فارسی  به  نمی توان  را  چیزهایی  چه  و  می توان  را 
برگرداند. و البته الزم است که مترجم و ویراستار 
تصور واحدی از کار ترجمه داشته باشند، چون در 
غیر این صورت، دخالت ویراستار در کار مترجم 
نام ویرایش،  به  او  به جایی خواهد رسید که خود 
کتاب را دوباره به فارسی ترجمه خواهد کرد، و این 
کار به هیچ وجه درست نیست. چون در این مجلس 
اجازه  بنده هم  ترجمه شد،  از روش های  صحبت 
می خواهم نظر خود را بعد از تجربیات این سالیان 
لفظ به لفظ  و  دقیق  ترجمۀ خیلی  بنده  کنم.  عرض 
را تنها برای آثار معتبر ادبی و قراردادها و اسناد و 
به متون  مدارک تجویز می کنم، ولی در حدی که 
بنده  سلیقۀ  می شود،  مربوط  اطالعاتی  و  آموزشی 
 مفهوم 

ً
 دقیق ولی کامال

ً
این است که ترجمۀ نسبتا

بکنیم. مقوله ای هم به نام ترجمۀ آزاد داریم که دیگر 
خیلی بی حساب و کتاب است. بنده استفاده از آن را 
در شرایط عادی تجویز نمی کنم، چون در واقع دیگر 
ترجمه نیست، نوعی بازآفرینی است اما در بعضی 

از شرایط، ممکن است از آن استفاده شود.

مهدی قنواتی  |  رئیس کمیسیون 

فعالیت های کمیسیون آموزش در ماه آبان:
دورۀ  از  کتاب«  تولید  »فرایند  کارگاه  شروع   .1
جامع نگارش و ویرایش، با تدریس آقای دکتر جواد 

رسولی؛ 
2. شروع کارگاه »ویرایش رایانه ای و صفحه آرایی 
با نرم افزار ورد« از دورۀ جامع نگارش و ویرایش، با 

تدریس آقای سعید احمدی؛ 
ترجمه  »ویرایش  تک درس  کارگاه  شروع   .3
مهشید  خانم  تدریس  با  فارسی«،  به  فرانسوی  از 
نونهالی. این کارگاه با استقبال مواجه شد و استادان 
و دانشجویانی از سراسر کشور در آن حضور یافتند، 
از جمله از اصفهان، مشهد، تبریز، سیرجان، شیراز، 
اراک، کرمان، اهواز و یک دانشجو از کشورکانادا. 
استقبال از این کارگاه موجب شد که دو کالس برگزار 
شود و دانشجویان به دو گروه تقسیم شوند و هر گروه 

دوهفته یک بار در کارگاه شرکت کنند؛
در  رایانه ای  »ویرایش  تک درس  کارگاه  شروع   .4
علیرضا  آقای  تدریس  با  اینکپی«،  و  ایندیزاین  محیط 
نیکزاد از نیمۀ دوم آبان. درخواست آموزش کار با نرم افزار 
اینکپی و ایندیزاین از مدت ها پیش به انجمن اعالم شده 

بود؛ زیرا این دو نرم افزار در نشر بسیار کاربرد دارند. 
۵.  برگزاری سه کارگاه تخصصی جدید: کارگاه 
»نمایه سازی  کارگاه  ویرایش«،  و  نگارش  »مبانی 
کتاب  معرفی  »چگونه  کارگاه  اعالم«،  ضبط  و 

بنویسیم؟« برای ماه های آتی پیش بینی شده است.
عالقه مندان می توانند برای دوره ها و کارگاه های 

جدید پیش ثبت نام کنند. 

لیال اثناعشری

شمار مقاالت و کتاب هایی که مطالعۀ آن ها برای 
اما  نیست،  کم  است  آموزنده  و  مفید  ویراستاران 
دسترسی نداشتن به آن ها و گاه بی اطالعی از انتشارشان 
این مطالب خوب را از نظرها دور می کند. درصدد 
برآمدیم تا هر سه شنبه مقاالتی را که در مجالت معتبر 
گذشته و امروز منتشر شده بازنشر کنیم. در ماه آبان 
چهار مقاله را بازنشر کردیم. اکثر این مقاالت دربارۀ 

ویرایش، ترجمه و زبان فارسی است. 
نسخۀ کاغذی خبرنامه های انجمن هر ماه برای 
تعدادی از ناشران و اهالی قلم ارسال می شود و برای 
برخی دیگر از ناشران و نویسندگان نسخۀ پی دی اف 
می توانند،  نیز  انجمن  اعضای  می شود.  ارسال  آن 
با ارسال این خبرنامه ها برای ناشران و مترجمان و 
و  انجمن  شناساندن  به  ویراستاران،  و  نویسندگان 

فعالیت هایش کمک کنند.
در آخرین شمارۀ مجلۀ جهان کتاب )مهر و آبان 
14۰۰(، هشت معرفی کتاب به قلم پنج تن از اعضای 

انجمن به چاپ رسید.

روابط عمومیکمیسیون آموزشسرمقاله

آموزش به تنهایی کافی نیست
گلی امامی

ویراستاری در ایران با مؤسسۀ انتشارات فرانکلین 
بنگاه  تأثیرگذار در دهۀ 133۰، مانند  و چند نشر 
ترجمه و نشر کتاب، انتشارات نیل، با سازوکاری 
مشابه آنچه در غرب رواج داشت، پایه گذاری شد و 
نشر آن زمان را متحول کرد. ویراستارانی که در این 
مراکز همکاری داشتند هر یک جایگاهی در ترجمه 
حوزه های  در  خاصی  توانایی  و  دانش  و  تألیف  و 
تخصصی داشتند. همین توانمندی آنان موجب شد 
که اعتماد نویسندگان و مترجمان را جلب کنند و 
آثار منتشرشدۀ آن دوره، از نظر نثر و ترجمه و سبک 

و محتوا، تا همین امروز هم زبانزد اهل قلم باشد.
آموزشی  دوره های  دانش آموختۀ  نه  افراد  این 
ویرایش  و  نگارش  مدرک  دانشگاه  از  نه  و  بودند 
گرفته بودند، اما دانشی داشتند که محصول تسلط 

آنان بر انواع متون و داشتن گنجینۀ واژگان و قدرت 
تشخیص و درک متن و مخاطب بود. 

مؤسسات  و  مراکز  در  ویرایش،  امروز  اگر 
درس  دو  یکی  با  یا  متعدد  درس های  با  فراوانی، 
بسی  جای  می شود،  داده  آموزش  مشخص 
بین  در  نوشتن  پاکیزه  اهمیت  که  امیدواری است 
اهالی نشر مهم جلوه کرده، اما با مقایسۀ نخستین 
باید  ویراستاران و ویراستاران آموزش دیدۀ کنونی 
به این نکتۀ مهم اشاره کرد که آنچه یک ویراستار 
را به ویراستاری تأثیرگذار و حرفه ای بدل می کند، 
کارگاه  چند  گذراندن  و  درس  تعدادی  یادگیری 
ویراستار  حد  در  را  ویرایش  آنکه  مگر  نیست، 
به قولی کپی ادیتور )copy editor( در  یا  صوری 
نظر بگیریم که شیوه نامه و دستورالعملی را به دست 
ویراستار بدهیم و او تمامی آن ها را در متن اعمال 
کند. اما دست بردن در زبان یک نوشته و بهتر کردن 
نثر و بیان آن، یا اصالح ترجمه و درست کردن متن 
من  نظر  به  اصلی  متن  از  با درک درست  مقصد 
آموزش پذیر نیست، زیرا اگر این هنر و این دانش 
زبانی  و داشتن شّم  آثار  انواع  از خواندن  برگرفته 
قوی نباشد، آموزش  دوره های آزاد و دانشگاهی به 

تربیت ویراستار حرفه ای نمی انجامد. 
در همۀ حوزه ها  آموزش  بر   

ً
اگرچه من شخصا

تأکید می کنم، اما معتقدم که آموزش در کنار دانش 
و توانایی فردی نتیجه خواهد داد و اگر دومی نباشد، 

اولی حاصلی نمی دهد.
آذرنگ،  عبدالحسین  گردآوردۀ  امامی؛  کریم  نشر/  و  کتاب  درگیرودار   *

ایران ناز کاشیان، تهران: نیلوفر، 1385.
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برای  مقدماتی  و  ضروری  امور  از  برخی  گاهی 
کسب مهارتی یا آموختن دانشی چنان بدیهی و روشن 
یا  تکراری  آن  د 

ّ
مجد تبیین  برای  تالش  که  هستند 

بی فایده می نماید. این روزها دانستن زبان عربی، در 
ذهن داشتن دایره ای از واژگان مشترک میان فارسی و 
عربی و مهارت مقدماتی در دانش اشتقاق کلمات یا 
همان علم صرف برای ویراستاران زبان فارسی یکی 
به  عالقه  از  پرده هایی  پشت  که  است  ضروریاتی  از 
سره گرایی، ملی گرایی افراطی و ناآگاهی از پیشینٔه زبان 

فارسی پنهان شده است.
مانند  خاص  موارد  برخی  در  به جز  گمانم  به 
سرفصل های درسی دوره های ویراستاری که موادی را 
مانند عربی در فارسی تدریس می کنند، در بیشتر موارد 
برای اثبات این ضرورت ناچاریم شواهد و دالیلی را 
ردیف کنیم؛ پیش از ارائۀ هر برهان باید توضیح داد که 
منظور از دانستن عربی در این مورد حّتی مهارت در 
درک مطلب متون عمومی یا تخّصصی عربی امروزی 
یا توانایی مکالمه به زبان عربی نیست و تنها آشنایی 
بسی  نیز  عربی  کلمات  صرف  از  طلبه وار  مختصر 

راهگشا خواهد بود.
هر چند با در نظر داشتن سهم عمدٔه عرب زبانان در 
میان همسایگان ایران )هفت کشور از پانزده همسایٔه 
سعودی،  عربستان  کویت،  عراق،  خاکی؛  و  آبی 
چنین  عمان(  و  عربی  متحدۀ  امارات  بحرین،  قطر، 
ایرانی مزّیتی است مطلق و  توانمندی هایی برای هر 

منحصربه فرد.

درضرورت
عربیدانیویراستاران

پیام شمس الدینی

سال های  از  پس  وقتی  که  دارد  خاطر  در  نگارنده 
درازی با یکی از دوستان دورٔه کارشناسی خود دیدار 
کرد که دانش آموختٔه مهندسی مکانیک بود و به شغلی 
که  شنید  او  از  مشغول،  جنوبی  نفت خیز  مناطق  در 
کاش به جای هر درس عمومی دیگری اندکی محاورٔه 
عربی می آموختیم!  تجربٔه کار در محیطی چندفرهنگی 
خیالی  سرزمین  نه  و  واقعی  ایران  در  چندزبانی  و 
باستان گرایان و تعامل با چند گروه از کارگر و کارفرما 
و کارشناس و مشتری، این مهندس مکانیک را به چنان 
مدیراِن  از  برخی  در  که  بود  رسانده  نابی  واقع گرایی 

برنامه ریزی فرهنگی نمی شد سراغ گرفت.
آنچه چندی است مانع ما بر سر راه درک درستی 
از روش های تعامل فرهنگی با همسایگان شده و ما 
را در غفلت از این حوزٔه فرهنگی پویا و جهانی  نگاه 
داشته، از راهی دیگر به شناخت ما از توانمندی های 
زبانی و ادبی فارسی نیز آسیب رسانده است. روحیۀ 
قوم ستیزی، سره گرایی های  انواع  افراطی،  ملی گرایی 
بیجا و میل به پاک سازی زبانی از عناصر بیگانه و بیشتر 
از همه از لغات عربی، نه تنها در پیش چشم واقع بینی 
تعامل با همسایگان، جهان پیرامون و حتی بهره مندی 
از پیشینٔه غنی زبان و ادب فارسی حجابی شده که ما را 
در بهره مندی از میراث فرهنگی و ادبی خود نیز ناکام 
گذاشته است. اینکه دیگر بسیاری از دیپلمه های ما یک 
صفحه از گلستان و بوستان یا یک غزل از دیوان حافظ 
را به درستی و از رو نمی توانند بخوانند، نتیجۀ همین 

رویکرد خودبسندگی و ملی گرایی خیالی است.

فارسی امروزی آمیزه ای است تاریخی و دگرگون شده 
و  ترکی  و  تازی  از  واژگانی  با  همراه  میانه  فارسی  از 
روسی و فرانسوی؛ اما به رغم جدایی خانوادگی فارسی 
که فرزندی است از زبان های هندواروپایی با عربی که 
عضوی از زبان های سامی به شمار می رود، نسبت میان 
عربی و فارسی را می توان به نسبت التین با فرانسوی 
یا ژرمنی با آلمانی تشبیه کرد. همان گونه که در اروپای 
از  ناچار  دانشورانه  کسوتی  به  ورود  برای  کالسیک 
آموختن التین بودند، تا چندی پیش نیز عربی دانی یکی 
از  ـ  دریغا!  ـ  که  بود  ایرانی  دانشوران  فضایل  ازجمله 

دست رفته و برای شناسایی دوباره اش باید کوشید.
برخی از مشاهدات نگارنده از »عربی ندانی« این 
روزهای قلم به دستان که منجر به اشتباهات فاحش و گاه 
خنده داری شده می تواند پایانی مفّرح و شاید به عبارتی 
دردناک بر این یادداشت کوتاه باشد: دوستی در متنی 
کال به خداوند« را قلم 

ّ
کال« در عبارت »ات

ّ
دوِر کلمٔه »ات

کای )!( به خداوند« تبدیل کرده 
ّ
گرفته بود و آن را به »ات

بود. وقتی گفتم این کار شما اشتباه است، گفت: »مگه 
کال داریم؟« دوست دیگری داشتم که دائم 

ّ
تو فارسی ات

در حال نوشتن گزارشات! از سفارشات! و آزمایشات! 
بود، وقتی گفتم کلمات فارسی را با »ات« عربی جمع 
کلمه  بدونم کدوم  از کجا   

ً
نمی بندیم، گفت: »اصال

آموزش  به  بی توجهی  سال ها  نتیجٔه  این  و  عربیه؟!« 
درست و بسامان زبان فارسی و مقدمات آن، ازجمله 
صرف و نحو عربی، برای تمامی رشته های تحصیلی 

و گرایش هاست.

آموزش زیرنظر ویراستار باتجربه
عبدالحسین آذرنگ

آیا ویرایش مهارتی آموزش دادنی است؟ اگر هست 
چگونه و با چه ویژگی هایی می شود ویراستار پروراند؟

به نظرم پاسخی کلی که در همه جا صادق باشد یا 
نیست، یا اگر هم هست من خبر ندارم. بر پایۀ تجربۀ 
خودم،  مستقیم  مشاهدات  و  ساله  چهل وچند  عملی 
آموزش نظری ویرایش  فقط در مواردی نتیجه بخش است 
که آموزش گیرنده با اصول ویرایش به خوبی آشنا و در عین 

حال به ویرایش عالقه مند و در این حوزه هم فعال باشد.

تجربیات  پایۀ  بر  آموزش  نتیجه بخش ترین  اما 
به  عالقه مند  آموزش گیرندۀ  که  است  این  خودم، 
ویراستاری و شاغل در این حوزه، زیر نظر ویراستاری 
 و در 

ً
باتجربه و درعین حال آموزگاِر ویرایش، عمال

ویراستاراِن  ببیند. هرچه شمار  آموزش  کار  جریاِن 
ناظر بر کار او بیشتر باشد، نتیجه بهتر است.

داشتن  برای  ویرایش  دوره های  گذراندن  آیا 
ویراستارانی که در نشر تأثیرگذار باشند کافی است؟ اگر 

نیست چرا و چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟
برای تأثیرگذاری در نشر وجود ویراستار بسیار مؤثر 
است، اما کافی نیست. ویراستاری می تواند در نشر 

تأثیر بگذارد که نشر را خوب بشناسد. در جامعۀ ما 
شمار ویراستارانی که نشر را خوب بشناسند بسیار 
به همین دلیل مدام توصیه کرده ام  اندک است. 
در دوره های ویرایش، آشنایی با نشر، ساختارها، 

کارکردها و روش های نشر تدریس شود.
ویرایش در بستر نشر است که معنا می دهد. 
اقتصاد ویرایش تابع اقتصاد نشر است. نشر اگر 
بی رونق باشد، از ویرایش نمی توان انتظار رونق 
و  ویرایش  و  نشر  نگاه داشتن  پیوسته  داشت. 
نگرشی که رشته ها و حلقه های این پیوستگی را 

نشان دهد بسیار ضروری است.
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پژوهش

اجازه بدهید از مدارس شروع کنیم! 

لیال صمدی

دخترم  مدرسۀ  مشاور  به  کاری  برای  که  امروز 
از پیش به ضرورت  با دیدن جوابش بیش  پیام دادم 
دبیران  و  معلمان  به   

ً
مخصوصا ویرایش،  آموزِش 

بیشترین  که  کسانی  بردم؛  پی  مدارس،  مشاوران  و 
و  مستقیم  و  دارند  نوجوانان  و  کودکان  با  را  ارتباط 
غیرمستقیم به آن ها آموزش می دهند. عکسی که از 
صفحۀ پیام خصوصی مان ــ با حفظ حریم شخصی 
 گویاست. این 

ً
و حذف نام ها ــ ضمیمه کرده ام کامال

شلخته نویسی ها، استفاده نکردن از عالئم سجاوندی، 
رعایت نکردن نیم فاصله، نگذاشتن سریا و تنوین، که 
یا از روی بی حوصلگی و تنبلی و یا به علت بی دقتی 
که  می دهد  یاد  ما  کودکان  به  است،  زیاد  عجلۀ  و 
همین گونه بنویسند و به این ترتیب آن ها شکل درست 

کلمات را به مرور فراموش می کنند.  

روشن است که نهاد آموزش وپرورش نقش مؤثری 
در زمینۀ زبان آموزی دارد. اگر گروه آموزشِی مدارس 
رعایت  لزوم  و  بگذرانند  را  ویرایش  دوره های  ما 

هومن عباسپور

ویراستار می گفت استاد ادبیاتمان گفته کلمۀ »لذا«  را 
به هیچ وجه به کار نبرید. به او می گویم »لذا«، عالوه بر 
اینکه در متن های اداری به کار می رود و مانعی هم ندارد 
که به کار برود،  از آن دسته کلماتی نیست که مهجورشان 
بدانیم. اشخاصی که تحصیالت مذهبی و حوزوی دارند 
طبیعی از این کلمه استفاده می کنند و اگر یک شخصیِت 
داستانی فردی مذهبی باشد باید در گفته های او »لذا« را 
نگه داشت. ویراستار که معلوم بود قانع نشده، برای اینکه 
مرعوبم کند و مطمئن ترم کند که سوادی ندارم، گفت 

استادمان دکترای ادبیات داشت.

به  »با  می شد:  شروع  قیدی  گروه  این  با  جمله 
حرف  دو  هم نشینی  می گویم  ویراستار  به  یادآوردن...« 
اضافه غلط نیست ولی بهتر است از آن پرهیز کنید و قدما 
هم به نظر می رسد از آن پرهیز می کرده اند. پیشنهاد کردم 
بنویسد »با یادآوری....«. رفت و ُجست و بازآمد و گفت 
کهن  متن های  توی  بهر«  »از  و  برای«  »از  این همه  پس 
بهر«  »از  و  برای«  »از  که  دادم  توضیح  برایش  چیست؟ 
ـ البته این اخالقش  حروف اضافۀ مرکب اند. از پا ننشستـ 
را دوست داشتم. باالخره بعد از چند روز پیامک داد »استاد 
جان، این یکی را دیگر نمی توانید رد کنید: "سگ عاشق به 
از شیران هشیار" )مولوی(«. چه بایست می گفتم؟ آن دو 

قطره چایی ته فنجان  را هم سر کشیدم...

نمایۀ یک کتاب علوم قرآنی را چک می کردم که با 
دیدن اسم »گلستان، ابراهیم« حسابی جا خوردم. وقتی 
به متن مراجعه کردم، دیدم نوشته »به خواست خداوند 
آتش بر ابراهیم گلستان شد.« برای نمایه ساز یادداشتی 
نوشتم با این مضمون که بیشتر مراقب باشد. تلفن کرد 
و طنازانه گفت حاال چه عیبی دارد؟ بلکه شاید ابراهیم 

گلستان هم به راه راست هدایت شود.

یک سوزن به خودمان

درست نویسی را درک کنند، این را به دانش آموزان نیز 
یاد می دهند. اما وقتی معلمی خودش غلط می نویسد 
چه چیزی را به دانش آموز یاد می دهد؟! در دو سال اخیر 
همراه  تلفن های  می شود  برگزار  برخط  که  کالس ها 
سهم مهمی در زمینۀ آموزش  یافته اند و دانش آموزان، 
به جای صحبت کردن سِر کالس، مدام در حال نوشتن 
اگر  و پرسش و حرف هایشان در گوشی هستند.  پیام 
فرزندی در سنین مدرسه داشته باشید، می توانید  ببینید 

که در این صفحه ها چه خبر است! 
به نظر من، آموزِش ویرایش بدون هیچ بهانه و تعللی 
دربارۀ  که  مدت هاست  شود.  شروع  مدارس  از  باید 
رسانه ها  و  مجازی  شبکه های  در  درست نویسی  لزوم 
اظهارنظر می شود، اما این اظهارنظرها تاکنون به نتیجۀ 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  و  نرسیده  مطلوبی 
است.  نبرده  پیش  از  بخش  این  در  درخوری  کاِر  نیز 
انجمن صنفی ویراستاران در زمینۀ  با همت  امیدوارم 
معلمان،  برای  ویرایش  آموزش  دوره های  برگزاری 
دانش آموزان  همچنین  و  مدارس  مشاوران  و  دبیران 

گامی برداشته شود. 

کارگاه های جدید

کارگاه تخصصی نمایه و ضبط اعالم

مدرس: هومن عباسپور

کارگاه چگونه معرفی کتاب بنویسیم؟

مدرس: مهناز مقدسی

کارگاه مبانی نگارش و ویرایش 

مدرس: مهدی قنواتی

اهدای کتاب

در ماه آبان حدود ۵۰ عنوان کتاب به انجمن 
اهدا شد. از خانم گلی امامی که سخاوتمندانه، 
زنده یاد  یادگارهای  از  گنجینه ای  اهدای  با 
کریم امامی، مجموعۀ انجمن را پربار کرده اند 

سپاس گزاریم. 
استاد  و  مجیدی  فریبرز  استاد  این  از  پیش 
سیروس پرهام نیز کتاب هایی را به انجمن اهدا 

کردند که از آنان نیز صمیمانه قدردانی  می کنیم. 
امیدواریم، با همت و همکاری اعضا، امکان 
انجمن  برای  را  کتابخانه ای  تجهیز  و  تشکیل 

فراهم شود.


