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 وبینار ضرورت آموزش ترجمه؛
چالش ها و آسیب ها
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دبیر نشست: بهنام رمضانی نژاد

صاحب امتیاز: انجمن صنفی  ویراستاران

هیئت تحریریه: هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران
همکاران این شماره:  لیال اثناعشری | سمیه حسنی  |  جواد رسولی | مجید رهبانی  | هومن عباسپور | مهدی قنواتی | فاطمه محسن زاده |

مهناز مقدسی  | عبداالمیر نبوی      

در این شماره می خوانید ...

سلسلهنشستهای

 ضرورت آموزِش ویرایش 

و  ترجمه  مشکالت  خزاعی فر  علی  دکتر  آغاز،  در 
به  سپس  و  برشمرد  را  ویراستار  و  مترجم  مسئولیت 
پرسش های دبیر نشست پاسخ گفت. وی، هم زمان با 
مقابلۀ چند نمونه متن ترجمه شده با متن انگلیسی آن ها، 

انتقال معنا در ترجمه را از چهار منظر توضیح داد: 
1.وجهدستوری:به معنای بررسی ساختار و دستور 
زبان است و با اینکه تفاوت دستوِر هر زبان با زبان دیگر 
امری بسیار بدیهی است؛ در عمل کار به این سادگی 
نیست. دستور محدود به نحو نیست و رمز کار مترجم 
 آیا ضرورتی 

ً
و ویراستار در فهم این مطلب است که مثال
دارد که هر جا ضمیر آمد آن را ترجمه کند؟

حیث  از  جمله ای  است  ممکن  معنایی: وجه .2
درست  معنایی  حیث  از  ولی  باشد،  درست  دستوری 
نباشد. گاهی جمالتی در متن اصلی هست که از نظر 

بررسِی ضرورت آموزش ویرایش، با نشستی در خانۀ کتاب، در 27 آبان آغاز شد و بر آن شدیم با کارشناسان دیگری این 
موضوع را مطرح کنیم و دیدگاه هایشان را بشنویم. 27 آذر، جلسه ای را با دکتر علی خزاعی فر، سردبیر مجلۀ مترجم، که در 
زمینۀ نقد ترجمه و مشکالت ترجمه تجارب بسیاری دارد برگزار کردیم. چکیده ای از مطالب این نشست را در اینجا می آوریم.

تحت اللفظی  ترجمۀ  در  چون  و  بی معناست  مترجم 
طریق  از  باید  و  نیست  امکان پذیر  معناها  این  انتقال 
روابط معنایی  بین واژه ها به آن پی  برد، گاه مترجمان 

از پس آن برنمی آیند. 
را  جمله  معنی  مترجم  گاهی  منطقی:  وجه .3
را  بعد  جملۀ  با  قبل  جمالت  ارتباط  اما  می فهمد 
ربط  کلمات  از  باید  ارتباط  این  برای درک  درنمی یابد. 
استفاده کند، اما این کار همیشه مؤثر نیست، زیرا به متن 
و سبک نوشتار نویسنده بستگی دارد و ممکن است عامل 
سبکی وجود داشته باشد. مترجم باید این وجه منطقی 
را درک و بعد بازآفرینی کند. گاهی برای دریافت روابط 
منطقی اجزای جمله رجوع به خود متن کافی نیست بلکه 
با دانش  باید به جهانی بیرون از متن رجوع کرد؛ یعنی 
بیرونی می توان به این منطق پی برد و فقدان آن باعث عدم 

درک منطِق متن می شود.
4.بالغی:مترجم باید این وجه بالغی را بازآفرینی 
کند و از کلمات و ساختارهایی استفاده کند که به تأثیر 

بالغی مشابه دست یابد.
دکتر خزاعی فر به روش های گوناگون مترجمان در 

اخبارکمیسیونهاوهیئتمدیره

بیمۀویراستاران

روحنشر

ازشماچهپنهان...

آیا داشتن نمایه به کتاب اعتبار می بخشد؟ چه 
کتاب هایی نیاز به نمایه دارد؟ ضبط اعالم چیست 
باشد؟  آشنا  آن  با  ویراستار  و  مترجم  باید  و چرا 
پرسش هایی ازاین دست در نشستی اینستاگرامی در 
23 آذر مطرح شد. بهنام رمضانی نژاد، پژوهشگر 
پرسش هایی  انجمن،  پیوستۀ  و عضو  نشر  حوزۀ 
مطرح کرد و هومن عباسپور، نایب رئیس انجمن و 
مدرس این دوره، پاسخ داد. گزارش کوتاهی از این 

گفت وگو را می خوانید:
نام اشخاص،  از  الفبایی  فهرستی است  نمایه 
است  ممکن  آنچه  هر  یا  اصطالحات  جاها، 
کتابی  در  را  آن ها  بخواهد  پژوهشگر  یا  خواننده 
به خصوص  کتاب ها،  از  بسیاری  برای  کند.  پیدا 

تاریخی  از جمله کتاب های  انسانی،  کتاب های علوم 
از  برخی  ولی  است  الزامی  نمایه  ساختن  فلسفی،  و 
برای   

ً
یا احتماال نمایه سازی  با  ناآشنایی  براثر  ناشران، 

صرفه جویی، از آوردن نمایه در پایان کتاب خودداری 
نمایه  به  کاری  عادی  خوانندۀ  است  ممکن  می کنند. 
نداشته باشد، ولی خوانندۀ فرهیخته و پژوهنده نمایه را 
عیار کتاب می داند. نبوِد نمایه در برخی کتاب ها نقص 
شمرده می شود و یافتن اطالعات در کتاب را دشوار یا 
ناممکن می کند. نمایه ساز می تواند ویراستار حرفه ای 
نباشد، ولی باید مقداری دانش ویرایشی داشته باشد. 
باید بعضی از ویراستارانی که دوره های معتبر ویرایش را 

گذرانده اند برای نمایه سازی پرورش بدهیم.
عباسپور دربارۀ ضبط اعالم گفت: ضبط اعالم یعنی 
نگارش  فارسی.  متن  در  غیرایرانی  نام های  نگارش 
بوده  اشکال  محل  همیشه  فارسی  در  غربی  نام های 
است، یکی از مشکالت ناشی از حرف نویسی است. 
می شد  ترجمه  انگلیسی  از  اگر  که  »دوبلین«  مثل 
فرانسوی ترجمه شده  از  اگر  و  باید می شد »دابلین« 
مترجم  اینکه  دیگر  مشکل  ن«. 

َ
»دوبل می شد  باید 

مثال  برمی گرداند،  واسطه  زبان  از  را  اسامی 
فرانسوی  از  که  است  نگتن« 

َ
»واش مشهورش 

انگلیسی تفاوت دارد.  با »واشینگتِن«  آمده و 
حتی گاهی »روالن بارت« را »روالند بارتز« 
می نویسند. بعضی مترجمان هم که با اسامی 
»جالینوس«  جای  به  نیستند  آشنا  سنتی 
هم  شرقی  اعالم  ضبط  »گالن«.  می نویسند 
 وقتی این اسامی در 

ً
مشکالتی دارد مخصوصا

 در کتابی مترجم 
ً
منابع غربی آمده باشد. مثال

یا  نوشته  »دنکارد«  را  »دینکرد«  کتاب  نام 
که  نمی دانند  ویراستاران  و  مترجمان  بعضی 
باید »آلپو« را »حلب« و »جریکو« را »اریحا« 
بنویسند. به نظرم دانستن مشکالت و شیوه های 
ضبط اعالم برای همۀ مترجمان و ویراستاران 
و نمایه سازان الزم است. امیدوارم با برگزاری 
ایران  بتوانیم به ارتقای نشر امروز  این کالس 

کمکی کنیم.
* متن کامل این گفت وگو در صفحۀ اینستاگرام انجمن 

صنفی ویراستاران قرار گرفته است.

ترجمه اشاره کرد و مسئولیت ویراستاران را در قبال 
آن برشمرد. 

وی در پاسخ به اینکه چرا در نشر ایران مترجمان 
بر مؤلفان برتری یافته اند گفت: متأسفانه، به سبب 
روی آوردن ناشران به ترجمه، به علل گوناگون، سهم 
با  امر،  این  و  تألیف شده  از  بیشتر  نشر  در  ترجمه 
اینکه از منظر انتقال دانش و دستاوردها مثبت است، 

ناخواسته به تألیف و مؤلفان آسیب زده است.
 1400 دی  پایان  تا  را  جلسه  این  کامل  تصویری  فایل    *

می توانید در وبگاه انجمن مشاهده کنید.

نشست ضرورت آشنایی با 
 نمایه و ضبط اعالم 
در ویرایش و نشر
سخنران: هومن عباسپور
دبیر نشست: بهنام رمضانی نژاد

طراح: وحید هروی
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گامهاینخست

مجید رهبانی

نشر امروز ایران، در کنار رشد کّمِی نامتوازِن سه 
دهٔه گذشته، خوشبختانه از رشد کیفی بی بهره نبوده 
بگذریم،  که  فّنی  تولید  ارتقای چشمگیر  از  است. 
مدیون  کتاب ها  امروز  کیفیت  از  مهمی  بخش 
ویراستاران کارآزموده ای است که با ناشران حرفه ای 

همکاری دارند. 
و  فراگیرتر  به تدریج  ما  در کشور  کتاب  ویرایش 
همچنین تخصصی تر می شود، اما به خاطر نوپا بودن، 
هنوز نه عرف و سّنت حرفه ای برایش شکل گرفته 
است و نه معیارها و قواعدی برای مسائل گوناگون 
با یک صنف   این شرایط،  آن وضع شده است. در 
ناگزیر  که  داریم  سروکار  تکوین  حال  در  فرهنگِی 
به  بخشیدن  سامان  برای  را  گام ها  نخستین  است 
حرفٔه  خود بردارد؛ گام هایی که الجرم متناسب با 
ویژگی های نشر کشور،  مهارت  و توانمندی  اعضای 
صنف، و دانش و تجربٔه قابل اقتباس از دیگر کشورها 

خواهد بود. 
یک سو  از  کتاب،  ناپیدای  خدمتگزار  ویراستار، 
با ناشر به عنوان کارفرما/ سفارش دهنده ارتباط دارد 
مترجم(  )نویسنده/  پدیدآورنده  با  دیگر  سوی  از  و 
به عنوان مالک معنوی کتاب. او باید اعتماد هر دو را به 
صالحیت خود در کاری که به عهده گرفته، امانتداری 
با  و  کند  جلب  حرفه ای  اخالق  به  پایبندی اش  و 
پذیرفتن آگاهانٔه ویرایش یک اثر، درواقع صالحیت 
تعریف  می دارد.  اعالم  را  خود  حرفه ای  مهارت  و 

چارچوب های این همکاری از ضرورت هاست.
در هر همکاری فرهنگی، پدید آمدن اختالف نظر 
با  باید کوشید که،  اما  و سلیقه امری طبیعی است 
نظام مند ساختن آن، به طور نسبی آسیب های معمول 
هم فکری  راه  این  در  نخست  گام  ساخت.  دور  را 
ناشران  با  همچنین  و  یکدیگر  با  صنف  اعضای 
فرهنگی برای شناسایی مهم ترین مسائل مطرح در 
این همکاری است و سپس تدوین پیش نویس یک 
منشور حرفه ای برای ویراستاران که باید، با بررسی و 

نقد آن ها، رفته رفته تصحیح و تکمیل شود.

مهدی قنواتی  |  رئیس کمیسیون 

در ماه آذر سه جلسه در کمیسیون آموزش برگزار 
شد. در این جلسات مقرر شد، با توجه به برخط شدن 
آموزش ها، آیین نامۀ آموزشی و کاربرگه های طرح درس 
و ارزیابی کالس ها بازبینی و اصالح شود. همچنین 
برای برگزاری کالس های آتی تا پایان سال تصمیم گیری 
این جلسات مطرح شد  در  شد. موضوع دیگری که 
در  شرکت کنندگان  برای  تخفیف ها  درصد  بازنگری 
کالس ها و دوره ها بود که جدول تخفیف ها به تصویب 
برای  قرار گرفت.  آموزش  اختیار مسئول  در  و  رسید 
دانشجویانی که در دوره ها و کالس های انجمن شرکت  
کرده اند تا یک سال تخفیف ده درصد برای حضور در 

دیگر کالس های انجمن در نظر گرفته شد. 
دورۀ جامع انجمن که در تیرماه آغاز شده بود در ماه 
آذر به اتمام رسید و آزمون های تمام دروس گرفته شد. 
کالس هایی که در آذرماه به پایان رسید عبارت اند از 
دورۀ جامع »نگارش و ویرایش«؛ »کارگاه ایندیزاین 
و اینکپی« با تدریس علیرضا نیکزاد؛ کارگاه دوروزۀ 
»مبانی نگارش و ویرایش« با تدریس مهدی قنواتی و 

به سفارش خانۀ کتاب و ادبیات ایران.
کالس های جاری انجمن و کالس هایی که در آذرماه 
ترجمۀ  ویرایش  »کارگاه  از  عبارت اند  شدند  برگزار 
فرانسه« با تدریس مهشید نونهالی و »کارگاه نمایه سازی 
و ضبط اعالم« با تدریس هومن عباسپور که این کالس 

از 18 آ ذرماه آغاز شد.
آموزش،  کمیسیون  در  انجام شده  برنامه ریزی  در 
با توجه به استقبال برای حضور در دوره های جامع 
نگارش و ویرایش، تصمیم  گرفته شد که این دوره در 
بهار سال 1401 برگزار شود و در فصل آتی نیز چند 
همچنین  گردد.  ارائه  تخصصی  و  تک درس  کارگاه 
برای برگزاری دومین دورۀ جامع »نگارش و ویرایش 
متون کودک و نوجوان« بررسی هایی صورت گرفت 
آتی  تابستان سال  این دوره در  که پیش بینی می شود 

برگزار شود. 
اطالعات کالس ها و دوره های انجمن از طریق 
شبکه های اجتماعی و وبگاه انجمن اطالع رسانی 

می شود. 

لیال اثناعشری

آموزِش  »ضرورت  نشست  برگزاری  از  پس 
متعددی  بازخوردهای  آبان ماه،  در  ویرایش« 
دریافت کردیم و بر آن شدیم، با همکاری کمیسیون 
دیگری،  تخصصی  سلسله نشست های  آموزش، 
کارگاه های  طراحی  قصد  به  و  عنوان  همین  با 
آموزشی جدید برگزار کنیم. در پی آن، دو نشست 
ضبط  و  نمایه سازی  با  آشنایی  »ضرورت  برخِط 
اعالم« و »ویرایش ترجمه؛ چالش ها و آسیب ها« 

برگزار شد )گزارش در ص 1(. 
بیشتِر  ارتباط  برای  گرفتیم،  نظر  در  همچنین 
نشست هایی  یکدیگر،  با  آن ها  آشنایی  و  اعضا 
برگزار کنیم که فرصت گفت وگو و شنیدن نظرهای 
اعضا فراهم شود. این نشست ها برخط و در سامانۀ 
انجمن برگزار خواهد شد و نحوۀ حضور در آن ها 
ازطریق گروه اعضای پیوسته در واتسپ و تلگرام 
اطالع رسانی خواهد شد. فعالیت های دیگر بخش 

روابط عمومی در ماه آذر بدین قرار است: 
تقاضای همکاری و استخدام ویراستار از چند 
که  رسید  انجمن  به  فرهنگی  و  انتشاراتی  مرکز 
ویراستاران  و  گذاشتیم  اشتراک  به  اعضا  گروه  در 

داوطلب را به آن مراکز معرفی کردیم؛
ویرایشی،  امور  کمیسیون  درخواست  به  بنا 
دستورخط  بخِش  بررسی  و  نقد  در  جلسه ای 
و  پژوهش  سازمان  صوری  ویرایش  شیوه نامۀ 
پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی 
برگزار شد و حاضران نظرهای خود را بیان کردند؛
پنج مقالۀ مربوط به ویرایش با عناوین زیر، در 

وبگاه انجمن بارگذاری شد:
ترجمه«،  نقد  در  پیشگام  پرهام،  »سیروس   .1
ویرایش،  »کارگاه   .2 خزاعی فر؛  علی  به قلم 
دل زنده روی؛  سمیه  به قلم   ،»)1( مجدد  ویرایش 
به قلم احمد سمیعی؛  بنویسیم )1(«،  3. »فارسی 
4. »فارسی بنویسیم )2(«، به قلم احمد سمیعی؛ 
5. »ساختار نشر و تأثیر آن بر ویرایش و آموزش«، 

به قلم عبدالحسین آذرنگ.

روابط عمومیکمیسیون آموزشسرمقاله

 هشتادویکمین جلسۀ
هیئت مدیرۀ انجمن

دفتر  در  هیئت مدیره  جلسۀ  آذر،  ششم 
انجمن برگزار شد. در این جلسه فعالیت های 
انجمن در ماه گذشته مرور و مصوبات جلسۀ 
پیشین مطرح شد. برخی تصمیمات این جلسه 

بدین قرار است:

ثبِت  مشکالت  رفع  برای  گرفتن  مشاوره   )1
تغییرات در ادارۀ  ثبت شرکت ها؛

2( نهایی کردن تعرفه قیمت ویرایش برای ارائه 
به هیئت مدیره؛

اشخاص  از  مالی  حمایت های  دریافت   )3
برنامه های  پیشبرد  برای  حقوقی  و  حقیقی 

انجمن؛
4( پیگیری جدی موضوع بیمۀ ویراستاران از 

صندوق اعتباری هنر، با توجه به نامه های دریافتی 
از اعضای انجمن؛

5( تغییر در تدوین شناخت نامۀ کریم امامی در 
قالب کتاب و آماده سازی آن برای تابستان 1401؛
6( تدوین جشن نامه برای استاد سیروس پرهام، 

هم زمان با سالروز تولد ایشان در سوم بهمن؛
7( برگزاری نشست های تخصصی با کارشناسان 

و گفت وگو با آنان در فضاهای مجازی انجمن.
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شما  مدارک  گفتند  که  کردم  مراجعه  حضوری 
می کنم  فکر  باشید.  منتظر  باید  و  ندارد  نقص 
آمد که  پیامکی  از طرف صندوق  بود که  آبان  ماه 
در  هم  را  آن ها  من  و  می خواهیم  جدید  مدارک 
پروفایلم بارگذاری کردم و همچنان منتظر خبر و 
اقدام دوستان هستم.                                  ــ الف. ر.

***
سال پیش ثبت نام اولیه را انجام دادم و مدارکی 
را که می خواستند بارگذاری کردم. حدود یک ماه 
پیش پیامک آمد که مدارکم را کامل کنم. خواسته 
بودند مستنداتی را که نشان بدهد ویراستار هستم 
برایشان بفرستم. شناسنامۀ تعدادی از کتاب هایم را 
همراه با معرفی نامۀ ادارۀ ارشاد خراسان بارگذاری 
کردم. دوباره خبری نشد. دو روز پیش پیامک آمد: 
به  نیست«.  موردتأیید  بارگذاری شده  »مستندات 
توضیحی،  هیچ  بدون  کردم،  مراجعه  پروفایلم 
فقط پایین شناسنامه های کتاب و معرفی نامۀ ارشاد 

نوشته بودند: »ردشده«!
صندوق  با  تماس  مشغول  تمام  روِز  یک 
دقیقه   15 حدود  از  پس  عصر،  باالخره  و  بودم 
با  تندخو  خانمی  و  شد  برقرار  تماسم  انتظار، 
از  رنگی  اسکنی  باید  که  گفت  طلبکارانه  لحنی 
و  مهر  رنگ  که  بفرستم  استان  ارشاد  معرفی نامۀ 
شناسنامه های  پایین  باید  باشد.  معلوم  امضایش 
کنند.  تأیید  تا  بخورد  ارشاد  ُمهر  هم  کتاب ها 
پروفایل  داخل  را  توضیحات  همین  »اگر  گفتم: 
گرفتن  تماس  برای  این قدر  من  نه  می نوشتید، 
می شد  گرفته  وقتتان  شما  نه  و  می شدم  معطل 
گفت:  فقط  نمی شدید.  ناراحت  هم  این قدر  و 
»نظرتان را منتقل می کنم!« نمایندۀ رابط صندوق 
در مشهد می گفت این مشکل را برای ویراستاراِن 
جدید ایجاد کرده اند.                                  ــ ص. ی.

***
هنر  صندوق  با  تلفنی  تماس  برقراری  برای 
حداقل نیم ساعت در صف انتظار می مانم و اپراتور 
هر بار مطلبی جدید مطرح می کند . حدود هشت 
نه ماه است که تمام مدارکم را بارگذاری کرده ام 
ولی در همان وضعیت تعلیق مانده ام. دیروز پس 
از  اینکه  با  تلفن،  صف  در  انتظار  ساعت  نیم  از 
خانۀ کتاب معرفی نامۀ مهرشده و تأییدشده دارم، 
کتاب هایتان  بروید  باید  که  گفت  من  به  اپراتور 
و  کنند  چک  را  شناسنامه  تا  کتاب  خانۀ  ببرید  را 

به ترتیب، اسم کتاب و شمارۀ فیپا را در گزارشی 
مهرشده وارد کنند و آن را بارگذاری کنید. این در 
حالی است که در هیچ جای وبگاه صندوق چنین 
توضیحی نیامده است!                                  ــ ز. ح. 

***
و  کردم  ثبت نام  صندوق  وبگاه  در  تیرماه  از 
مدارک را هم کامل فرستادم، ولی همچنان »در 
 چهل روز پیش برایم 

ً
حال بررسی« است. تقریبا

این پیام آمد: »متقاضی محترم عضویت صندوق 
 جهت تکمیل پروندۀ عضویت 

ً
اعتباری هنر، لطفا

صندوق  سایت  در  خود  شخصی  پروفایل  به 
اعتباری هنر مراجعه نمایید.«                        ــ م. د.

***
بهمن گذشته اطالعاتم را وارد کردم، اما تلفنی 
گفتند تا آخر سال عضو جدید نمی گیرند. بعد از 
آن تماس گرفتم، گفتند دولت عوض می شود و تا 
پایان دولت و آغازبه کار دولِت جدید عضوگیری 
ندارند. بعد از آن هم بماند که بارها تماس گرفتم 
و کسی پاسخ گو نبود. باالخره، حدود دو ماه پیش 
پیامکی رسید که صندوق درحال عضوگیری است 
بارگذاری  )البته  کنید   ارسال  را  الزم  مدارک  و 
گرفتم،  تماس  نمی شد(.  تأیید  ولی  بودم،  کرده 
دیروز  می دهیم.  اطالع  شما  به  کنید  صبر  گفتند 
بروید  شده،  تأیید  مدارک  که  آمد  پیامک  دوباره 
موفق  دوباره  کنید.  پرداخت  را  عضویت  حق  و 
بیست  هربار  دوبار،  امروز  نشدم.  پرداخت  به 
تشکر  من  بردباری  و  صبر  از  خط  پشت  دقیقه، 
کردند )یک بار می گفتند هم راضی بودم( و بعد 
از اینکه یک بار گوشی را بدون جواب  دادن قطع 
و گفتند شناسنامۀ  کردند، درنهایت لطف کردند 
تأیید  آن ها  اگر  تا  ببرم  کتاب  خانۀ  به  را  کتاب ها 
وقتی  بدانم  کنم. می خواهم  اقدام  دوباره  کردند، 
در معرفی نامه  ام ُمهر خانۀ کتاب خورده و گفته اند 
که این کتاب ها موردتأیید است، چرا باید دوباره 

این مسیر را از نو و از راه فیزیکی طی کنم؟    
 ــ ف. ح.

اعتباری  صندوق  که  است  سال  یک  از  بیش 
با  نمی کند.  تأیید  را  ویراستاران  عضویت  هنر 
گفت وگوهایی که با دیگر اصناف داشتیم پی بردیم 
دارند  را  مشکل  همین  نیز  هنرمندان  برخی  که 
پرداخت  و  مدارک  مجدد  ارسال  از  پس  حتی  و 
است  نشده  تکمیل  عضویتشان  نیز  عضویت  حق 
طی  نکرده اند.  دریافت  هم  صریحی  پاسخ  و 
که  بردیم  پی  داشتیم  کتاب  خانۀ  با  که  تماسی 
و  کرده  تغییراتی  تکمیل عضویت  و  ثبت نام  روند 
 به علت کثرت تعداد اعضای صندوق قرار 

ً
ظاهرا

که  گروهی  و  بازبینی  اعضا  تمامی  مدارک  است 
شرایط و مدارک کافی ندارند لغو عضویت شوند. 
باید  نیز در زمرۀ صنوفی اند که   ویراستاران 

ً
ظاهرا

کتاب های ویراسته شان از خانۀ کتاب یا ادارۀ ارشاد 
استان ها ُمهر تأیید بگیرد و سپس بارگذاری بشود 
سؤال  بمانند.  انتظار  در  ماه ها  آن،  از  بعد  تازه  و 
اینجاست که آیا تعداد کتاب های ویرایش شده، با 
درج نام ویراستار، برای اثبات ویراستار بودِن افراد 
کافی است؟ آیا ویراستار بودن افراد را فقط خانۀ 
کتاب باید تأیید کند؟ ویراستاران خبرگزاری ها و 
و مطبوعات، که طبق ضوابط مشخصی  رسانه ها 
کتاب  خانۀ  در  بشوند،  انجمن  عضو  می توانند 
تعریف  نشده اند، آنان چگونه می توانند از بیمۀ اهل 
انجمن های  نیست  بهتر  آیا  برخوردار شوند؟  قلم 
مشخصی  قوانین  و  شرایط  که  کشوری،  صنفی 
به صندوق  نامه  دادن  برای  دارند،  برای عضویت 
ارتباطی  آیا  گیرند؟  قرار  اولویت  در  هنر  اعتباری 
هنر  اعتباری  صندوق  و  صنفی  انجمن های  میان 
چه  صندوق  در  عضویت  است؟  شده  برقرار 
 محاسن و معایب بیمۀ اهل 

ً
مزایایی دارد؟ اساسا

قلم و بیمه های خویش فرما کدام است؟
بارها  انجمن،  تأسیس  از  سال  شش  طول  در 
و  بیمه شدن  برای  اعضا  و شکایات  با مشکالت 
عضویت در وبگاه اهل قلم و صندوق اعتباری هنر 
مواجه بوده ایم و تا جایی که توانستیم سعی کردیم 
راهکاری به آنان بدهیم. در این شماره از خبرنامه 
یادداشت های دریافتی را، با اندکی تلخیص، درج 
می کنیم، باشد که تأثیر بیشتری برای پیگیری امور 

داشته باشد.
***

از اسفند سال گذشته برای بیمۀ صندوق اقدام 
هم  بار  دو  یکی  است.  کامل  مدارکم  کردم. 

کمیسیون امور صنفی و حقوقی

بیمۀ ویراستاران
مشـکالت و گرفـتاری ها

ادامۀ این موضوع را در شماره های بعدی 
خبرنامه دنبال می کنیم و پرسش های 

دیگری را نیز مطرح خواهیم کرد.
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از شما چه پنهان...یادداشت

ضبطاعالمشرقی
چند نمونه

امالی صحیح اسامی اشخاص و مکان ها، یا به 
عبارت دقیق تر ضبط اعالم، از مشکالت مترجمان 
و ویراستاران است. برخی اسامی شرقی که به متون 
که  می کنند  پیدا  تغییر  چنان  گاه  یافته اند  راه   غربی 
اگر مترجم یا ویراستار دانش کافی نداشته باشد یا 
نداند که چگونه اصل آن ها را بیابد، دچار خطاهای 
با  ویراستاران  آشنایی  برای  می شود.  ناخوشایندی 
برخی از این اسامی، نمونه هایی از اعالم جغرافیایی 

را در اینجا می آوریم.
جیحون.  یا  آمودریا  باستانی  نام  Oxus؛ 

جغرافی دانان اسالمی ناحیۀ واقع در شمال آمودریا 
را ماوراءالنهر می خواندند.

آن سوی  معنای  )به  ماوراءالنهر Transoxiana؛ 

رود جیحون(. 
در  فلسطین،  در  کهنی  شهر  اریحا،  Jericho؛ 

شمال بحرالمّیت.
یا  بحرلوط  یا  بحرالمّیت  Dead Sea؛ 

نمک  دریاچۀ  گندبوی(،  دریاچۀ   =( ُبَحیَرةالُمنِتَنه 
میان اردن و فلسطین.

سفید،  نیل  یا  َبیض 
َ
َبحُراال Abyad, al-Bahr؛ 

رودی در سودان مرکزی.
St. Sophia؛ ایاصوفیه، از بناهای بزرگ جهان و 

شاهکار معماری بیزانس در استانبول.
Antioch؛ انطاکیه شهری در جنوب ترکیه. 

Tauris؛ ضبطی از نام شهر تبریز در مآخذ غربی.

Peacock Throne؛ تختطاووس، تخت معروف 

شاه جهان بن جهانگیر امپراتور گورکانی هند.
Senna؛ َسَنندج مرکز استان کردستان.

Indus؛ ِسند، رودی در آسیای جنوبی.

رودهای  از  سیردریا،  یا  سیحون  Jaxartes؛ 

آسیای میانه.
صالح  غربی،  منابع  در  شرقی  اعالم  گزیدۀ  فرهنگ  از  برگرفته   *

طباطبایی، تهران: روزنه، 1388.

روحنشر
عبداالمیر نبوی

همۀ ما در خالل فعالیت های حرفه ای خود یا 
بنا به عالقه ای که به کتاب داریم با نام سازمان ها 
با  که  می شویم  روبه رو  مختلفی  نهادهای  و 
تعدد  به رغم  بوده  اند.  همراه  کتاب  نشر  و  چاپ 
و  درخشان  برایمان  آن ها  از  برخی  نام ها،  این 
»فرانکلین«،  مثل  خاطره برانگیزند. سازمان هایی 
»امیرکبیر« گویی  و  کتاب«  نشر  و  ترجمه  »بنگاه 
سازمان ها  این  ماندگاری  علل  اما  زنده اند؛  هنوز 

چیست؟
برجای مانده  مکتوباِت  و  خاطرات  بر  مروری 
ارتقای  برای  سازمان ها  این  می دهد  نشان 
استانداردهای نشر، بهره گیری از نویسندگان معتبر، 
شغلی،  امنیت  تهدیدکنندۀ  مؤلفه های  کاهش 
شناخت سازوکارهای آن روزگار و کسب رضایت 
مخاطبان خود همیشه دغدغه داشته اند. همچنین 
می کوشیده اند تجارب و دستاوردهای خود را تداوم 
و تکامل بخشند. این موارد را می توان تحت عنوان 
تجارب نشر یا نمونه هایی موفق از فرهنگ سازمانی 

بررسی و دسته بندی کرد.
این  ماندگاری  سبب  که  دیگری  موارد  از 
کارکنان  تمام  مشارکت  است  شده  سازمان ها 
مشارکت  است؛  بوده  آثار  تولید  فرایند  در  آن ها 
خشک  فضایی  از  را  کار  محیط  تولید  فرایند  در 
می کند  خارج  رسمی  قواعد  حاکمیت  تحت  و 
برای  کار  از  به شغل کارمندان معنایی وسیع تر  و 
غرور  می بخشد.  دستمزد  و  حقوق  دریافت 
زمانی که  و  است  مشارکت  این  ثمرۀ  سازمانی 
پدید  تعلق خاطر  او  در  منتقل  شود  خواننده  به 
می آورد. احساس تعلق خاطر در خواننده موجب 
می شود او نیز، مانند نویسنده و ویراستار و طراح، 
بپیوندد و مصرف کننده ای منفعل  تولید  به چرخۀ 
نباشد. در برآمدن این هویت، چنان که گفته شد، 
شاید  اما  بوده اند،  دخیل  عوامل  از  مجموعه ای 
وجه مشترک مختلف کنشگران این عرصه آن بوده 
است که معنای کار و تالش خود را می فهمیده اند، 
می دانسته اند چه می طلبند و برای دستیابی به آن 

آمادۀ تجربه و تغییر بوده اند.
بین  ارتباطی  چنین  آوردن  فراهم  برای  شاید 
نشر و کارمندان و خوانندگان، یا به عبارتی دمیدن 
روابط  باشد  بهتر  کشور،  امروز  نشر  در  روح 
واکاوی  را  پویا  و  موفق  نشرهای  درون سازمانی 
به آن ها را در اسناد  کنیم و دالیل تعلق خاطرمان 

به جامانده شان جست وجو کنیم.

خواستههاینابجا
فاطمه محسن زاده

برای  آوردند  را  داستانی  آقایی  پیش  سال ها 
و  گرفتند  تماس  شد،  تمام  که  کتاب  ویرایش. 
کتاب  در  اسمشان  دارد  دوست  »خانمم  گفتند: 
بیاید، اگر اجازه می دهید کنار اسم شما...« اولین 
باری بود که با چنین درخواستی روبه رو می شدم. 
خانمتان  اگر  و  نمی دهم  اجازه  متأسفانه  گفتم 
خیلی عالقه دارند اسمشان بیاید، بهتر است کنار 
اسم خوِد شما بیاید، یعنی کنار اسم نویسنده. اما 
کردم  تأکید  هم  باز  نپسندید.  نویسنده  آقای  انگار 
در  و  نیستم  کاری  چنین  به  راضی  به هیچ وجه  که 
چنین صورتی حتی اگر اسمم در کتاب نیاید برایم 

خوشایندتر است.
نویسنده  آقای  و  کتاب  از  و  گذشت  سال ها 
کتابخانۀ  وبگاه  در  پیش  مدتی  نداشتم.  خبری 
بود:  آمده  فیپا  در  دیدم؛  را  کتاب  اطالعات  ملی 
»ویراستار: همسِر آقای نویسنده با همکاری فاطمه 
را  دلبندشان  و همسر  نویسنده  اسم  محسن زاده«! 
یک  همان  فقط  خوشبختانه  کردم،  جست وجو 

کتاب را منتشر کرده بودند. 
که  پیش  سال  چند  تا  نیفتاد  اتفاقی  چنین  دیگر 
کتاب  کردم.  ویرایش  را  محترمی  پزشک  کتاب 
در  دیدم  فرستادند.  برایم  نسخه ای  و  شد  منتشر 
شناسنامه کنار اسم من نام خانمی هم آمده است. با 
منشی آقای دکتر تماس گرفتم و علتش را پرسیدم. 
برایش سخت بود جواب بدهد. کمی مکث کرد و 
گفت: »همسر آقای دکتر هستند، چون در ترجمه 
کمک کردند، آقای دکتر گفتند اسم ایشان کنار اسم 
شما بیاید.« گفتم: »اما بهتر بود اسمشان را کنار اسم 
مترجم می آوردند نه کنار نام ویراستار!« یادم است 
که در آخرین نسخه ای هم که برای بازخوانی نهایی 
برایم فرستاده بودند اسم این خانم نبود؛ ولی موقع 

چاپ اضافه شده بود.
کاش کسی بود به این دوستان می گفت که ثبت  
شدن اسمتان در کتاب یا زیر مقاله فرهیختگی شما 

را اثبات نمی کند.

بیشتر بدانیم

چرا آن کار را کردم؟ اثر جوزف برگو، ترجمۀ حامد 
حکیمی )بینش نو، 1400( منتشر شد.

برایشان  و  می گوییم  تبریک  صمیمانه  ایشان  به 
موفقیت روزافزون آرزو می کنیم.

موفقیت اعضا


