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در این شماره می خوانید ...

 ویراستاران و صندوق اعتباری هنر 

 مشکالت 
ِ

در نشستی که با هدف گفت وگو و طرح
ویراستاران در عضویت صندوق اعتباری هنر، در روز 
عباسپور، جواد  برگزار شد، هومن  یکشنبه 19 دی ماه 
سیدمجید  دکتر  و  انجمن  از  مقدسی  مهناز  رسولی، 
پوراحمدی، مدیرعامل صندوق، و دکتر مسلم کریمی، 

معاون امور اعضا، حضور داشتند. 
نمایندگان انجمن، پس از معرفی انجمن ویراستاران و 
ارائۀ گزارش فعالیت های آن، مشکالت اعضا را مطرح 
و دربارۀ نحوۀ همکاری با صندوق اعتباری هنر صحبت 
کردند. دکتر پوراحمدی به سیاست گذاری جدید صندوق 
اشاره کرد و اعالم کرد که به سبب حجم باالی متقاضیان 
عضویت در صندوق، تصمیم گرفته شد که به وضعیت 
عضویت ها رسیدگی شود. وی افزود حدود 87 هزار نفر 
عضو صندوق هستند که عده ای از آنان از طریق سازمان ها 
و ارگان ها معرفی شده اند، اما در حوزۀ فرهنگ و هنر و 
فعالیتشان  سال هاست  اینکه  یا  ندارند  سابقه ای  رسانه 
متوقف شده و به کار دیگری مشغول اند، به همین علت 
به  و  متوقف  مدتی  صندوق  عضوگیری  که  شده  مقرر 
مدارک این اعضا رسیدگی شود. برهمین اساس، از دی ماه 
متقاضیان  و  شد  متوقف  صندوق  در  عضویت   1399
تا شهریور 1400 در انتظار مانده بودند. از شهریور نیز 
به متقاضیان پیامک ارسال شده که مدارک و اطالعات 
 نامه های معرفی به صندوق از 

ً
خود را تکمیل کنند. قبال

وزارت خانه های استان ها، خانه ها و برخی سازمان ها برای 
تأیید اعضا ضمیمه می شد که طبق آیین نامۀ جدید فرم های 
دیگری تنظیم شده و در معرفی نامه ها نیز تغییراتی داده شده 
است. علت تغییر در معرفی نامه ها این بوده که ارتباط افراد 
با صندوق در انحصار مراکز و مؤسسات خاصی نباشد. 
دکتر پوراحمدی آماری از تعداد اعضا و بیمه شدگان )پایه 
و تکمیلی( و مستمری بگیران صندوق ارائه داد و گفت 

فروردین  از  رسماً  را  خود  فعالیت  هنر  اعتباری  صندوق 
۱۳۸۳ آغاز کرد. صندوق مؤسسه ای غیردولتی وغیرانتفاعی 
اداره  هیئت امنا  نظر  زیر  که  است  مستقل  دارای شخصیت 
جامعۀ  از  حمایت  در  ساماندهی  آن  اصلی  هدف  می شود. 
نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان و تبدیل حمایت های 
مقطعی متکی بر منابع مالی مردمی و غیردولتی است. منظور از 
حمایت فراهم ساختن شرایط مساعد برای جذب و شکوفایی 
استعدادها، گسترش زمینۀ ایجاد اشتغال و تضمین خلق آثار 
فرهنگی، هنری و سینمایی و مطبوعاتی و تأمین رفاه اجتماعی 

و معیشتی است.

برگرفته از وبگاه صندوق اعتباری هنر

که در سال اخیر به 71 هزار عضو صندوق هنرکارت داده 
شده و برای آنان بسته های معیشتی در نظر گرفته شده که 
در اسفند سال گذشته به صورت عیدی و امسال در شب 
یلدا مبلغی به حسابشان واریز شده است. در اسفندماه 
هم در قالب عیدی برایشان مبلغی واریز می شود که از 
آینده می توانند مبالغ را دریافت  بانک  طریق هنرکارت 
کنند. برای اهالی فرهنگ )نویسنده، مترجم، هنرمند(، که 
رتبۀ درجه یک را در شورای ارزشیابی هنرمندان دریافت 

کرده اند، رقم واریزی بیشتر است.  
باید  چرا  که  شد  مطرح  پرسش  این  جلسه،  این  در 
ویراستاران کتاب هایشان را ممهور به مهر خانۀ کتاب یا 
ادارۀ کل وزارت ارشاد استان ها و سپس بارگذاری کنند؟ 
بتوان  تا  شده  وضع  به تازگی  مقررات  این  گفت  کریمی 
متقاضیان را شناسایی کرد، در مورد نویسندگان و مترجمان 
نیز این اتفاق افتاده است. وی افزود درصدد هستیم راه های 

مناسب تری برای این موضوع تعیین کنیم. 
در ادامه، موضوع برخورداری ویراستاران از بیمۀ پایه 
و بیمۀ تکمیلی مطرح شد. دکتر کریمی گفت بیمه یکی 
دیگری  و صندوق خدمات  از خدمات صندوق است 
از  حمایت  وام،  اعطای  تسهیالت  جمله  از  دارد،  هم 
کسب وکار هنرمندان، بازنشستگی، بسته های معیشتی. 
بیمه هم برخوردار شوند  از  البته، کسانی که بخواهند 
بیمۀ آنان در ردیف بیمۀ مشاغل آزاد تعریف می شود که 
 18 درصد را خودشان و باقی را صندوق اعتباری 

ً
تقریبا

به ادارۀ بیمه پرداخت می کند. وی افزود درصددیم که 
»بیمۀ هنر« را راه اندازی کنیم و بیمه شدگان صندوق را 
از مشاغل آزاد مجزا کنیم، اما این کار نیازمند گذراندن 

مراحل اداری در چندین سطح است. 
دکتر کریمی همچنین در پاسخ به تفاوت بیمۀ مشاغل 
آزاد با بیمۀ اهل قلم در رقم بازنشستگی گفت که چون 

اخبار کمیسیون ها 

خاطراتی از ویراستاری

ضبط اعالم شرقی

درج آگهی و خدمات مشاوره ای

بیمۀ اهل قلم بر مبنای حداقل دستمزد تعریف شده در 
زمان بازنشستگی این مشکل هست که سنوات کاری 
و افزایش حقوق در آن محاسبه نمی شود و افرادی که 
می خواهند حقوقشان مطابق با حقوق واقعی شان باشد 
ناچارند چند سال پایانی تا بازنشستگی را در جایی 

استخدام بشوند که بیمۀ اجباری برایشان رد بشود.  
در پایان این نشست، نمایندگان انجمن اعالم کردند 
که بیمۀ اهل قلم فقط مختص کسانی است که در امر 
مطبوعات  ویراستاران  و  داشته اند  همکاری  کتاب 
نشده اند.  دیده  مجازی  فضاهای  و  خبرگزاری ها  و 
صاحب نظراِن  و  پیشکسوتان  از  بسیاری  همچنین، 
حوزۀ نشر و ویرایش، که امکان و توانایی ثبت نام در 
صندوق را ندارند، از نظر دور مانده اند و صندوق آن ها 

را شناسایی نکرده است. 
با  گفت وگو  و  همکاری  که  گفت  کریمی  دکتر 
انجمن ها و حمایت از آن ها در برنامۀ صندوق قرار 
آیین نامه ای  ویراستاران  صنفی  انجمن  اگر  و  دارد 
و می تواند  دارد  کتاب  غیراز  ویراستاراِن  تأیید  برای 
به شناساندن یا عضو کردن پیشکسوتان صنف خود 
کمک کند، صندوق نیز استقبال می کند که تسهیالتی 
برای این منظور در نظر بگیرد. وی همچنین برای رفع 
مشکالت جاری عضویت اعضای انجمن در صندوق 

و برخورداری از مزایای آن قول مساعدت داد.  
نمایندگان انجمن پیشنهاد کردند که هر اطالعیۀ 
جدیدی که منتشر می شود به اطالع انجمن ها برسد 

تا آنان بتوانند به اعضای خود اطالع رسانی کنند.
خبرنامه،  شمارۀ  سیزدهمین  دیدار،  این  در 
عضویت  دربارۀ  گزارش  به  آن  سوم  صفحۀ  که 
به  داشت،  اختصاص  هنر  اعتباری  صندوق  در 

مدیرعامل صندوق داده شد.

طراح: وحید هروی



خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران
www.anjomanvirastar.ir 1400 شمارۀ 14  |   دی

2

به سوی شیوه نامه ای برای ایران

پیام شمس الدینی

تا  شدم  دعوت  دوستی  سوی  از  پیش  چندی 
ویراستاری  وضعیت  و  کنیم  هم فکری  و  بنشینیم 
در نشری دانشگاهی را سروسامانی بدهیم. اولین 
بار نبود که به چنین نشستی دعوت می شدم. آماده 
 
ً
بودم تا همان حرف های همیشگی را بشنوم. تقریبا
نیز چنین شد. باز سخن از اهمیت ویراستاری بود 
شیوه نامه  نوشتن  ضرورت  قدم  اولین  همان  در  و 

مطرح شد.
»خبر  گفتم:  پیشینی  آمادگی  بر  بنا  و  بی درنگ 
دارید همین نشر دانشگاهی پیش ازاین شیوه نامه ای 
و  نویسندگان  نمی کنید  ابالغ  چرا  کرده؟  منتشر 
چرا  دهند.  قرار  کار  اساس  را  همان  ویراستاران 

همان را از نو ویرایش نمی کنید؟...«
 چرا از شیوه نامۀ ایران استفاده نمی کنید 

ً
»...اصال

که از سوی یک مرجع معتبر دانشگاهی بر اساس 
منتشر  و  تهیه  ویرایش شانزدهم شیوه نامۀ شیکاگو 
اختراع  را  چرخ  دوباره  دارد  ضرورتی  چه  شده؟ 

کنیم و از نو به سراغ کشف آتش برویم؟«
***

با  نیست  بد  نشست،  آن  ادامۀ  شرح  به جای 
شیوه نامه نویسی  جنبش  بر  بیندازیم  نگاهی  هم 
کتاب  ساختن  آماده  راهنمای  سال ها:  این  در 
)ادیب سلطانی، 1365(، شیوه نامۀ انتشارات سمت 
انتشارات  شیوه نامۀ  دیگران(،  و  گیوی  )احمدی 
شیوه نامۀ  ناصح(،  و  )یاحقی  رضوی  قدس  آستان 
دانشنامۀ جهان اسالم )سمیعی گیالنی(، شیوه نامۀ 
انتشارات امیرکبیر، شیوه نامۀ دایرةالمعارف بزرگ 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  نگارش  شیوه نامۀ  اسالمی، 
)یوسفدهی، 1395( و ... شاید فهرست کردن این 
پیدایش  تاریخی  روند  در  پژوهشی  و  شیوه نامه ها 
در  بگوید چرا هیچ شیوه نامه ای، حتی  ما  به  آن ها 
سطح ملی، در ایران فراگیر نشده، چه رسد به آنکه 

بخواهد قدمی از مرزها فراتر بگذارد.
نگارنده پیشنهاد می کند نهادهای بزرگ انتشاراتی 
و دانشگاهی یک بار برای همیشه دور هم بنشینند 
تدوین  مشخص  هدف  با  دهند  تشکیل  شورایی  و 
شیوه نامه ای جامع. البته، چه بهتر که نهادهایی مثل 
کتابخانۀ ملی یا پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
عهده  بر  را  شورا  این  تولیت  )ایرانداک(  ایران 
بگیرند،  شیوه نامه هایشان را در میان بگذارند و به این 
آشفته بازاِر شیوه نامه های نوظهور اما رو به فراموشی 
نهادهای  تمام  به  را  آن  اجرای  لزوم  و  دهند  پایان 
پایین دستی ابالغ کنند. آن گاه، شاید ما نیز صاحب 

شیوه نامه ای شویم ملی، معتبر و فراگیر.

مهدی قنواتی  |  رئیس کمیسیون 

و  سیاست گذاری  جلسۀ  سه  دی ماه،  در 
شد.  برگزار  آموزش  کمیسیون  برای  برنامه ریزی 
در این جلسات، دوره ها و کارگاه های برگزارشدۀ 
انجمن ارزیابی و نکات مثبت و منفی هر کالس 
با  بازنگری شد و،  آیین نامۀ آموزشی  مطرح شد. 
در  جدیدی  نکات  برخط،  آموزش های  به  توجه 
آن درج شد. برای زمان، تعداد و نحوۀ برگزاری 
 1401 سال  در  جدید  دوره های  و  کارگاه ها 
موضوعات  از  یکی  گرفت.  صورت  برنامه ریزی 
مطرح شده در این جلسات تعیین درصد تخفیف 
بود  انجمن  آموزشی  کالس های  در  شرکت 
شد.  درصدبندی  شرکت کنندگان  براساس  که 
افراد و  به این  تخفیف های دوره های آتی انجمن 

با نسبتی متفاوت تعلق خواهد گرفت:
اعضای پیوستۀ انجمن؛ اعضای فعال انجمن؛ 
اعضای هیئت مدیرۀ کنونی؛ اعضای هیئت مدیرۀ 
قلم؛  اهالی  انجمن،  دوره های  مدرسان  پیشین؛ 
سال  یک  به مدت  انجمن  دوره های  دانشجویان 
با معرفی نامه؛  مشمول تخفیف اند؛ کارکنان نشر 

ثبت نام گروهی با بیش از 4 نفر.
از دیگر فعالیت های کمیسیون آموزش تدوین 
 11 تاریخ  در  که  بود  گفتاری نویسی  شیوه نامۀ 
این  در  شد.  برگزار  آن  جلسۀ  نخستین  دی ماه 
جلسه، دربارۀ اصول گفتاری نویسی در سه سطح 
نحوی، واژگانی، آوایی گفت وگو و تحریر نخست 
این  شد.  نقدوبررسی  گفتاری نویسی  شیوه نامۀ 
 آموزشی کارگاه گفتاری نویسی در 

ِ
شیوه نامه منبع

سال آینده خواهد بود. 
در پایان دی ماه، دهمین جلسۀ کارگاه »نمایه و 
و آخرین  تدریس هومن عباسپور  با  اعالم«  ضبط 
جلسۀ کارگاه »ترجمه و ویرایش ترجمه از فرانسوی 

به فارسی« با تدریس مهشید نونهالی برگزار شد. 

لیال اثناعشری

تا  برآمد ه ایم  درصدد  اعضا،  برخی  پیشنهاد  به 
جلساتی برای نقد و بررسی کتاب ها، به ویژه آثاری 
سهم  آن  ترجمۀ  یا  تألیف  در  انجمن  اعضای  که 
داشته اند، برگزار کنیم. جلسات نقد و بررسی کتاب 
روحیۀ  تقویت  و  اعضا  بیشتر  همسویی  هدف  با 
نقادانۀ آنان و نیز بررسی آثار از نظر استانداردهای 

نگارش و ویرایش است.
مراحل برگزاری جلسات نقدوبررسی کتاب

گزارشی  ارسال  و  کتاب  عنوان  اعالم  الف. 
دربارۀ آن با درج سهمی که عضو انجمن در تولید 

آن )ویرایش، تألیف، ترجمه( داشته است؛
انجمن  دفتر  به  کتاب  از  جلد  یک  ارسال  ب. 

برای بررسی و گرفتن تأیید از کمیسیون پژوهش؛
ج  . اعالم فراخوان برای انتخاب منتقد )دست کم 

دو منتقد( با تأیید و نظارت کمیسیون پژوهش؛
این  عمدۀ  بخش  اجرای  و  برنامه ریزی  د. 

جلسات برعهدۀ پیشنهاددهنده خواهد بود؛
بخش  و  پژوهش  کمیسیون  با  هماهنگی  ه . 
روابط عمومی انجمن برای انتخاب زمان و نحوۀ 

اجرای جلسه و دعوت از اعضا.
در این ماه، چهار مقالۀ مربوط به ویرایش در وبگاه 
بارگذاری شد: 1. »لزوم بازنگری در شیوۀ نگارش 
با  »همراه   .2 امامی؛  کریم  به قلم  فارسی«،  خط 
»زبان   .3 خزاعی فر؛  علی  به قلم   ،»)1( مترجم 
به قلم   ،»)1( از غیرذی روح  ممّیِز ذی روح  فارسی؛ 
اسماعیل سعادت؛ 4. »زبان فارسی؛ ممّیِز ذی روح 

از غیرذی روح )2(«، به قلم اسماعیل سعادت.
گروه  در  اعضا  مؤثرتر  و  بهتر  ارتباط  برای 
در  شد.  تنظیم  مرامنامه ای  تلگرامی  و  واتسپی 
مقررات  تشکیل گروه،  از  مرامنامه، هدف  این 
و  گروه  مدیر  با  اعضا  ارتباط  نحوۀ  و  گروه 

دیگراعضا شرح داده شده است.

کمیسیون آموزشسرمقاله روابط عمومی
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عجبا! مگر چه خطاهایی از من سر زده بود که 
و  کالفه  چندروزی  به راستی  شده ام؟  ناسزاباران 

اندوهگین بودم و نمی دانستم چه کنم.
معرفی  را  خودش  صدا  و  زد  زنگ  تلفن  شبی 
آماده  را  به سرعت خودم  بود.  کرد: مترجم کتاب 
مؤدب  و  آرام   

ً
حتما شنیدم،  ناسزا  اگر  که  کردم 

چیست.  واقعی  علت  و  دلیل  بدانم  تا  باشم 
مترجم، پس از یکی دوجملۀ محبت آمیز و همراه 
با سپاس، از من خواست مقابله و ویرایش ترجمۀ 

تازه ای از او را بپذیرم. 
دوستانه ای  رابطۀ  ما  میان  که  مدتی  از  پس 
برقرار شد، ضمن گفت وگوها کاشف به عمل آمد 
است  خبیثانی  جملۀ  از  شخیص  شخص  آن  که 
لذت  دیگران  مناسبات  به هم زدن  و  تفتین  از  که 
روحی می برند. اما همان شخص شخیص حقی 

من  از  دوستان،  از شمار  ناشری،  پیش  سال ها 
ویرایش  و  مقابله  اصل  با  را  ترجمه ای  خواست 
کنم. کتاب را بررسی کردم و دیدم به موضوع آن 
به خود خیلی جلب  را  اما عالقه ام  ندارم،  تسلط 
کرد. تا جایی که توانستم، به منابع مرتبط مراجعه 
آشنا شدم. مقابله  به قدر الزم  با موضوع  و  کردم 
با دلبستگی  و ترجمه ویرایی )ویرایش ترجمه( را 
را  کتاب  و  رساندم  پایان  به  دادم،  ادامه  فراوان 
راضی  خیلی  خودم  کار  از  دادم.  تحویل  ناشر  به 
بودم، به ویژه آنکه موضوع کتاب هم دریچۀ تازه ای 

به روی من باز کرده بود.
به  شخیصی  شخص  روزی  و  گذشت  مدتی 
من گفت مترجم کتاب از ویرایش کارش به قدری 
ویراستار  نثار  ناسزاست  هرچه  که  است  ناراضی 

کتاب کرده است.

نه  که  داد  من  به  بزرگی  درس  چون  دارد،  من  بر 
به همکاران  بلکه همواره  نکرده ام،  فراموش  فقط 
به همۀ دانشجویان ویراستاری توصیه  و  ویراستار 
سفارش  شرایطی  هیچ  تحت  و  هیچ گاه  کرده ام: 
رابطۀ  نپذیرید.  غیابی  ویرایش  برای  را  ناشران 
بی واسطه،  باید  همیشه  اثر  صاحب  با  ویراستار 

مستقیم و چهره به چهره باشد.
را  اثری  ویرایِش  اگر  درس،  آن  از  پس 
گرفته ام،  تماس  اثر  صاحب  با  پذیرفته ام، 
ویرایش  را  اثرش  از  صفحه ای  چند  یا  فصلی 
یا  خرسندی  اگر  داده ام.  نشان  او  به  و  کرده ام 
از  می دادم.  ادامه  کار  به  می شد،  حاصل  توافق 
که  مترجمانی  و  مؤلفان  از  شماری  با  پس،  آن 
یا  آثارشان را داشته ام دوستی  افتخار ویراستاری 

مناسباتی صمیمانه دارم. 

خاطراتی از ویراستاری
عبدالحسین آذرنگ

مهناز مقدسی

از  یکی  در  استخدامم  از  یک سالی 
که  می گذشت  دانشنامه ای  مجموعه های 
به من سپردند. مقاله  مقاله ای را برای ویرایش 
سلسله های  از  یکی  دربارۀ  کتابی  معرفی  در 
 30 حدود  مقاله  بود.  ایرانی  مشهور  نه چندان 
صفحۀ دست نویس بود در حالی که اصل کتاب 
آموخته  یک سال  آن  در  صفحه.   300 از  کمتر 
و  موجز  باید  دانشنامه ای  مقاالت  که  بودم 
دقیق و اطالع رسان باشد و از حواشی و زوائد 
به دور. چند بار آن را خواندم و با مدیر بخش 
دربارۀ طول و تفصیل های نابجای مقاله صحبت 
نگه  را  اصلی  مطالب  که  گرفتم  اجازه  و  کردم 

دارم و مطالب فرعی را حذف کنم. بعد از اینکه دور 
بخش های نوشته را با مداد خط کشیده بودم و الزم 
بود رضایت نویسنده را برای این تغییرات بگیرم، با 
ترس و نگرانی نزد او رفتم که مدیر یکی از بخش های 

علمی بود. 
شنیده بودم آدم مؤدب و باتجربه ای است. داخل 
بود.  آن  داخل  مقاله  که  قرمز  پوشه ای  با  اتاق شدم 
او  و  بودم  مجموعه  تازه کار  ویراستار  من  باالخره 
مدیری کهنه کار. بعد از کلی زمینه چینی و تعریف 
از مقاله و قلم ایشان، به این نکته اشاره کردم که اگر 
به سبب مقایسۀ طول  جسارتی در مقالۀ شما کردم 
مقاالت مشابه آن همچون تاریخ ایران کیمبریج بوده 
توضیح  و  می زدم  ورق  را  صفحات  آرام آرام   ... و 
به  نویسنده  چشم  وقتی  کرده ام.  چه  که  می دادم 
صفحه ای افتاد که حدود 10 سطر از 12 سطر آن را 
با مداد قاب گرفته بودم، پوشه را از من گرفت و ورق 

زد و با صورتی برافروخته بلند شد و دستش را 
بفرمایید  گفت:  و  گرفت  ورودی  در  به سمت 
با  بهت زده  ببرید! من  تشریف  بفرمایید  خانم! 
لکنت عذرخواهی کردم و مثل برق گرفته ها به 
نشاندند  مرا  همکاران  برگشتم.  ویرایش  اتاق 
فکر  گفت  بخش  مدیر  دادند.  من  به  آبی  و 
نمی کردم این طور رفتار کند. خالصه که غائله 
شد  خیر  به  ختم  دانشنامه  معاون  وساطت  با 
چاپ  به  من  ویرایش  همان  با   

ً
تقریبا مقاله  و 

رسید و چند ماه بعد رابطۀ خوبی میان من و 
و  اما درسی گرفتم  آمد،  پدید  آن مدیر علمی 
ویرایش  این حد  تا  را  متنی  اگر  گفتم  به خود 
که  نویسنده ای  با  تعامل  راه های  باید  می کنی، 
می پندارد  فرزندانش  همچون  را  نوشته هایش 
خوب آموخته باشی. اگر بلد نیستی، از ویرایش 

آن صرف نظر کن.

لطفاً بفرمایید بیرون!
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آگهي و مشاوره

ضبط اعالم شرقی
چند نمونه

برخی از اسامی شرقی که به متون غربی راه یافته اند 
به ضرورت ساختار آوایی و واجی آن زبان چنان تغییر 
فارسی  به  را  منابع  آن  که  مترجمان،  گاه  که  کرده اند 
برمی گردانند، به اصالت شرقی آن اسامی پی نمی برند 
و ترجمه شان چیز دیگری می شود. توصیه می شود در 
چنین مواردی به منابع معتبر مراجعه کنند و دریابند که 
نهم  قرن  آلمانی »جامی« شاعر  در   Dschami  

ً
مثال

است. در اینجا تعدادی از این اسامی آمده است.
بن  احمد  بن  محمد  ابوولید  رشد،  ابن  Averroës؛ 

فیلسوف،  1126-1198م(؛  )520-595ق/  محمد 
اخترشناس و پزشک اندلسی.

عبدالله  حسین  بن  ابوعلی  سینا،  ابن  Avicenna؛ 

پزشک  و  فیلسوف  980-1037م(؛  )370-428ق/ 
مشهور جهان اسالم.

Sphinx؛ ابوالهول؛ هیوالیی اساطیری با سر انسان 

و پیکر شیر که مجسمۀ آن در جیزه، بخشی از مجموعۀ 
آرامگاهی  فرعون، است. 

”Artaxerxes I, “Longimanus؛ اردشیر درازدست 

از سلسلۀ هخامنشی،  ایران  پادشاه  )464-424 پ م(؛ 
فرزند و جانشین خشایارشای اول.

”Artaxerxes II, “Mnemon؛ اردشیر دوم )404؟-

359؟ پ م(؛ پادشاه ایران از سلسلۀ هخامنشی، ملقب به 
یاددار )خوش حافظه(.

-359( سوم  اردشیر  ”Artaxerxes III, “Ochus؛ 

338 پ م(؛ شاه ایران از دودمان هخامنشی که نامش در 
خوس ذکر شده است.

ُ
منابع یونان ا

Job؛ ایوب؛ درقرآن از پیامبران خدا شمرده شده که 

به سبب صبرش در بالیا بندۀ نیک خداوند بوده است.
نویسندۀ  حیان؛  بن  جابر  Geber/ Jabir؛ 

دربارۀ  عربی  نوشته های  از  بزرگی  مجموعۀ 
دیگر. علوم  و  کیمیاگری 

Pharaoh؛ فرعون؛ لقب پادشاهان مصر قدیم.

Algazel؛ غزالی، ابوحامد محمد؛ متکلم و اندیشمند 

معروف اسالمی ملقب به حجةاالسالم.
Michael؛ میکائیل/ میکال؛ فرشته ای مقرب و جنگاور.

Abel؛ هابیل؛ نام پسر آدم و حوا که برادرش قابیل را 

از شدت رشک کشت.
Cain؛ قابیل؛ پسر بزرگ تِر آدم و حوا و قاتل هابیل.

Agar؛ هاجر؛ همسر ابراهیم )ع( و مادر اسماعیل )ع(.

از  اخوان المسلمین؛  Muslem Brotherhood؛ 

نیرومندترین جمعیت ها و احزاب اسالمی مصر.

* برگرفته از فرهنگ گزیدۀ اعالم شرقی در منابع غربی، صالح طباطبایی، 
تهران: روزنه، 1388.

هومن عباسپور

چند  مقاله  هر   
ً
غالبا دانشنامه ها  در  که  می دانید 

بار ویرایش می شود. ناویراستار کلمه ها و جمله های 
پاک  بود  کرده  ویرایش  مداد  با  که  را  قبلی  ویراستار 
خودکار  با  را  جمله ها  و  کلمه ها  همان  و  می کرد 
همکارم  با  که  رفت  لو  وقتی  تقلب  این  می نوشت. 
بعضی از مقاالت را که پیش تر اسکن شده بود با متنی 
بود مطابقت  ویرایش کرده   

ً
مثال ناویراستار  که همین 

دادیم. از همکارم در بخش ویرایش، بابت کشف 
تشکر  هدیه ای  دادن  با  پی گیری اش،  و  موضوع  

کردم و کار را از ناویراستار پس گرفتیم.
ویراستار ادعا می کرد چهار ماه از عمر عزیز را 
بر سر این کتاب گذاشته و شایستۀ دستمزد بیشتری 
است. نمی دانست که در ویرایش رایانه ای تک تک 
اصالحات او در فایل با ذکر روز و ساعت و دقیقه 
حدود  دیدم  کردم،  چک  وقتی  می شود.  دیده 
سه چهارم کتاب را ظرف همان ده روز آخر انجام 
ویراستار خوب  دادم.  تذکر  او  به  فقط  است.  داده 
ولی ناخوش قولی بود و صالح ندیدم همکاری مان 

را قطع کنم.
ترجمه شده  متِن  حاشیۀ  در  ویراستار 
که  بود  نوشته  مترجم  به  خطاب  یادداشت هایی 
 لحنی آمرانه داشت. چند یادداشت او را نقل 

ً
غالبا

می کنم:
»م«  باید  میالدی  سال های  از  بعد  »نمی دانید 

بگذاریم؟« ]دقت بفرمایید: متن ترجمه بود.[
»چرا این جمله را ترجمه نکرده اید؟ مشکل ارشادی 

که ندارد!«
ویرایش  را  این قسمت ها  احترام عرض کنم من  »با 

نمی کنم.«
دیگری  کس  می دادید  است.  زیاد  »جاافتادگی ها 

ترجمه را چک کند.«
همین یادداشت ها سبب شد مترجم دیگر با آن ناشر 

کار نکند.

گهی و خدمات مشاوره ای درج آ

نهادها،  از  متعددی  تقاضاهای  اخیر  ماه های  در 
مؤسسات، ناشران و پدیدآورندگان به دبیرخانۀ انجمن 
اعضای  از  مایل اند  و  ویراستارند  پی  در  یا  که  رسیده 
انجمن یا نیروهای آموزش دیدۀ انجمن کمک بگیرند یا 
نیازمند مشاوره در امور نشر و ویرایش اند. به همین سبب، 
کمیسیون  امور صنفی و حقوقی با همکاری کمیسیون 
امور ویرایشی سازوکاری را برای درج آگهی این مراکز یا 

درخواستشان برای مشاوره تدوین کرده است. 
الف( درج آگهی: هریک از اهالی نشر می توانند 
متن آگهی خود را، با ضوابط مشخصی، به دبیرخانه 
ارسال کنند تا پس از بررسی در صفحات مجازی 

انجمن منتشر شود.
ضوابط انتشار آگهی

1( موضوع آگهی باید با ویرایش مرتبط باشد؛ از 
جمله جذب ویراستار و مشاغل مرتبط و ویرایش آثار؛ 
اشکاالت  بدون  و  ویراسته  باید  آگهی  متن   )2

نگارشی و ویرایشی باشد؛
مبالغ  باید  ویرایش  برای  پرداختی  دستمزد   )3
متعارفی باشد؛ لذا الزم است سفارش دهنده حدود 

مبلغ پرداختی به ویراستار را به دبیرخانه اعالم کند؛
شود  ارائه  تصویر  قالب  در  باید  آگهی   )4
نیز  اینستاگرام  و  وبگاه  مثل  فضاهایی  در  تا 

قابل بارگذاری باشد؛
در  شنبه  روزهای  در  فقط  شغلی  آگهی های   )5

فضاهای مجازی انجمن منتشر می شود.
فضاهای انتشار آگهی

1( گروه واتسپ اعضای پیوسته؛
2( گروه تلگرام اعضای پیوسته؛

3( صفحۀ اینستاگرام به صورت استوری )یک بار(.
ناشران،  نهادها،  مشاوره ای:  خدمات  ب( 
پدیدآورندگان و ویراستارانی که درخواست مشاوره 
تا کاربرگۀ  دارند، می توانند به دبیرخانه اعالم کنند 

درخواست مشاوره برایشان ارسال شود.  

بیشتر بدانیم یک سوزن به خودمان

سفیر کبیر، ارجنامۀ علی اشرف مجتهد شبستری 
به کوشش دکتر  )اولین سفیر ایران در تاجیکستان(، 

جواد رسولی، منتشر شد )ج 1، خردگان، 1400(.
کتاب شاید بهتره با یکی حرف بزنی، اثر لوری 
گاتلیب )ققنوس، 1400(، با ترجمۀ الهام سلمانی 

 فروغی منتشر شد.
کتاب علوم سیاسی، اثر مارکوس ای استیدلمن 

موفقیت اعضا

با ترجمۀ حامد میرزابابایی  )آوند دانش، 1400(، 
منتشر شد.

کتاب دنیای دیروز، اثر اشتفن تسوایک، ترجمۀ 
)عضو  شانه  فهیمه  ویراستۀ  میرمعزی،  مهشید 

انجمن( نامزد جایزۀ ابوالحسن نجفی شد. 
تبریک  ایشان  به  صمیمانه  را  موفقیت  این 

می گوییم و برایشان آرزوی بهروزی داریم.


