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در این شماره می خوانید ...

نرخ نامۀ ویرایش 

مقدمه
دهۀ 1330  به  نمی توان  را  ایران  در  ویرایش  سابقۀ 
محدود کرد، اما در همین دهه، با ویرایش ترجمه و رابطۀ 
مستقیم آن با نشر کتاب، سازوکاری برای این فعالیت در 
ایران شکل گرفت که رفته رفته سهم و جایگاه ویرایش 
و ویراستار را در نشر ایران تعیین کرد. با گذشت چند 
 مؤثر ویرایش در نشر و تنوع شکل 

ً
دهه از حضور نسبتا

و  ناشران  از  بسیاری  برای  همچنان  آثار،  محتوای  و 
پدیدآورندگان این فعالیت ناشناخته یا کم اهمیت است.  
در میان اهالی فن، اتفاق نظر بر این است که ویرایش 
که  است  فعالیت هایی  مجموعه  آن  گستردۀ  معنای  در 
انجام می شود تا پیام فرستنده، مکتوب و غیرمکتوب، به 
مناسب ترین صورت به گیرنده منتقل شود. در این فرایند 
چهار متغیر اصلی )موضوع، مخاطب، کاربرد، رسانه( و 
چند متغیر جنبی مانند زمان، مکان، موقعیت، توانمندی، 
و سفارش دهنده نیز تعیین کنندۀ میزان ویرایش  اند. اما این 

کلیت حاوی جزئیات بیشتری است.

مراحل تعیین حدودوثغور ویرایش 
به ویراستاران توصیه می شود، پیش از به عهده گرفتن 
ویرایش، متن را به صورت کلی ارزیابی کنند و پس از 
الزم  که  ویرایش هایی  انواع  اثر،  مشکالت  از  آگاهی 
است در متن اعمال شود فهرست کنند و در مورد آن 
از چند  اثری را  توافق کنند. هر  یا پدیدآورنده  ناشر  با 
منظر باید ارزیابی کرد؛ از نظر ویرایش صوری، زبانی، 
ترجمه، ساختاریـ  محتوایی و استنادی و در هر یک از 

این ارزیابی ها  باید به نکات خاصی توجه کرد. 

مؤلفه های افزایش قیمت 
افزایش می دهد عبارت اند  مؤلفه  هایی که قیمت را 
از نوع متن )عمومی، تخصصی(؛ سختی کار )ساده، 
متوسط، دشوار(؛ رتبۀ ویراستار )ویراست یار، ویراستار 1، 
ویراستار 2، ویراستار 3، ویراستار ارشد(؛ سفارش دهنده 
هرکدام  فوری(.  )عادی،  زمان  پدیدآورنده(؛  )ناشر، 
از این مؤلفه ها در افزایش یا کاهش دستمزد ویراستار 
 اگر متن تخصصی باشد درصدی 

ً
تأثیرگذار است. مثال

به قیمت پایه افزوده می شود یا اگر دشوار باشد و ویراستار 
هم رتبۀ باالتر و توانایی بیشتری داشته باشد درصدی 

دیگر به مبلغ اضافه می شود.

تعریف انواع ویرایش و مسئولیت های ویراستار 
نوع ویرایش و مسئولیت ویراستار باید درست تعریف 
موجب  ویرایش  انواع  از  یک  هر  دقیق  تعریف  شود. 
نوع  پنج  می شود.  ویراستار  دقت  و  کار  در  شفافیت 
از  دارد  کدام  هر  در  ویراستار  که  مسئولیتی  و  ویرایش 
مواردی است که مفصل به آن پرداخته شده است. برای 
ویراستار صوری 1 چهارده مسئولیت؛ ویراستار صوری 2 
شانزده مسئولیت؛ ویراستار زبانی ُنه مسئولیت؛ ویراستار 
ترجمه چهارده مسئولیت؛ ویراستار ساختاریـ  محتوایی 
هشت  استنادی  ویراستار  برای  و  مسئولیت؛  چهار 

مسئولیت برشمرده شده است. 
صفحۀ  )در  نرخ نامه  جدول  در  درج شده  دستمزد 
و  ویرایش ها  تفکیک  براساس  انجمن(  وبگاه  اصلی 
توافق  با  چنانچه  و  است  ویراستار  مسئولیت  تعیین 
سفارش دهنده مسئولیتی از عهدۀ ویراستار خارج شود 
از  تناسب  همان  به  می توان  شود،  افزوده  مسئولیتی  یا 

دستمزد کاست یا به آن افزود.

رتبه بندی ویراستاران
در رتبه بندی ویراستاران، سه مشخصه برای این شغل 
تعریف شده است: میزان توانایی و دانش، تعداد آثاری که 
ویرایش کرده اند، تعداد سال هایی که در این شغل فعالیت 
داشته اند. بر همین اساس، پنج نوع ویراستار )ویراست یار، 
ارشد(  ویراستار  ویراستار 3،  ویراستار 2،  ویراستار 1، 
به  ارتقا  شرایط  رتبه بندی  این  در  است.  شده  تعریف 
ویراست یار کسی   

ً
مثال است.  آمده  نیز  باالتر  رتبه های 

است که دورۀ آموزشی ویرایش را گذرانده است و زیر نظر 
ویراستار 3 یا ویراستار ارشد آموزش می بیند. ویراست یار 
دست کم  که  می دهد  رتبه  تغییر   1 ویراستار  به  زمانی 
300هزار کلمه متن عمومی )معادل چهار کتاب 250 
صفحه ای( ویرایش کرده باشد و، پس از دو سال تجربه و 

اخبار کمیسیون ها 

گزارش نشست ها

یک سوزن به خودمان

کسب مهارت ، به مرتبۀ ویراستار 1 ارتقا پیدا می کند. 
به همین ترتیب، ویراستار 1 باید دست کم شش سال 
تجربه، 30 کتاب ویراسته و مهارت های ویراستار 2 

را داشته باشد تا بتواند به رتبۀ ویراستار 2 دست یابد.
گذشت  از  بعد  رتبه بندی،  این  است  امید 
نشر،  در  ویرایش  سابقۀ  از  سال  شصت واندی 
تفکیک  برای  دقیقی  معیارهای  تعیین  موجب 

ویراستاران شود.
واژه نامه ای  نرخ نامه،  به  پیوست  سند  پایاِن  در 
حاوی واژگان نرخ نامه و تعریف آن ها آمده است.

جدول محاسبۀ دستمزد ویرایش
انجمن  وبگاه  اصلی  صفحۀ  در  جدول  این 
که  است  گزینه هایی  حاوی  و  شده  بارگذاری 
انواع  قیمت  می توانند  آن ها  تعیین  با  مخاطبان 
آورند.  دست  به  کلمه شمار  اساس  بر  را  ویرایش 
با این گزینه ها می توان مؤلفه هایی را که در تعیین 
نوع  کرد:  مشخص  دخیل اند  ویراستار  دستمزد 
رتبۀ  کار،  سادگی  یا  دشواری  سفارش دهنده،  اثر، 
دادن کار. سعی شده است  انجام  ویراستار، زمان 
به تمام مؤلفه هایی که در تعیین قیمت تأثیرگذارند 
توجه شود تا قیمت مطابق با نوع کاری باشد که به 
ویراستار سپرده می شود. در این جدول برای چند 
نوع ویرایش توأمان نیز گزینه ای تعیین شده است، 
از جمله ویرایش صوری و زبانی، ویرایش ترجمه 

و صوری و زبانی.
***

 1401 فروردین  پایان  تا  نرخ نامه  اول  ویراست 
دریافت  از  پس  تا  است  شده  گذاشته  نقد  برای 
آن  اصالح  یا  تغییر  دربارۀ  مخاطبان  دیدگاه های 
تصمیم گیری شود. پیشنهادها و انتقادهای خود را 
 anjoman.virastar@gmail.com رایانامۀ  به 

ارسال کنید.

طراح: وحید هروی

نرخ نامۀ ویرایش انجمن صنفی ویراستاران 
انجمن  وبگاه  در  امسال  بهمن ماه  هفدهم 
جدول  به  پیوست  سند  در  شد.  بارگذاری 
نرخ نامه اطالعات جامعی درج شده است که 

بخش هایی از آن را در اینجا آورده ایم.
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اقتصاِد ویرایش

سعید احمدی

اقتصادی در حوزۀ  از موضوعات  سخن گفتن 
امر  حوزه  این  فعاالن  از  عده ای  نظر  در  فرهنگ 
بزنگاه هایی مذموم  در  نیست و حتی  پسندیده ای 
شنیده ام  ویراستاران  از  بارها  می شود.  شمرده 
می دانند  آن  از  منزه تر  را  فرهنگی  کار  بلندای  که 
چانه زنی ها  و  بازاریابی  گرد  به  را  حوزه  این  که 
مشکالت،  شاهد  اندازه  همین  به  کنند؛  آلوده 
اهالی  زندگی  سختی های  گاه  و  پیچیدگی ها 
فرهنگ بوده ام و نیز در اندیشۀ همۀ ما تثبیت شده 
اقتصاد  ارباب هنر را شکسته و  که آسمان کشتی 
اهالی فرهنگ همواره با مضیقه همراه بوده است. 
اما به تجربه نیز دیده ام که چطور عده ای از اهالی 
فرهنگی  حریم   و  اصول  حفظ  با  هنر  و  فرهنگ 
برای  را  شایسته ای  حداقل های  توانسته اند  خود 

خود فراهم کنند.
بیشتر  ویراستاران  اقتصاد  غالب،  نظرگاه  در 
مسیر  ویراستار  و  است  شده  تعریف  ناشران  با 
پیشرفت و موفقیت خود را در ویرایش کتاب های 
باارزش تر و همکاری با ناشران صاحب نام ترسیم 
فضای  روزافزون  گسترش  با  لیکن  است.  کرده  
ویراستاران  روی  پیِش  جدیدی  عرصۀ  مجازی، 
دیجیتال،  ناشران  با  است. همکاری  گشوده شده 
یا  خبرگزاری ها  از  اعم  دیجیتال،  رسانه های 

نشریات غیرمکتوب، یکی از این عرصه هاست.
در  تبلیغات  یافتن  اهمیت  با  می  رسد  نظر  به 
جایگاه  و  سئو  مباحث  نظیر  مجازی،  فضای 
عرصۀ  جست وجوگر،  موتورهای  در  وبگاه ها 
است.  ویراستاران گشوده شده  پیِش روی  تازه ای 
تولید محتوا و ویرایش آن، با عنایت به دغدغه های 
قواعدی  و  اصول  برنامه نویسان،  و  سئو  فعاالن 
متفاوت از ویرایش یک کتاب یا مقاله را می طلبد. 
نیز  و  وبگاه ها  فراوانی  به علت  دیگر،  سوی  از 
در فضای مجازی،  تولید محتوا  روبه توسعۀ  بازار 
ضمن  ویراست یاران،  و  ویراستاران  تا  می طلبد 
آشنا شدن با قواعد این عرصه، عالوه بر پاسبانی 
برای درآمدزایی و  تازه ای  فارسی، مجال  از زبان 

بسامان کردن مسائل مادی خود فراهم آورند.
در پایان، پیشنهاد همیشگی ام برای ویراستاران 
ابزارهای  به  شدن  مجهز  نوگام  ویراست یاران  و 
تکمیلی نظیر آشنایی با صفحه آرایی در ویراستاری 
کتاب و آشنایی با مباحث سئو در ویراستاری برخط 
است که می  تواند فضای بازاریابی )مارکتینگ( را 

برای آنان گسترده تر کند.

جواد رسولی  |  رئیس کمیسیون 

پیرو جلسه ای که با مدیران صندوق اعتباری هنر 
فضاهای  در  فراخوانی  شد،  برگزار  گذشته  ماه  در 
مجازی انجمن منتشر شد تا اعضا مشکالت خود 
را برای عضویت در صندوق ارسال کنند. اطالعات 
جمع آوری شده همراه با فهرست مشکالت اعضا به 
صندوق اعتباری هنر ارسال شد و پس از پیگیری، 
نیز  هم زمان  شد.  مرتفع  افراد  از  نیمی  مشکالِت 
کمیسیون  اعضای  از  مشاوره هایی  انجمن  اعضای 
امور صنفی و حقوقی دریافت کردند و راهکارهایی 

به آنان داده شد.
در ماه گذشته خانم ها سهیال مهدی زاده و حورا 
نیکبخت به کمیسیون امور صنفی و حقوقی پیوستند 
در  پیگیری عضویت  و خانم مهدی زاده مسئولیت 
صندوق اعتباری هنر را به عهده گرفت و ارتباط با 
اعضا از طریق واتسپ برقرار شد. این کمیسیون در 
ماه گذشته هر هفته جلسه ای مجازی برگزار کرده 
است تا هماهنگی های الزم برای برنامه های جاری 

و آتی این کمیسیون انجام گیرد.
ضرورت ارتباط با اعضا و گفت وگو با آنان دربارۀ 
امور صنفی و فعالیت هایی که این کمیسیون انجام 
داده موجب شد که برگزاری جلسه  ای با اعضا در 
جلسه  این  گیرد.  قرار  کمیسیون  این  کار  اولویت 

دوازدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

کارورزی ویرایش مقاالت علمیـ  پژوهشی

منا رجبیه فرد

از  کارورزی  قالب  در  آموزش هایی  برگزاری 
تا فرصتی  بود  انجمن مطرح شده  مدتی پیش در 
باشد که دانش آموختگان دوره های انجمن بتوانند 
در ویرایش عملی متن ها تبحر پیدا کنند. نخستین 
کارگاه کارورزی ویرایش مقاالت علمیـ  پژوهشی 
بهمن  تا 20  از 10  انتشارات همیشه  با همکاری 
در  شد.  برگزار  )آنالین(  برخط  به صورت   1400
در  پرکاربرد  مطالب  چهارجلسه ای  کارگاه  این 
به صورت  دانشگاهی،  و  علمی  مقاالت  ویرایش 
نظری و کارگاهی، آموزش داده شد و مقاله ای برای 
ویرایش  را  آن  که  داده شد  دانشجویان  به  ویرایش 
کنند و در پایان کارگاه تحویل بدهند. از میان شانزده 
شرکت کننده پنج نفر، که توانمندی بیشتری داشتند، 
برای همکاری در ویرایش مقاالت یکی از مجالت، 

با نظارت سرگروه ها، جذب همکاری شدند.
هدف از برگزاری این کارگاه جذب ویراستاران 
توانمند برای همکاری با انتشارات همیشه و انجمن 
و نیز معرفی آن ها به مراکز فرهنگی و انتشاراتی بود. 
این کارگاه با نظارت چهار سرگروه و مدرس برگزار 
شد و هر یک از مدرسان نکات الزم را در حین 
برگزاری کالس مطرح می کردند. با توجه به اینکه 
ورزیده شدن ویراستاران به دو امر تالش و توانمندی 
فردی و کاِر پیوسته و دقت نظر فراوان وابسته است، 
به دیگر دانشجویان فرصتی داده شده است که تالش 
بیشتری کنند تا برای همکاری در ویرایش آماده تر 
شوند. بنا بر برنامه ریزی های انجام شده، کارگاه های 
ویراستاران در سال  برای مهارت افزایی  کارورزی 

آینده نیز برگزار خواهد شد.

کمیسیون امور صنفی و حقوقیسرمقاله کمیسیون امور ویرایشی

صنفی  امور  کمیسیون  عمومی  جلسۀ  نخستین 
ساعت 19  اسفند،  پنج شنبه 12  تاریخ  در  اعضا  با 
به صورت مجازی در وبینارپالس برگزار خواهد شد. 
میان  ارتباط  به تحکیم  این نشست  در  حضور 

اعضا و کمیسیون کمک می کند.

اثِر مارکوس ِای استیِدلمن 

ترجمه و ویرایِش حامد میرزابابایی 

برخط
نقدوبررسی کتاب علوم سیاسی

برای حضور در این جلسه، درخواست خود را 

به شمارۀ واتسپ 09396544798 ارسال کنید.

شنبه 1400/12/21
ساعت 19 ـ 20:30 

هم اندیشی با اعضا )ویژۀ اعضای انجمن(

نخستین جلسۀ نقدوبررسی کتاب
ویژۀ اعضای انجمن

هم فکری با اعضا برای 
رفع مشکالت صنفی و حقوقی
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ارتباط  اگر  و  کرد  صحبت  پایان بندی  و  داستان 
 
ً
خوبی بین نویسنده و ویراستار برقرار باشد، معموال

به دست می آید. وی گفت ویراستار  نتیجۀ خوبی 
داستان باید روح متن را دریابد و بداند که هر متنی 
حتی  مواردی  در  می خواهد؛  ویرایشی  نوع  چه 
کوری  کتاب  مثل  بگذارد  نقطه  و  ویرگول  نباید 
آثار  و  نویسنده  است  بهتر  ویراستار  ساراماگو.  از 
قبلی او را بشناسد تا بفهمد که چطور باید متن او 
را ویرایش کند. آثار مدرن را نمی شود با ابزارهای 

ویرایش متون کالسیک ویرایش کرد.
آتوسا زرنگار زاده شیرازی، داستان نویس، گفت 
نداشتن  ایران  در  نشر  مفقودۀ  حلقۀ  من  نظر  از 
بین  رابط  که  است  »کارگزار«  نهاد  یا  مؤسسه 
در  و  غرب  در  که  چیزی  باشد؛  ناشر  و  نویسنده 
میان کشورهایی که نشر فعال دارند رایج است. اگر 
ویراستاری که متون فنی و علمی ویرایش می کند 
کند،  ویرایش  ذهنیت  همان  با  را  داستان  بخواهد 

گزارش نشست

دبیر  عباسپور،  هومن  بهمن،  ششم  چهارشنبه 
حسن آبادی،  علی  احمدی،  فرشته  با  نشست، 
ویژگی های  دربارۀ  شیرازی  زرنگارزاده  آتوسا 

داستان و ویراستاری آن گفت وگو کرد. 
فرشته احمدی، داستان نویس و ویراستار، گفت 
تجربۀ  دهه  با وجود چند  ایران،  در  داستان نویسی 
خوب، همچنان جوان است و ویراستارِی داستان 
ویراستار  کار  خالقانه،  متِن  در  جوان تر.  بسیار 
داستان های  در  بردن  دست  است.  دشوارتر  بسیار 
پیشنهادهای  حد  در  فقط  معروف  نویسندگان 
 
ً
اصال آنان  هم  گاهی  است،  صوری  و  کوچک 

جدید  نویسندگان  با  ولی  نمی پذیرند،  را  ویرایش 
مسیر  تغییر  و  ساختاری  تغییرات  برای  می توان 

ویرایش داستان یکی از انواع ویرایش های تخصصی 
است. تعداد ویراستاران تخصصی داستان در مقایسه 
با تولید این نوع آثار بسیار کم است و نشر امروز به 

ویراستاران خوِب بیشتری نیاز دارد.

داستان  در  که  اتفاقی  با  چون  می خورد  شکست 
می افتد آشنا نیست و ممکن است اتفاقات بدی در 
متن رخ بدهد. متأسفانه در سال های اخیر آثاری به 
 داستان نیست 

ً
اسم داستان منتشر می شود که اصال

و ویرایش نمی شود یا ویرایش خوبی نمی شود. در 
داستان  های کوتاه و رمان های پست مدرن فاصلۀ بین 
سطور یا »سفیدخوانی« بسیار مهم است و ویراستار 
بین  به عمد  نویسنده  که  بدانند  باید  صفحه آرا  و 
پاراگراف ها فاصله گذاشته و خواسته است خواننده 

متوجه تغییر در روایت بشود. 
گفت  داستان،  ویراستار  حسن آبادی،  علی 
شدن  نویسنده  برای  را  چیز  همه  خوب  ویراستار 
دارد، مانند هوش و درک و دانش و تمیز نوشتن، اما 
نویسنده نیست؛ همان طور که نویسندۀ خوب هم 
همه چیز را برای ویراستار شدن دارد، اما ویراستار 
نیست. ویراستار وسواسی است، اما وسواس مفید 
دارد. می داند که یک مطلب را می شود به چندین 
بر  را  نویسنده  شخصی  سلیقۀ  اما  نوشت،  شکل 
 در ویرایش 

ً
سلیقۀ خود ارجح می داند. من شخصا

صفحاتی از متن را می  خوانم تا با ادبیات نویسنده 
که  می کشم  را  شخصیت ها  نمودار  بشوم.  آشنا 
نهایت  نکنم.  گم  را  داستان  مسیر  و  آن ها  ارتباط 
اصالح  را  متن  ویراستار  که  آنجاست  مطلوبیت 
پایان  تغییر نشود. وی در  نویسنده متوجه  اما  کند 
نبایدها  و  بایدها  عرصۀ  داستان  ویرایش  گفت 
نیست بلکه عرصۀ گفت وگو برای رسیدن به متن 

بهتر است. 

شناخت و ویرایش داستان

ترجمه های ویرایش پذیر

در نشستی که جمعه هشتم بهمن در خانۀ 
کتاب برگزار شد، کارشناسان به پرسش های 

مهناز مقدسی، دبیر نشست، پاسخ دادند.  
معنا  ویراستار،  و  مترجم  نونهالی،  مهشید 
کردن ترجمۀ خوب را دشوار دانست و گفت 
در مواردی ما متن ترجمه شده ای را می خوانیم 
درحالی که  است،  خوب  ترجمه  می گوییم  و 
مترجم مقصود اصلی نویسنده را درست منتقل 
نکرده است. ترجمۀ خوب ترجمه ای است که 

مترجم بتواند بسیار نزدیک به متن نویسنده ترجمه کند 
و نه ترجمۀ لفظ به لفظ. فارسی بسیار زبان قدرتمندی 
این  به  را  مفهومی  نتوان  است  غیرممکن  و  است 
زبان برگرداند. وی ویرایش حداکثری را خدمت به 
مخاطب و ناشر دانست و خیانت به مترجم؛ به ویژه 

نکند.  ترجمه  دیگر  آن  از  بعد  مترجم  آنکه 
به ویراستار است چون تمام  همچنین خیانت 
انرژی و وقت خود را صرف می کند که بهترین 
کار را برای متن انجام دهد اما بهرۀ اصلی مادی 

و معنوی را خودش نمی برد. 

ترجمۀ خوب چه ویژگی  هایی دارد؟ ویرایش 
یا  است  خدمت  بازترجمه  و  حداکثری 
خیانت؟ چرا ویراستاران خوب بعد از مدتی 
به جای ویرایش ترجیح می دهند ترجمه کنند 

و ویرایش را کنار بگذارند؟

•ادامه در صفحۀ 4



خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران
www.anjomanvirastar.ir1400 شمارۀ 15  |  بهمن

4

هومن عباسپور

نویسندگان  و  نبود  کار  در  ایمیلی  که  زمان  آن 
یک  در  می نوشتند،  کاغذ  روی  را  مقاالت 
دانشنامه، یک ناویراستار که در مدیریت دانشنامه 
اندکی دخالت داشت مقاالت دیگران را، به اسم 
پاک نویس  آن ها،  بر  مطلب  افزودن  و  ویرایش 
هم  مختصری  اصالح  و  حک  شاید  ــ  می کرد 
دور  را  اصلی  نویسندۀ  دست نویس  و  ــ  می کرد 
می انداخت و مقاله را به اسم خودش در دانشنامه 

درج می کرد.
از  یکی  می کرد  خیال  که  داشتیم  نوویراستاری 
به  حذف  ویراستار  بی چون وچرای  رسالت های 
قرینۀ کلمات است. جملۀ مترجم این بود: »لباس 
از  بعد  و  نکرد«  پیدا  چیزی  کرد؛  آن رو  این رو  را 
اصالح شده بود: »لباس را این و آن رو کرد؛ چیزی 

پیدا نکرد.«
فعل  ویراستار  که  برخوردم  جمله ای  به 
نگه  »ماندن«   به صورت  ماضی  در  را  »مانستن« 
از  جنگلی  به  چراغ برق  »تیرهای  بود:  داشته 
درخت های سربریده می ماند.« اصالح کردم: »به 
... می مانست.« ویراستار گفت من ندیده ام کسی 
بنویسد »به فالن چیز می مانست.« برایش توضیح 
دادم که بن مضارع فعل های »ماندن« و »مانستن« 
تفاوت  ماضی شان  بن  ولی  »مان«،  است:  یکی 
دارد: »ماند« و »مانست«. راهنمایی اش کردم که 
فرهنگ سخن را ببیند. گفت من فرهنگ سخن را 

قبول ندارم.
گفته  او  به  یا  می کرد،  خیال  که  ویراستاری 
بودند، باید همۀ متن را به قول خودش »صریح و 
ساده« کرد بیشتِر ابزار های ادبی مثل کنایه ها را به 
زبان هنجار برگردانده بود. یکی از آن ها این جمله 
این بود: »برای رفتن به ورزشگاه و تماشای فوتبال 
را  باغچه  دادن  آب  ولی  می شکست،  سرودست 
داده  تغییرش  این طور  می انداخت.«  گوش  پشت 
عالقۀ  فوتبال  تماشای  و  ورزشگاه  رفتن  »به  بود: 
دوست  را  باغچه  دادن  آب  ولی  داشت  زیادی 

نداشت.« 
روی  از  را  »کیفش  بود:  این  نویسنده  جملۀ 
پایین رفت. راه پله بوی تند واکس  میز برداشت و 
جالخورده  نرِم  و  چرم  چکمۀ  جفت  یک  می داد. 
جای  )به  »چرم«  با  نظرم  به  و  بود«  راه پله  کنار 
ساخته  خوش آهنگ  سجعی  »نرم«  و  »چرمی«( 
نرم  و  »چرم  بود  نوشته  حاشیه  در  ویراستار  بود. 

نداریم. چرب و نرم است.«

نشست گزاره نویسیـ  استیتمنت یا بیانیۀ هنرمند
گفت وگو با مهناز مقدسی، جمعه 29 بهمن

بیانیۀ هنرمند نوشته ای است که همراه با اثر هنری و به 
قصد معرفی اثر و هنرمند عرضه می شود. این بیانیه که در 
سال های اخیر نوشتن آن برای هنرمندان ضروری شده با 
نقدونظرهای متعددی همراه بوده است. مهناز مقدسی به 
پرسش های زهرا رسولی، مسئول گروه مجسمه سازی در 
کارگروه هنر و ادبیاِت انجمن ترویج زبان و ادب فارسی 
ایران، دربارۀ علت نگارش بیانیه و چگونه نوشتن آن پاسخ 

داد. 
تعریف جدیدی که هنرمند در سال های اخیر دربارۀ 
آفرینش هنری عرضه کرده شکافی عمیق بین اثر هنری و 
مخاطب برقرار کرده است. بیانیه )استیتمنت( مثل مقدمۀ 
کتاب یا شرح حالی از نویسنده و اثر و عامل مؤثر در تولید 
اثر است که فاصلۀ میان اثر هنری را با مخاطب می کاهد 
تا مخاطب با تفکر و اندیشۀ هنرمند آشنا شود و درک 
بهتری از اثر هنری داشته باشد. اما باید پرسید آیا هنرمند 
خودش این مهارت را دارد که بیانیه را بنویسد یا باید از 
دیگری کمک بگیرد؟ اگر خودش می نویسد به چه عواملی 
باید توجه کند و اگر دیگری برایش می نویسد آن شخص 
کیست و چگونه صالحیت نوشتن آن را به دست می آورد و 

چقدر باید با هنر آشنا باشد؟
مقدسی گفت واژۀ استیتمت واژه ای عمومی است نه 
اصطالح تخصصی و معانی متعددی مثل گزاره، بیانیه، 
اعالمیه، گزارش برای آن ذکر شده که »بیانیۀ هنرمند« 
پذیرفته تر است. اما در نوشتن این بیانیه باید متغیرهایی 
را در نظر گرفت و سپس برای نگارش آن اقدام کرد؛ 
متغیرهایی چون هدف از نگارش، مخاطب، صاحِب اثر، 
 اثر، محل درج، محتوا، حجم. به اعتبار این متغیرها 

ِ
نوع

نوشته ها می تواند از یک عبارت کوتاه  در کناراثر هنری 
تا متنی مفصل برای عرضه در نمایشگاه ها متمایز شود.

برای  را  انجمن ها  میان  ارتباط  پایان  در  مقدسی 
برگزاری نشست های مشترک ضروری دانست. 

فایل صوتی این نشست در کانال تلگرام انجمن بارگذاری شده است.

گزارش نشست یک سوزن به خودمانگزارش نشست

شیوۀ نوازندگی فلوت، اثِر گرینی ترنر و پیتر جلینگ، 
ترجمۀ الهام جمالی پویا )نای ونی،1400( منتشر شد.

مدیریت  با  شهنا  انتشارات  کودک  کتاب  اولین 
فاطمه محسن زاده و با عنوان تی تی گل و زنبور طالیی 

منتشر شد.  
74 مقالۀ حافظ پژوهشی، اثِر بهاءالدین خرمشاهی، 
به کوشش عارف خرمشاهی )ناهید، 1400( منتشر شد.
به این عزیزان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی 

بهروزی داریم.

موفقیت اعضا

مترجم،  و  ویراستار  خلیلی پور،  نازنین 
در  مبدأ  زبان  از  معناست  انتقال  ترجمه  گفت 
ترجمه  در  نیست  قرار  زبان مقصد.  قالب های 
قالب زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل شود. برای 
تشخیص ترجمۀ خوب باید تطبیق ترجمه انجام 
ویراستار  از  مترجمان  و  ناشران  بسیاری  شود. 
می خواهند فقط تغییرات اندِک زبانی و صوری 
را انجام  دهد و از خطاهای ترجمه چشم پوشی 
کند. در چنین شرایطی، ویراستار ترجیح می دهد 
نامش در کتاب نیاید و این موضوع سابقۀ کار 
ویرایشی او را تقلیل می دهد و از برخی مزایایی 
مثل تعداد کتاب ویرایشی بی بهره می ماند. شاید 
بهتر باشد که ترجمۀ ضعیف چاپ نشود، نه اینکه 
در چاپ های بعد اصالح  شود؛ این کار به نفع 
نشر نیست. مترجم باید بداند بضاعتش چقدر 
است و سراغ ترجمۀ هر کتابی نرود. وی در ادامه 
گفت ویرایش حداکثری خدمت به مخاطب و 
باشد،  به مترجم  اما شاید خیانت  ناشر است، 
چون مترجم ممکن است کارهای بعدی اش را 
با ویراستار دیگری پیش ببرد که به همان کیفیت 
قبلی نباشد و این موضوع به ضرر مترجم است. 

مترجم،  و  ویراستار  وزیری،  امیرحسین 
ترجمۀ خوب را ترجمه ای خواند که نزدیک به 
متن اصلی باشد. او روند سپردن ترجمه به ناشر 
را نامناسب دانست از آن سبب که مترجم وقتی 
کارش تمام می شود کتاب را به ناشر می سپارد 
و انتخاب اثر با ناشر نیست. وی گفت متأسفانه 
نهاد دغدغه مندی برای داوری وجود ندارد که 
مرجعی برای ارزیابی ترجمه ها باشد. اگر چنین 
پا  ایران  باشد و نقد ترجمه هم در  سازوکاری 
بگیرد، شاهد ترجمه های بهتری خواهیم بود. 
وی همچنین گفت که ناشر از ترجمۀ ضعیفی 
که به اثر خوبی تبدیل شود انتفاع می برد. مترجم 
هم راضی است چون به اسمش ترجمۀ خوبی 
منتشر می شود. اگر این کار برای مترجم جنبۀ 
آموزشی داشته باشد و مترجم یاد بگیرد که بهتر 
ترجمه کند، بسیار خوب است. اما ویراستارانی 
به  می کنند  اساسی  ویرایش  را  کتاب  چند  که 
این فکر می افتند که به جای ویرایش بهتر است 

خودشان ترجمه کنند. 

فیلم کامل این دو نشست را در صفحۀ اینستاگرام 

انجمن مشاهده کنید.
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