
www.anjomanvirastar.ir

خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

۱4 فن ۱4 ۀ د شمارۀ 4 وا ۱  ی  ن ان صا ا ان خرمشهر خ ا خ

شمارۀ ۱۷  |   فروردین و اردیبهشت ۱40۱

۱۷

۱

ا انجمن صنفی  ویراستاران صا امت

یرۀ انجمن صنفی ویراستاران ت م ریری  ت 
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ان  در این شمار می خ

انجمن ویراستاران در نمایشگاه کتاب تهران

نشست  معرفی نرخ نامۀ ویرایش انجمن صنفی ویراستاران

صنفی  انجمن  ویرایش  نرخ نامۀ  معرفی  نشست 
ویراستاران، پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، در سالن 
تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  در  قلم  اهل  سرای 
برگزار شد. در این نشست دکتر جواد رسولی، عضو 
عضو  مقدسی،  مهناز  دکتر  انجمن،   هیئت مدیرۀ 
عضو  اثناعشری،  لیال  انجمن،   دبیر  و  هیئت مدیره 
ویرایش،  نرخ نامۀ  کارگروه  مسئول  و  انجمن  پیوستۀ 

نکاتی را دربارۀ نرخ نامه مطرح کردند. 
نحوۀ  و  تعیین  چگونگی  به  رسولی  ابتدا،  در 
انجمن  گفت:  و  پرداخت  ویرایش  نرخ  محاسبۀ 
تعیین  موضوع  تأسیس  زمان  از  ویراستاران  صنفی 
ناشران  درخواست  به  توجه  با  را،  ویرایش  قیمت 
 97 سال   از  و  بود  داده  قرار  نظر  مد  ویراستاران،  و 
مقدمات تدوین نرخ نامه را فراهم کرده بود، از جمله 
رتبه بندی ویراستاران که با حضور کارشناسان تدوین 
این  که  شد  سبب  ویرایش  نرخ  تعیین  اهمیت  شد. 
موضوع از همان زمان پیگیری شود و نتایج بررسی ها 
این  بگیرد.  اختیار اعضای کارگروه  تیر ۱۴۰۰ در  در 
کارگروه، با پژوهش های تکمیلی و نیز نظرخواهی از 
ناشران و سرویراستاران، نرخ نامه را تکمیل و در ۱7 
به  ادامه  در  رسولی  دکتر  کرد.  منتشر   ۱۴۰۰ بهمن 
مسائلی که در محاسبۀ نرخ ویرایش مؤثر است اشاره 
کرد و گفت نرخ نامۀ انجمن بر مبنای کلمه تنظیم شده و 
برای ویرایش رایانه ای است. قیمت ها برای ویراستاران 
به  درصدی  سال  هر  و  شده  گرفته  نظر  در  دورکار 
مؤلفه های  به  نرخ نامه  این  در  شد.  خواهد  افزوده  آن 
افزایش قیمت نیز توجه شده است. پس از تعیین نوع 

قیمت  افزایش  مؤلفه های  می توانند  کاربران  ویرایش، 
را نیز تعیین کنند: نوع متن، دشواری، رتبۀ ویراستار، 
سفارش دهنده، زمان. هرکدام از این مؤلفه ها در سند 

نرخ نامه به تفصیل شرح داده شده است.
پس از آن، مقدسی انواع ویرایش و مسئولیت های 
نرخ نامه،  تدوین  برای  گفت،  و  برشمرد  را  ویراستار 
پیش از هر چیز الزم بود انواع ویرایش را تعریف کنیم 
ویرایش  نوع  هر  در  ویراستار  مسئولیت های  بدانیم  و 
چیست و چقدر است. ویرایش شامل مجموعه ای از 
فعالیت هاست که الزم است از هم مستقل و جزئیات آن 
دقیق بشود. در سند نرخ نامه، به اعتبار آنچه در نشر رایج 
ویرایش  کرده ایم:  تعریف  را  ویرایش  نوع  پنج  است، 
صوری، زبانی، ترجمه، استنادی، ساختاری ومحتوایی. 
اما فقط برای سه نوع اول قیمت تعیین کرده ایم، زیرا 
ویرایش استنادی و ساختاری ومحتوایی را نمی توان با 
احتساب کلمات سنجید و بهتر است به روشی دیگر آن 
را محاسبه کرد. مقدسی دربارۀ هریک از انواع ویرایش 
ناشران  و  ویراستاران  از  و  داد  توضیحی  به اجمال 
مسئولیت های  شرح  در  نکته ای  چنانچه  خواست، 
ویراستار در این نرخ نامه دیده نشده، انجمن را با ارسال 

نظرهای خود مطلع سازند.
ویراستاران  رتبه بندی  دربارۀ  اثنا عشری  ادامه،  در 
تعیین  برای  رتبه بندی  گفت  و  کرد  مطرح  را  مطالبی 
بسیاری  در  دارد.  اهمیت  بسیار  ویراستاران  دستمزد 
از سازمان ها افراد رتبه بندی شغلی و علمی می شوند، 
 در سطح علمی و دانشگاهی و حتی در سطوح 

ً
مثال

انجمن،  رتبه بندی  کارگروه  داریم.  رتبه بندی   نظامی 

سرمقاله 

اخبار کمیسیون ها

 شیوه نامۀ انجمن صنفی ویراستاران

ضرورت تدوین نرخ نامه برای حوزۀ هنر

 پیام های آغاز دورۀ پنجم

سؤال هفته

گزارش تصویری نشست ها

انجام  بسیاری  پژوهش های  گذشته،  سال های  در 
داده بود که، براساس آن ها، سه مؤلفه برای تعیین 
رتبۀ ویراستار درنظر گرفتیم: توانمندی  و مهارت ، 
کلمات  تعداد  یا  آثار  تعداد  )سال(،  کار  سابقۀ 
برای ویراستار  رتبه  پنج  ویراسته. در حال حاضر، 
تعریف کرده ایم: ویراستیار، ویراستار۱، ویراستار۲، 
نرخ نامه  در  که  ارشد،  ویراستار  ویراستار3، 
است.  شده  تعیین  دستمزد  اول  رتبۀ  چهار  برای 
تشخیص رتبۀ ویراستار را به عهدۀ ویراستار ارشد 
یا ویراستار 3 گذاشته ایم و این امر با تعیین میزان 
توانمندی ویراستار احراز می شود. انجمن در حال 
برنامه ریزی برای نحوۀ تعیین  کردن رتبۀ ویراستاران 
است. خوشبختانه این برنامه ریزی تا حدودی انجام 
شده و اجرای آن مستلزم به کار گرفتن شیوۀ دقیق و 

یافتن زمان مقتضی است.
در پایان این نشست، از اعضای کارگروه نرخ نامه 
 تقدیر سپاس گزاری شد و استاد اصغر 

ِ
با اهدای لوح

مهرپرور، عضو هیئت مدیرۀ انجمن، این تقدیرنامه ها 
لیال  نرخ نامه:  کارگروه  )کارشناسان  کرد  اعطا  را 
اثناعشری، سیدحمید حیدری ثانی، جواد رسولی، 
پیام شمس الدینی، سیاوش صفری، هومن عباسپور، 

زهرا فرهادی مهر، مهناز مقدسی(.

رو را و 
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ویرایش، آری یا نه؟

هومن عباسپور

به اصطالح  و  بنویسد  بتواند  باید  ویراستار 
خودش  که  کسی  باشد.  داشته  نوشتن  قلِم 
نوشته های  نمی تواند   

ً
یقینا بنویسد  نمی تواند 

که  همین جاست  و  کند  تصحیح  را  دیگران 
وجود  به  ویرایش  پارادوکس های  از  یکی 
کنم،  ترجمه  یا  بنویسم  باشم  بلد  اگر  می آید: 
کنم؟  ویرایش  را  دیگران  کارهای  باید  چرا 

خودم می نویسم و ترجمه می کنم.
یا  نوشتن  استعداد  اگر  که  بگویم  صادقانه 
ترجمه کردن دارید، سراغ ویرایش نروید. این 
کار نه نانی دارد و نه نامی. حتی اگر کتابی را 
برکشیده  خواندنی  اثری  به  ضعیف  اثری  از 
 کار نویسنده 

ِ
باشید، دست باال شما را مصحح

یا مترجم می دانند و نامتان در زیر نام کتاب و 
نویسنده و مترجم و ناشر گم می شود. به ندرت 
به  کتاب  انتخاب  موقع  در  کسی  می آید  پیش 
نویسندگان  اندک اند  کند.  توجه  ویراستار  نام 
 در 

ً
و مترجمانی که از ویراستار کتابشان، مثال

وجود   
ً
غالبا چون  کنند  سپاس گزاری  مقدمه، 

ویراستار را گواه ضعف خود می پندارند و البد 
شناسنامه  صفحۀ  در  ویراستار  نام  که  همین 
اثری  نیست  معلوم  حال  می دانند.  کافی  آمده 
که منتشر شده چقدر با متن اول تفاوت دارد. 
برخی  می شود  سبب  که  چیزهاست  همین 
سراغ  و  می کنند  رها  را  خود  کار  ویراستاران 

ترجمه می روند. 
وجه  پارادوکس  این  ولی  کردم،  ناامیدتان 
دیگری هم دارد: اگر همۀ کسانی که خودشان 
سراغ  به  کنند  ترجمه  و  بنویسند  می توانند 
ویرایش نروند و فقط کسانی ویرایش کنند که 
قلم نوشتن ندارند، ویرایش و متن کتاب  ها به 
مرتبۀ نازلی سقوط می کند. نکته اینجاست که 
فراوان اند کسانی که در دانشی، فنی، رشته ای 
را  خود  دانش  نمی توانند  ولی  کارآزموده اند 
الزم  ویراستارانی  که  اینجاست  کنند.  منتقل 
و  کنند  اصالح  را  نوشته هایشان  که  است 
و  نوشتن  که  کس  آن  که  اینجاست  بپرورانند. 
بکند  هم  ویرایش  باید  می داند  کردن  ترجمه 
کمک  خود  خوِب  ویرایش  با  حتی  شاید  و 
کند که متخصصان و عالمان قواعد نوشتن را 
ولی  نیست  الزامی  کردن  ویرایش  بیاموزند. 
جمله  از  همه،  برای  نوشتن  قواعد  آموختن 

نویسندگان و مترجمان، الزم است.

 مهدی قنواتی

صنفی  انجمن  ویرایش  و  نگارش  جامع  دورۀ 
ویراستاران دهم اردیبهشت آغاز شد. استقبال از این 
دو گروه ۴8نفره  در  فراگیران  که  دوره موجب شد 
از  نفر   3۰ حدود  فراگیران،  میان  در  بگیرند.  قرار 
شهرهای خارج از تهران و 3 نفر از ایرانیان خارج 
چند  دوره،  شروع  روز  در  دارند.  حضور  ایران  از 
مرکز  رئیس  و  انجمن  هیئت مدیرۀ  اعضای  از  تن 
خوشامدگویی  برای  صوتی  پیامی  دانشگاهی  نشر 
برای  که  کردند  ارسال  فراگیران  به  توصیه هایی  و 
گلی  خانم  پیام دهندگان  شد.  پخش  دانشجویان 
اصغر  آقای  انجمن،  هیئت مدیرۀ  رئیس  امامی، 
مهرپرور، عضو هیئت مدیره، خانم مهناز مقدسی، 
دبیر انجمن، آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی، رئیس 
در  پیام ها  این  )متن  بودند  دانشگاهی،  نشر  مرکز 

ضمیمۀ این شمارۀ خبرنامه آمده است(. 
کتاب  نمایشگاه  در  آموزش  کمیسیون  اعضای 
کردند  برگزار  ویرایش  یک روزۀ  کارگاه  تهران 
)گزارش در همین شماره( که بازخوردهای خوبی 
برنامه ریزی  در  داشت.  مخاطبان  و  انجمن  برای 
کارگاه  حدود ۱۰  برگزاری  آموزش،  بخش  امساِل 
شده  گنجانده  تخصصی  دورۀ  چند  و  تخصصی  
است که امید است از اوایل تیرماه به ترتیب تشکیل 
بشود. اطالعات کارگاه ها و دوره ها از طریق فضای 

مجازی انجمن منتشر خواهد شد.

جواد رسولی

مسئولیت هایی  از  اعضا  به  مشاوره  موضوع 
است که مستمر در این کمیسیون مدنظر قرار گرفته 
پیشنهادهای  و  درخواست ها  بررسی  برای  است. 
رسیده به کمیسیون، جلسات اعضای کمیسیون هر 
هفته برگزار می شود. مهم ترین موضوعاتی که در 
ماه گذشته در این کمیسیون مطرح شد بدین قرار 

بوده است:
و  هنر  اعتباری  صندوق  با  مرتبط  امور  پیگیری 

رفع مشکالت اعضا؛
همراهی با بخش روابط عمومی برای برگزاری 

نشست های نمایشگاه کتاب تهران؛
مورد  در  اعضا  از  دریافتی  نظرهای  بررسی 
تشکیل صندوق قرض الحسنه  و خارج کردن آن از 

دستور کار کمیسیون؛
برای  مالی  حامی  گرفتن  موضوع  بررسی 
فعالیت های انجمن و رفع مشکالت مالی انجمن؛

توانمندی  بنابر  ناشران،  به  ویراستاران  معرفی 
با  موضوع  )این  ناشر  درخواست  با  همسو  و  آنان 

همکاری کمیسیون ویرایش انجام می شود(؛
برگزاری  طریق  از  اعضا  با  بیشتر  ارتباط 

نشست هایی برای گفت وگو با آنان در طول سال.

گذشته،  همچون  ویرایشی،  امور  کمیسیون 
با  شده،  سپرده  انجمن  به  که  را  آثاری  ویرایش 
اخیر،  ماه های  در  و  انجمن  اعضای  همکاری 
انجمن  کارورزی  دورۀ  فراگیران  همکاری  با 
رسانده  انجام  به   )۱۴۰۰ بهمن  در  )برگزارشده 
است. بازبینی ویرایش ویراستاران و آموزش نکات 
ویرایشی و تأکید بر دقت بیشتر و توجه فرامتنی و 
در  که  است  مسئولیت هایی  از  آثار  به  محتوایی 
بخش کمیسیون امور ویرایشی بدان توجه می  شود. 
همکاری با ویراستیاران نتایج مطلوبی داشته است 
صرف  آثار  ویرایش  برای  بیشتری  زمان  آنکه  با  و 
قوی تر  ویراستاران  پرورش  برای  را  زمینه  می شود، 

فراهم می آورد.
انجمن  نرخ نامۀ  »معرفی  نشست  در  حضور 
پیگیری  نیز  و  تهران  کتاب  نمایشگاه  در  صنفی« 
امور تنظیم سند پیوست به نرخ نامۀ انجمن از دیگر 
فعالیت های اعضای کمیسیون امور ویرایشی بوده 

است.

ا مسرم ن  یم ر صنفی و  ن ام م

نمایشگاه  در  نشست  چهار  برگزاری  هماهنگی 
کتاب تهران از عمده ترین فعالیت های بخش روابط 
شمارۀ  همین  در  )گزارش  بود  دبیرخانه  و  عمومی 
خبرنامه(. متأسفانه یکی از نشست ها با عنوان »زبان 
روز  تعطیلی  به سبب  ویژگی ها«،  و  انواع  رسانه، 

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت، برگزار نشد.
بخش روابط عمومی، از سال گذشته، سه شنبه های 
هر هفته مقاله ای در فضاهای مجازی قرار می دهد، با 
توجه به استقبال مخاطبان، بر آن شدیم مطالب بیشتری  
در اختیار اعضا و مخاطبانمان بگذاریم؛ مطالبی که به 
آموخته های ویراستاران بیفزاید و حرفۀ ویراستاری را 
بهتر بشناساند. ازاین رو، یکشنبۀ هر هفته نیز مطالبی را 
منتشر خواهیم کرد که برخی از آن ها نوشته های اعضای 
انجمن است. این مطالب در صفحات اینستاگرام  و 

کانال تلگرامی انجمن قرار خواهد گرفت.
با همکاری اعضای انجمن، بخشی با عنوان »سؤال 
هفته« تدارک دیده شده است که پاسخ های داوطلبانۀ 
و  وبگاه  در  سؤال ها  یا  سؤال  این  به  پیوسته  اعضای 
اساس  بر  سؤال ها  یا  سؤال  این  شود.  درج  خبرنامه 

فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی روز خواهد بود.

رخان می و د م روا 

ر ویرایشی ن ام م
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شیوه نامۀ انجمن صنفی ویراستاران
تدوین شیوه نامه ای متناسب با نیاز نشر کاغذی و دیجیتال از زمان تأسیس انجمن مطرح شد و شیوه نامه های متعددی 
نیز گردآوری و بخش هایی نیز تألیف و تدوین شد، اما کار متوقف  شد تا اینکه چندی پیش استاد گرانمایه جناب آقای  
بهاءالدین خرمشاهی ما را به این امر بایسته تشویق کردند و اعالم آمادگی کردند که در این راه  ما را راهنمایی  و حمایت  
کنند که این خود بسی مایۀ افتخار است. متن حاضر بخشی از نوشتۀ ایشان است که آغاز کار تهیه و تدوین شیوه نامه را 

هومن عباسپورنوید می دهد و مسئولیت ما را تعریف می کند، به این امید که از  عهدۀ آن برآییم. 

شاید فقط یک درصد از هم وطنان تحصیل کردۀ 
یعنی  نادرست است.  بدانند که »خشایارشاه«  ما 
این  دوم  بخش  و  است  زائد  )ه(  آن  آخر  حرف 
»مدرنیت«   

ً
مثال یا  ندارد.  »شاه«  به  ربطی  کلمه 

که استاد داریوش آشوری، صاحب نظر در مسائل 
به   

ً
طبعا و  به کاربرده،  واژه سازی،  و  واژه  پژوهی 

نادرستی  ساختار  کرده اند،  پیشنهاد  هم  دیگران 
کامل  وام واژۀ  بردن  کار  به  می رسد  نظر  به  دارد. 
ایشان  پیشنهادی  کاربرد  از  »مدرنیته«  فرانسوی 
»اّیت«  دوم  بخش  و  فرانسوی  آن  اول  بخش  که 
بهتر  است  عربی(  در  جعلی  مصدر  )عالمت 
اینکه چندان کاربرد و رواج پیدا کند  است. مگر 
که مانند مصدرهای جعلی دیگر )فارسی+ عربی( 
به  و  شود  پذیرفته  »منّیت«  و  »زنّیت«  جمله  از 
ندارد.  خوبیت  به راستی  هم  »خوبّیت«  رود.  کار 
حتی  و  بدتر  همه  از  گویی  نوساخته  »راستیِت« 
چه  اینکه«  »راستش  کاربرد  مگر  است.  زشت تر 
اشکالی دارد؟ تازه بدتر از آن است کلماتی چون 

 .
ً
، خواهشا

ً
، خانوادًة، گاها

ً
، درونا

ً
، زبانا

ً
تلفنا

تلفظ ها و امالهای نادرست در هر زبان، حتی 
فارسی  در  است.  فراوان  فرهنگ دار،  زبان های 
فن، به َحِرکت 

ْ
خودمان عده ای به ِتِلفن می گویند تل

َبْرکت،  می گویند  َبَرکت  به  حْرکت،  می گویند 
)به  تِلویزیون  به  که  می شود  شنیده   

ً
اخیرا حتی 

از دوستان  به یکی  ویزیون. 
ْ
ِتل کسر الم( می گویند 

تلویزیون فرانسوی،  به جای  اول  از  می گفتم کاش 
گفت  او  می بردیم.  کار  به  را  جهان نما«  »جام 
کوتاهۀ  به  انگلیسی زبان ها،  به ویژه  غربی ها،  آخر 
آن می گویند تی وی. گفتم خب، ما هم می گفتیم 

جی جی و غائله به خنده ختم شد.
چند  شود،  کامل تر  حاشیه روی مان  آنکه  برای 
روی  را  سخن  می آورم؛  را  غلط  امالی  و  تلفظ 
تازه کار  یعنی  جوان  ویراستیاران  یا  ویراستاران  با 
قافله.  به جای  غافله  َزهره؛  به جای  َزهله  است: 
طفلک  بگویند:  آنکه  به جای  که  بگذریم  حال 
قفل  دندان هایش  و  شد  بد  حالش  و  خورد  زمین 
شد می گویند: ... کلید شد. بعضی ها اصرار دارند 
بگذارند،  تشدید  سوم  و  دوم  کلمه های  واو  روی 

م 
ّ
یادشان می رود که روی الم معل اما همین گروه 

یا  ت 
ّ
مل الم  یا  ت 

ّ
حد یا  ت، 

ّ
مد یا  ت 

ّ
شد داِل  و 

 
ً
ت و هزاران کلمۀ دیگر تشدید بگذارند. تقریبا

ّ
عل

یا  فالسک،  به جای  فالکس  می گوییم  ما  همۀ 
می گوییم انیشتن به جای اینشتین )و آلمانی اش که 
می شود اینشتاین(. دربارۀ واوهای زائد شاهدهای 
بسیاری هست که چند مورد آن هاست: پروپیمان 
قزح؛  قوس  به جای  قوس وقزح  پْرپیمان؛  به جای 
مثال ها  این  با  گاوزبان.  گل  به جای  گل وگاوزبان 
خواستم به ضرورت و فایدۀ ویرایش اشاره ای کرده 

باشم که تحصیل حاصل است.
به  پیش تر،  کمی  یا  پیش،  سال  شش  حدود 
آقایان  برجسته  ویراستاران  و  استادان  همت 
مهناز  خانم  و  قنواتی  مهدی  و  عباسپور  هومن 
لطف  به  دیگر،  تن  چند  یاری های  نیز  و  مقدسی 
شد،  تأسیس  ویراستاران  صنفی  انجمن  خداوند، 
اهمیت  و  ضرورت  آن  تشکیِل  پیش  دهه ها  از  که 
و  آن در صنعت نشر  بود و جای خالی  پیدا کرده 
این  بود.  مشهود  ما  تصویری  ـ  صوتی  رسانه های 
محل  از  آن  اندک  بودجۀ  و  نیست  دولتی  انجمن 
 
ً
حق عضویت اعضای گرامی تأمین می شود و طبعا

رئیس  نخستین  است.  مردم نهاد  سازمان  یا  سمن 
و  مترجم  مجیدی،  فریبرز  استاد  آن  هیئت مدیرۀ 
ویراستار بلندآوازه، است که پس از سه سال و، با 
انتخابات جدید، این سمت را به خانم گلی امامی 
سپرد، استاد و مترجمی کوشا، با سابقۀ بلندی در 
ترجمه و نشر که حضور ایشان در این انجمن جای 

تبریک دارد.
مطلب  این  نگارش  علت  به  آنکه  از  پیش 
ویراستاران  و  ناشران  همۀ  از  باید  کنم،  اشاره 
نفر برمی آید(  به حدود بیست هزار  کشورمان )که 
درخواست کنم که از این انجمن حمایت کنند و 
ویراستارانشان را به عضویت آن درآورند. انجمنی 
و  فرهنگی  مسئوالن  آرزوی  دهه ها  آن  تشکیل  که 
فرهنگ سازان بوده و اینک چند سالی است که با 
به  است.  یافته  تحقق  شیوه  و  شکل  سنجیده ترین 

قول موالنا: »شکر نعمت نعمتت افزون کند«.
حرفه ای  ضرورت  هم  امر  این  می آید  نظر  به 

علمی  و  اخالقی  فریضۀ  هم  و  فرهنگی  نیاز  و 
ویراستاراِن  همۀ  واقع  در  و  یکایک  که  است 
رسانه های کتبی )انتشارات( و نشریه های صوتی 
)رادیو و فراورده های دیجیتال/ نرم افزار به معنای 
و  تئاتر  و  )تلویزیون  تصویری  و  کلمه(  وسیع 
ـ حرفه ای  و سینما( جایگاه صنفی  خبرگزاری ها 
فرموده اند:  که  بپیوندند  آن  به  و  بشناسند  را  خود 

ه علی الجماعة«. 
ّ
»یدالل

اما سخن اصلی آنکه، با توجه به تشتت آثار و 
مراجع راهنمای ویرایش، که بیش از صد عنوان در 
به چاپ رسیده و حتی کتاب شناسی آن ها  کشور 
تدوین و طبع شده و هیچ کدام جامع ومانع نیست، 
وظیفۀ  ویراستاران  صنفی  انجمن  است  ضروری 
خود بداند که علمی ترین و عینی ترین و کاراترین 
شیوه نامه را با همکاری اعضای خود تهیه و تدوین 
)که  شیوه نامه ها  این  روزافزون  افزایش  زیرا  کند. 
گویی هر ناشر و هر رسانه ای می خواهد شیوه نامۀ 
غرض  نقض  نوعی  باشد(  داشته  را  خود  ویژۀ 
است. آرزو و آرمان ما این است که متن یگانه ای 
و  اجبار  و  بخش نامه  هیچ  بدون  که  شود  تدوین 
 مقبول همۀ ویراستاران و سازمان های 

ِ
اکراه مرجع

چنین  گیرد.  قرار  رسانه ها  و  ذی ربط  فرهنگی 
داشت  خواهد  بخش   ۲۰ حدود  شیوه نامه ای 
موضوعی  به  مربوط  مسائل  همۀ  بخش  هر  در  و 
ویراستارانی  تا  می گردد  عرضه  و  تألیف  خاص 
غلط گیری/ یا  ویرایش،  انواع  شناخت  به  نیاز  که 

و  چندگونه  فهرست سازی های  یا  نمونه خوانی، 
تاریخ )تقویم(نگاری  و  عددنویسی  یا  چندگانه، 
آن  به  مربوط  بخش  یا  فصل  در  را  هریک  دارند 
بازیابند و سرمشق کار خود قرار دهند. بخش های 
کالبدشناسی  رسم الخط،  شیوه نامه  این  دیگر 
کتاب و متن های دیگر، نگارش و ویرایش، اخالق 

ویراستاری خواهد بود.
مطرح  انجمن  در  شیوه نامه  این  تدوین  مراتب 
بازبینی  تدوین شده  بخش های  است  قرار  و  شده 
شود و بخش های باقی مانده زیر نظر کارشناسان و 
صاحب نظران تألیف و آماده شود. در شماره های آتی 

این خبرنامه اخبار مربوط به آن اعالم خواهد شد.

بهاءالدین خرمشاهی
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 شمارۀ ۱۷ |
 فروردین و اردیبهشت ۱40۱|

ارۀ نر نام ادر ا 

بهروز  تألیف  فارسی،  موضوعی  فرهنگ  کتاب 
صفرزاده، اثر برگزیدٔه نخستین دورٔه جایزٔه علی اکبر 

دهخدا در موضوع فرهنگ نویسی شد.
نازنین  دکتر  تألیف  ترجمه،  ویرایش  کتاب 

خلیلی پور )کتاب بهار، ۱۴۰۰(، منتشر شد.
وزارت کار، در پی تقدیر از بانوان فعال در عرصۀ 
مهناز  از   ،۱۴۰۱ اردیبهشت  هفتم  در  تولید  و  کار 
مقدسی، دبیر انجمن صنفی ویراستاران، قدردانی و 

لوح تقدیری به ایشان اهدا کرد.
و  می گوییم  تبریک  صمیمانه  عزیزان  این  به 

برایشان تندرستی و کامیابی آرزومندیم.

ضرورت تدوین نرخ نامه برای حوزۀ هنر

زهرا رسولی  |  پژوهشگر و مجسمه ساز

در  ناهماهنگی  مشکل  که  مدت هاست 
به  آن  اعالم  و  هنری  آثار  انواع  قیمت گذاری 
هنرهای  حوزۀ  در  به ویژه  گوناگون،  کارفرمایان 
تجسمی و از جمله مجسمه سازی، بسیار جدی 
هنرمندان  برخی  چنان که  شده؛  آسیب رسان  و 
مجسمه ساز ایران را با ضررهای مالی و اعتباری 

جبران ناپذیری مواجه کرده است.
هنرمندان  انجمن صنفی  که  امیدواریم، حال 
شدن  کشوری  و  ثبت  حال  در  مجسمه ساز 
است، نخستین اقدام همین باشد که نرخ نامه ای 
هنری  کارهای  انواع  برای  عادالنه  و  واقع بینانه 
سازنده،  هنرمندان  رتبۀ  و  درجه  و  شود  تهیه 
در  تأثیرگذار  مؤلفه های  و  آثار  و  ایده  خالقان 
به صورت  و  شود  گرفته  نظر  در  نیز  قیمت ها 

اصولی تدوین شود.
و  دشوار  بسیار  مراتب  این  تعیین   

ً
مسلما

حساس و دقیق و تعیین جزئیات آن محل بحث 
به  باید  که   

ً
خصوصا بود،  خواهد  گفت وگو  و 

حوزۀ  با  مرتبط  مشاغل  و  دست اندرکاران  انواع 
و  قالب گیری  مانند  حرفه ای،  مجسمه سازی 

ریخته گری، نیز نظر داشت.
در  بارها  و  است  دشوار  اگرچه  کار  این 
گوناگون  علل  به  تصمیم گیری  ابتدای  همان 
اجتناب ناپذیر  »ضرورتی«  اما  است،  شده  رها 
و حائز اهمیت و »نجات بخش« است؛ و حتی 
می تواند در دیدگاه انواع کارفرمایان و مخاطبانی 
جایگاه  مجسمه،  امر  به  نادرست  نگاهی  که 
مجسمه ساز و همچنین ارزش و قیمت واقعی اثر 

هنری )مادی و معنوی( دارند تأثیرگذار باشد.
از  بسیاری  کار  می دانید،  که  همان طور 
و  کیفی  هم  و  است  کّمی  هم  مجسمه سازان 
و  دریافت دستمزد  و  قیمت  تعیین  برای  همواره 
قراردادهای  تنظیم  وجود  با  هزینه ها،  پرداخت 
محکم حقوقی، گرفتار مصائب فراوان می شوند.

ویراستاران،  صنفی  انجمن  پیش  چندی 
کارگروه های  و  هیئت مدیره  اعضای  به همت 
را  ویرایش  نرخ نامۀ  که  کرد  اعالم  تخصصی، 
از  آنکه  به واسطۀ  است.  کرده   منتشر  و  تدوین 
بوده ام،  انجمن  این  فعالیت های  شاهد  نزدیک 
و  بارگیری  را  نرخ نامه  مستندات  و  مدارک 
مالحظه کردم و از توجه آنان به بخش های جزئی 
و  بردم  لذت  ویرایش  نرخ  تعیین  برای  و مکمل 
یافتن  برای  هوشمند  نظام  تدوین  شاهد  وقتی 
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نرخ ویرایش در وبگاه این انجمن نیز شدم به نظرم 
آمد که این کار کم نظیر می تواند اتفاقی فرخنده و 
الگویی مناسب برای تمامی رشته های فرهنگی و 
هنری باشد تا هر یک بتوانند فعالیت های حرفه ای 
تعرفه قیمت ها،  اعالم  برای  و  کنند  مجزا  را  خود 
برای انواع خدمات و آثار، مسئولیت ها را به تفکیک 
خود  حرفۀ  اهالی  و  هنرمندان  برای  و  برشمارند 
درجه و مرتبه ای را، براساس معیارهایی مناسب و 

متناسب، تعیین کنند.
روشی که انجمن ویراستاران برای کار خود بنا 
نهاده کمک می کند به راحتی، بر اساس مؤلفه های 
گوناگونی که مدنظر کارفرمایان و مشتریان و دیگر 
توسعه  و  تحقیق  پژوهشگران  چون  مخاطبانی 
است، قیمت عادالنه و دقیقی  از هر نوع خدمات 
ویرایشی، که ممکن است سفارش دهنده در نظرش 
گوناگون  محاسن  بر  عالوه  آید.  دست  به  باشد، 
می رسد  نظر  به  ویراستاران،  انجمن  نرخ نامۀ 
و  بدهد  پاسخ  موجود  نیازهای  به  نرخ نامه  این 
وظایف  و  مسئولیت ها  به  شفافیت بخشیدن  با 
احتمالی  اختالف های  پایان بخش  ویراستاران 

نویسنده و ویراستار و سفارش دهنده باشد. 
کارشناسان  از  اگر  بود  خواهد  مفید  بسیار 
تا  گردد  دعوت  نیز  دیگر  انجمن های  و  حوزه ها 
نرخ نامۀ  تهیۀ  خصوص  در  انجمن  این  تجارب 
 این 

ً
تخصصی با آن ها در میان گذاشته شود؛ قطعا

همکاری منجر به یافتن ساختارهای مناسب برای 
گامی  تا  شد  خواهد  نیز  هنری  حوزه های  دیگر 
نظام مند  و  هنرمندان  حقوق  احقاق  برای  بزرگ 

شدن کسب وکار آنان برداشته شود.
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پیام خانم گلی امامی
سالم و خوشامد بر شما ویرایش آموزان گرامی و با 
قدردانی از تالش و کوشش اساتید محترم. برایم دشوار 
است شادمانی خود را از پیوستِن شما عالقه مندان زبان 
فارسِی درست، به پنجمین دورۀ جامع آموزشی ویرایش، 
بیان کنم. شادمانم چون دلیل حضور و همکاری من 
این اساتید تشویق و پیشبرد هرچه بیشتِر دوره های  با 
آموزشِی ویرایش علمی است. اگر کتاب خوان باشید، 
 در حین مطالعۀ بسیاری از 

ً
 باید باشید، حتما

ً
که قاعدتا

 
ْ

کتاب ها به مواردی برخورده اید که جمله یا پاراگراف
اشکالی دارد یا درست مفهوم نیست. تفاوتی ندارد که 
کتاب ترجمه یا تألیف باشد؛ در کشوری که بیش از 6۰ 
تا 7۰ درصد تولیدات نشر آن متکی به ترجمه است، که 
 اکثر آن ها نیازمند نگاِه دوم هستند، و در 3۰ تا ۴۰ 

ً
قطعا

درصد تألیفات آن نیز به مواردی از کاستی های زبانی 
بر می خوریم، وجود ویراستاراِن تحصیل کرده و باتجربه 
از اصول اولیۀ نشر کتاب است، اصلی که هنوز چنان که 
باید جا نیفتاده و، به جز انگشت شماری ناشران فرهیخته 
و باتجربه، بخش عمدۀ بدنۀ این فعالیِت مهِم فرهنگی 
این  است.  بی بهره  کارآزموده  ویراستاران  از همکاری 
که  اثری  کیفیت  به  یا  نیست:  خارج  حال  دو  از  امر 
منتشر می کنند بهای زیادی نمی دهند و یا دسترسی به 
ویراستار کارآمد ندارند. هدف این انجمِن صنفی کمک 

به ناشراِن مورد دوم است. 
به عبارت دیگر، هم آموزش علمِی ویرایش به افرادی 
به  عالقه مند  و  می کنند  درک  را  آن  ارزش  که  است 
این  حضور  به  ناشران  توجه  جلب  هم  و  یادگیری اند 
کتاب های  تولید  به  کمک  برای  ویرایش آموختگان 
خوش خوان تر. دست اندرکاران نشر کتاب همیشه از تیراژ 

کم آن می نالند. شاید زمان آن رسیده که متوجه شوند 
کتاب خوان حرفه ای از کتابی که فارسِی روان و درست 
ندارد پرهیز می کند و درک کنند که با کمک ویراستار 
خوب و تولید کتاب خوش خوان تر می توانند تیراژ را باال 
ببرند. همۀ ما در این انجمن امیدواریم شما کسانی باشید 
که از عهدۀ این مهم برآیید و انجمن خود را سربلند کنید.  

با آرزوی سالمتی و موفقیِت شما.
پیام  آقای حسین ابراهیم آبادی

همت  به  ویرایش  و  نگارش  جامع  دورۀ  پنجمین 
ویراستاران،  صنفی  انجمن  در  خوبم  همکاران 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دوستان خوبم در مرکز 
نشر دانشگاهی به زودی آغاز به کار خواهد کرد. وظیفۀ 
همکاران  و  عزیزان  همۀ  تالش های  از  می دانم  خود 
دست اندرکار تشکر کنم و از این طریق خدمت همۀ 
کسانی که این پیام را دریافت می کنند عرض ادب و 

خداقوت داشته باشم.
نشست های دیگری به همت مرکز نشر دانشگاهی 
و انجمن صنفی ویراستاران و فرهنگستان زبان و ادب 
بسیار  آن ها  از  استقبال  که  است  شده  برگزار  فارسی 
است.  بوده  انتظار  از  دور  من  به زعم  حتی  و  خوب 
در  که  هستم  ارجمندی  محققان  و  استادان  قدردان 
دوره های قبل از سر لطف و محبت در برنامه های ما 
شرکت کردند و مباحث بسیار غنی و خوبی ارائه دادند، 
همچنین قدردان استادان و محققانی هستم که در این 

دوره نیز همراه ما خواهند بود.
سخن  نوشتن،  درست  و  نوشتن  که  می دانیم  همه 
گفتن و درست سخن گفتن، شنیدن و درست شنیدن 
 عالی است که 

ِ
سه مهارت از مهارت های ده گانۀ سطح

همۀ انسان ها در این جهان پیچیده به آن ها نیازمندند. 
در حوزۀ زبان فارسی، به طور طبیعی وظیفۀ ماست که 
زبان معیار علمی را گسترش بدهیم و مهارت های عالی 
نوشتن و یک نوشتار خوب را فرابگیریم که پیش فرض 
توفیق در کار علمی و فرهنگی و اجتماعی و حتی در 
روابط فردی و میان فردی و خانوادگی است. امیدوارم 
که این دوره سهم مهمی در رسیدن به این هدف ایفا 
کند. بار دیگر قدردان همۀ عزیزان هستم و برای همۀ 

عزیزان سالمتی آرزو می کنم.
پیام آقای اصغر مهرپرور

پیشگاه  به  احترام  و  ادب  عرض  و  سالم  ضمن 
مدرسان و استادان فرهیختۀ پنجمین دورۀ جامع نگارش 
و ویرایش و عرض خیرمقدم به دانش پژوهان محترِم 
آن ها، الزم  برای تک تک  موفقیت  آرزوی  و  دوره  این 
می دانم به عنوان یکی از چند بازماندۀ مؤسسۀ انتشارات 
فرانکلین و پیِر نشر ایران به شرکت کنندگاِن این دوره 

دانسته های  و  دانش  از  امکان  حد  در  که  کنم  توصیه 
مدرسان ارجمند بهره مند شوند و هم زمان با آموزش، 
نیز  ویرایش  عملِی  کار  به  محترم،  مدرسان  نظر  زیر 
بپردازند چرا که آموزش الزم است اما کافی نیست، 
بلکه قدم اول است و برای ویراستاِر حرفه ای شدن باید 
گام های بلندتری بردارند و آن به ثمر نمی نشیند مگر 
با همکارِی مستمر با ناشران و ویرایش کتاب های در 

دست چاپ آن ها. 
من، به عنوان عضو بسیار کوچک انجمن ویراستاران، 
قدردان مدیران و دست اندرکاران انجمن، به  ویژه دبیر 
همواره  که  هستم  انجمن،  فعال  دبیرخانۀ  و  محترم 
و  نگارش  آموزش  دوره های  برگزاری  در  کوشیده اند 
ویرایش از هیچ کوششی دریغ نورزند و از جان مایه 
دهند  آموزش  را  ویراستارانی  دوره  هر  در  و  بگذارند 
کنند. شایان ذکر است  تقدیم  ایران  نشر  به جامعۀ  و 
که هم اکنون حدود ۱7هزار ناشر از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پروانۀ نشر دریافت کرده اند، لذا اگر در 
نظر بگیریم که هر ناشر حداقل به دو ویراستار نیاز دارد 
بنابراین صنعت نشر ایران در حال حاضر به 3۴ هزار 
ویراستار مجرب و ورزیده نیازمند است. در نتیجه، بازار 
این هنر و این شغل بسیار داغ و متقاضی فراوان است؛ 

پس بکوشید این بازار را فتح کنید. 
در این فرصت بر خود واجب می دانم که از استاد 
رئیس کمیسیون  قنواتی،  آقای مهدی  بزرگوار جناب 
آموزش انجمن، تشکر ویژه داشته باشم، به پاس کوشش 
و فعالیت بی دریغ ایشان در برگزاری دوره های گوناگون 
کشور.  سراسر  در  مختلف  زمینه های  در  آموزش 
موفقیت، تندرستی و شادابی ایشان و موفقیت روزافزوِن 
دانش پژوهان عزیز را از پروردگار یگانه خواستارم.  شما 

را به خدا می سپارم.
پیام خانم مهناز مقدسی

ادامه یافتن  خوشحالم که سهمی در شکل گیری و 
دورۀ  پنجمین  در  که  داشته ام  انجمنی  فعالیت های 
آموزشی آن بیش از نود متقاضی داشته ایم و خوشحالم 
که ویرایش و پاکیزه نویسی و شغل ویراستاری آن چنان 
شناخته شده که در میان دوره های متعدد چندساعته، 
چندروزه و چندماهۀ موجود، همچنان دوره هایی که از 
دل مرکز نشر دانشگاهی برخاسته وجهه و جایگاه خود 
را حفظ کرده است. برای مدیریت و برنامه ریزی این 
دوره شایسته است از جناب آقای مهدی قنواتی، مدیر 
کمیسیون آموزش، قدردانی کنم که تالشی ستودنی در 
انجمن  هیئت مدیرۀ  از  دارند.  انجمن  آموزش  بخش 
هم که پشتوانۀ تمام فعالیت های انجمن هستند تشکر 
گرفته ام. قرار  کنارشان  که  می کنم  افتخار  و   می کنم 

فت |  ا  هران | س تا  ا  ا انجمن در نمایش ت  ار نش نج | ادامۀ  ا شرو دورۀ  ا  
تا ا  یر نمایش ار 

انجمن صنفی ویراستاران این سنت را بنا نهاده 
حامی  مدیران  و  هیئت مدیره  اعضای  برخی  که 
جلسه  نخستین  در  کالس،  افتتاح  برای  دوره، 
بگویند. در  فراگیران خیرمقدم  به  و  یابند  حضور 
دو سال اخیر، که دوره ها به صورت برخط برگزار 
می شود، در روز نخسِت کالس، پیام های صوتی 
این افراد در فضای مجازی و گروه های اختصاصی 
فراگیران قرار داده می شود. در دورۀ پنجم خانم گلی 
امامی، رئیس هیئت مدیره؛ آقای اصغر مهرپرور، 
عضو هیئت مدیره؛ خانم دکتر مهناز مقدسی، دبیر 
رئیس  ابراهیم آبادی،  حسین  دکتر  آقای  انجمن؛ 
مرکز نشر دانشگاهی، پیام هایی دادند که در اینجا 

متن آن ها درج شده است.

پیام های شروع دورۀ پنجم
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کارگاه یک روزۀ نگارش و ویرایش
انجمن،  ویرایش  و  نگارش  یک روزۀ  کارگاه 
سرای  در   ،۱۴۰۱ اردیبهشت   ۲3 جمعه 
فعالیت های فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران و با 
انجمن  اعضای  و  ویراستاران  و  ناشران  حضور 
حضور  با  ویرایش  کارگاه  چهار  شد.  برگزار 
انجمن  ویرایش  و  نگارش  جامع  دورۀ  مدرسان 

برگزار شد: کارگاه ویرایش صوری، مهدی قنواتی؛ 
کارگاه  عباسپور؛  هومن  زبانی،  ویرایش  کارگاه 
کارگاه  خلیلی پور؛  نازنین  دکتر  ترجمه،  ویرایش 

ویرایش رایانه ای، سعید احمدی.
هریک از استادان به نکاتی دربارۀ ویرایش اشاره 
کردند و متن هایی در اختیار شرکت کنندگان قرار 
مدرسان  بود.  تمرین  و  توضیح  حاوی  که  دادند 
در  را  ویرایش  که  کردند  تأکید  مهم  نکتۀ  این  بر 
کارگاه های کوتاه مدت نمی توان آموزش داد و این 

آموزش باید جامع و مستمر باشد.

نشست »تایپ مناسب نشر، کمتر از 
انگشتان یک  دست«

قلم مناسب برای کتاب ها کدام است؟ آیا قلم های 
رایج برای نشر کافی است؟ چه کسانی در انتخاب 
قلم برای کتاب ها تصمیم می گیرند؟ مخاطبان چه 

سهمی در انتخاب قلم دارند؟
نشست بررسی قلم یا قلم های مناسب برای نشر 
و  گرافیکی  منظر  از  برتر  قلم  ویژگی های  معرفی  و 
دوشنبه ۲6  روز  اثر،   

ِ
موضوع با  تناسب  و  خوانایی 

اردیبهشت ۱۴۰۱، در سی وسومین نمایشگاه کتاب 
تهران در غرفۀ کتاب آرایی برگزار شد. در این نشست 
عباسپور،  هومن  گرافیک،  طراح  محمدی،  عاطفه 
نایب رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران، 
ناصر آذرشب، بنیان گذار و مدیر مسئول نرم افزاری 

مریم گفت وگو کردند.
و  قلم  طراحاِن  میان  ارتباط  عباسپور  هومن 
گرافیست ها با ویراستاران را امری مغتنم و ضروری 
اینکه  جمله  از  کرد،  اشاره  نکته  چند  به  و  دانست 
منتشرشده  آثار  کتاب آرایی  در  موجود  اشکال های 
است: موضوع  چهار  از  ناشی  ایران  نشر   در 

قلم  یک  با  صفحه آراها  اکثر  و  حروف چین ها   )۱
تمام کتاب ها را تنظیم می کنند و تفاوتی بین موضوع 
کتاب ها نمی گذارند و همین باعث می شود که کتاب 
داستان و علمی و شعر همگی یک قلم داشته باشد؛ 
۲( ناشران با انواع قلم ها آشنایی ندارند و این کار را 
به صفحه آرا محول می کنند؛ 3( پدیدآورندگان هیچ 
انتخاب قلم و  این موضوع نمی کنند و  دخالتی در 
صفحه آرایی را به ناشر می سپارند؛ ۴( ویراستاران 
در این امر دخالتی نمی کنند و از آن ها نیز خواسته 
نمی شود، یا اینکه با تنوع قلم ها و ویژگی های آن ها 
در  می توانند  ویراستاران  حالی که  در  نیستند،  آشنا 
در  عباسپور  کنند.  همکاری  و  همراهی  زمینه  این 
ادامه به ویژگی  برخی  قلم های مجموعۀ IR و قلم 
دو  این  با  که  را  نمونه  جمله هایی  و  اشاره کرد  برتر 
قلم حروف چینی شده بود مقایسه کرد. وی موضوع 

فاصله بین کلمات و حروف  را مطرح کرد و داشتن 
چند قلم مناسب برای حروف چینی کتاب ها را امری 
الزم دانست و پیشنهاد کرد که طراحان قلم برتر با 
شرکت  مایکروسافت برای قراردادن این قلم ها در 
مجموعه قلم های ویندوز رایزنی کنند که حق مادی 

و معنوی این مجموعه نیز محفوظ باشد. 
مهمی  نکات  به  جلسه  این  در  محمدی  عاطفه 
اشاره کرد از جمله ضرورت داشتن قلم های مناسب 
با موضوع کتاب، اهمیت مخاطب در بهتر خواندن 
و  قلم  طراحی  در  گرافیک  از  برخورداری  کتاب ، 
بهبود آن، رفع مشکالت قلم های فارسی در برنامۀ 
مجموعۀ  در  قلم  چند  طراحی  علت  وی  ویندوز. 
داشت،  برعهده  خود  که  را،  مریم  نرم افزاری 
به  او  دانست.  نشر  در  موجود  قلم های  ایرادهای 
قلم های  ویژگی  اصلی ترین  به عنوان  متن  خوانایی 

حوزۀ نشر کتاب اشاره کرد. 
طراحی  در  حضورش  سابقۀ  به  آذرشب  ناصر 
در  نرم افزاری  امکانات  دادن  پیوند  و  قلم ها  انواع 
طراحی قلم اشاره کرد و اینکه از ابتدای دهۀ ۱38۰ 
این  به  و  کرده  بررسی  را  حوزه  این  مسائل  تمام 
موضوع رسیده است که باید قلم یا قلم هایی منطبق 
با نیاز جامعۀ فرهنگی و انتشاراتی طراحی بشود و در 
اختیار این مجموعه ها قرار گیرد. وی افزود که برای 
این موضوع و برای تهیۀ بستۀ قلم های برتر، که جزو 
مناسب ترین قلم های موجود برای زبان فارسی است، 
همواره با ناشران و صفحه آرایان و حروف چین ها و 
گرافیست ها جلسات گفت وگو و مشاوره داشته  است 
مشکالت  رفع  در  آنان،  بازخورد  گرفتن  از  بعد  و، 
اشاره  نکته  این  به  آذرشب  اقدام کرده  است.  قلم ها 
این  در  صفحه آراها  و  حروف چین ها  اگر  که  کرد 
زمینه شناخت داشته باشند و پیشنهادهای خوبی به 
خودشان  کار  برای  بدهند  پدیدآورندگان  و  ناشران 
 حرفه ای بودن این افراد 

ً
نیز مفید خواهد بود و مسلما

وی  شد.  خواهد  هم  کسب وکارشان  رونق  موجب 
در پایان جلسه، امکانات جدیدی را که در قلم های 
برتر صورت گرفته، از جمله فاصلۀ حروف، اندازۀ 
قلم های هماهنگ با هم، گزینه های جابه جایی نقطه ها 
و حرکت گذاری ها و نشانه گذاری ها و اعداد و اعشار، 

به تفصیل و به صورت تصویری  توضیح داد.
در پایان این نشست، توافق بر این شد که جلسات 
دیگری برای گفت وگو و همفکری با ویراستاران و 
نرم افزاری  قلم و مجموعۀ  گرافیست ها و طراحان 
مریم و ناشران برگزار شود و نکاتی که در این جلسه 

مطرح شد با دقت بیشتری پیگیری شود.
در این نشست چند تن از اعضای انجمن صنفی 
ویراستاران، صفحه آرایان و ناشران حضور داشتند. 

این  که  سپاس گزارم  هم  عزیزان  شما  تک تک  از 
دورۀ آموزشی را انتخاب کردید و به شما خیرمقدم 
می گویم و آرزو می کنم، بعد از پایان این دوره، زندگی 
پیدا کند، چون من  نیز رنگ دیگری  فرهنگی شما 
مرکز  ویرایش  دوره های  در  شما  مثل  روز  یک  هم 
نشر دانشگاهی پذیرفته شدم و در دوره ای دوساله، با 
حضور استادان بنام ویرایش، آموزش دیدم و از همان 
خورد  رقم  فرهنگی ام  زندگی  که  بود  ویرایش  دورۀ 
و همکار معتبرترین مراکز علمی و فرهنگی شدم. 
باید به این نکته اشاره کنم که آموختن ویرایش فقط 
آموختن چند فن و شگرد بهتر کردن متن ها نیست، 
دامنه ای بسیار وسیع تر از آن دارد که تصور می کنید. 
شاید بیراه نباشد که بگویم نگرش شما را به خواندن 
و نوشتن و تحلیل کردن و نقد کردن و معرفی کردن 
به  البته  می دهد،  تغییر  زندگی شخصی تان  و حتی 
برای   

ً
عمیقا و  بشوید  شغل  این  عاشق  آنکه  شرط 

با  حرفه ای شدن در این عرصه تالش کنید و آن را 
شغل های پردرآمد و کم زحمت مقایسه نکنید. برای 
حرفه ای شدن در این عرصه، راهتان طوالنی است و 
زحمتش هم کم نیست، اما باید بدانید که پشت هر 
کتاب خوب، پدید آورنده ای خوب، ناشری خوب و 
 ویراستاری خوب قرار گرفته است. باید بدانید 

ً
حتما

که خانوادۀ نشر ما محدود به نشر کاغذی نیست و 
گسترۀ آن نشر رقمی یا دیجیتالی و انواع رسانه  ها با 
محتواهای نوشتاری و دیداری و شنیداری هم هست 
که همگی به ویراستار خوب و مشاور نیازمندند تا 
متن و محتوای خود را برای مخاطب به بهترین شکل 
ویراستاری  که  کنید  تالش  پس  کند،  آماده  ممکن 

خوب باشید.
در پایان از ریاست محترم مرکز نشر دانشگاهی 
حامیان  و  همراهان  دیگر  از  و  می کنم  ویژه  تشکر 
دانشگاهی،  جهاد  از  سپاس گزارم،  هم  دوره  این 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن زبان شناسی 

ایران.  موفق و سربلند باشید.

ۀ ۱ ادام ا صف

انجمن ویراستاران 
هران تا  ا  در نمایش

هران تا  ا  انجمن ویراستاران در نمایش نج ا شرو دورۀ  ا 
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اعضای محترم  با  که  و مشورتی  نظر  تبادل  با 
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران داشتم، 
به این نتیجه رسیدیم که، برای استفاده از تجارب 
محترم  اعضای  بیشتر  تعامل  برقراری  نیز  و 
انجمن با یکدیگر و طرح مسائل و مشکالتی که 
در این صنف با آن مواجهیم، هر هفته موضوعی 
مطرح  گرامی  همکاران  با  پرسشی  قالب  در  را 
گوناگون  از طرق  را  پاسخ هایشان  برایند  و  کنیم 

منتشر کنیم.
نخستین پرسش دربارۀ رابطۀ میان ویراستار و 
ناشر بود. با توجه به ایام برگزاری نمایشگاه کتاب 
طراحی  چنین  را  هفته«  سؤال  »اولین  تهران، 

کردیم:

ناشر/ به غرفۀ  آیا  نمایشگاه کتاب،  ایام  »در 
ویرایش  کتاب/کتاب هایی  برایشان  که  ناشرانی 
استقبال  شما  از  چگونه  زده اید؟  سر  کرده اید 

کردند؟«

انجمن  از ۱8۱ عضو حاضر در گروه واتسپی 
صنفی ویراستاران، حدود یک چهارم اعضا )۴6 
از  نیمی  حدود  دادند.  پاسخ  سؤال  این  به  نفر( 
دالیل  )به  که  گفتند  نفر(   ۲۰( پاسخ دهندگان 
پایتخت(  از  غیر  یا سکونت در شهری  شخصی 
میان  از  نکرده اند.  شرکت  کتاب  نمایشگاه  در 
بودند،  کرده  شرکت  نمایشگاه  در  که  آن هایی 
آن  و  بودند  راضی  ناشران  استقبال  از  نفر   ۱3
از  نفر   8 کردند،  توصیف  محترمانه  و  گرم  را 
برایشان  که  ناشرانی  به  یا  گفتند  پاسخ دهندگان 
نزده اند  کرده اند، سر  ویرایش  کتاب هایی  کتاب/ 
یا آن نشر در  یا به صورت ناشناس آنجا رفته اند، 
نفر  بود. و درنهایت، 5  نمایشگاه شرکت نکرده 
از همکاران گرامی برخوردی نامناسب از ناشران 

را گزارش دادند.
در پاسخ ها، نکات مثبتی چون گفت وگوهای 
به  ویراستار  معرفی  نشر،  مدیران  با  دوستانه 
کتاب هایی  یا  کتاب  نسخۀ  اهدای  مخاطبان، 
با  کتاب  معرفی  جشن  برگزاری  حتی  و  دیگر 
از  یکی  بود.  آمده  ویراستار  و  مترجم  حضور 
از  مناسب  برخورد  و  گرم  استقبال  مهِم  عوامل 
نشر،  مدیر  با  قبلی  دوستی  و  آشنایی  ویراستار 

سرویراستار یا سردبیر مجموعه ذکر شده بود.
برخورد  از  همکاران  برخی  دیگر،  سوی  از 
ناشر/ ناشران ناراضی بودند و به رفتارهایی مانند 
پایبند نبودن به قرارداد و سهیم ندانستن ویراستار 

در کتاب ویراستۀ او و رفتار با او مانند دیگر مشتریان 
کتاب و برخورد متکبرانه و ریاکارانه اشاره کردند. 

در ادامه برخی از پاسخ ها را با هم می خوانیم.

از آن ها سر زدم، شاید چون مسئول  به یکی دوتا 
ندیدم،  بر معرفی خودم  دلیلی  را نمی شناختم  غرفه 
را  خودم  که  بود  آمده  پیش  قبل تر  سال های  در  اما 

 خوبی داشتند.
ً
 استقبال نسبتا

ً
معرفی کردم و معموال

استقبال  به گرمی  می شناسند  را  ما  که  آن هایی 
می کنند و قدری آنجا می نشینیم، اما بعضی غرفه ها 
 ما را نمی شناسند 

ً
فروشنده استخدام کرده اند و طبیعتا

ناشری  هیچ  کل،  در  اما  است.  شلوغ  سرشان  و 
بود.  نگرفته  نظر  در  برنامۀ خاصی  ویراستارها  برای 
بود  نویسنده های معروف  و  مترجمان  برای  برنامه ها 
که جماعت را به این بهانه در غرفه جمع کنند و در 

نهایت بیشتر بفروشند.

چون  بود،  مشتری ها  مثل  ما  با  رفتارشان 
 
ً
نمی شناختند. سرویراستار داخل غرفه نبود و معموال

شخص دیگری ویراستاران دورکار را نمی شناسد.

اما  کردند،  برخورد  محبت  با  و  کردند  استقبال 
ویرایش  خودم  که  کتاب هایی  برای  خواستم  وقتی 
کرده بودم تخفیف بیشتری بدهند پوزش خواستند و 

گفتند که تخفیف ها سیستمی وارد شده.

فقط به یک غرفه مراجعه کردم. با توجه به تعداد 
دارم  نشر  آن  با  که  ارتباطی  و  موجود  کتاب های 

برخورد خوبی داشتند.

به غرفه ای سر نزدم؛ مگر به نشر ]...[ که عالوه بر 
داشته ام.  ایشان  با  ترجمه هم  ویرایش همکاری  کار 
کتاب های  ویراستار  جایگاه  در  نه  را  من  هم  آنجا 
عنوان  یک  همان  مترجم  به عنوان  که  متعددشان، 
کتابی که با آن نشر کار کرده ام معرفی کرده اند. در کل 
این احساس شخصی من بعد از بیست سال ویرایش 
هرچقدر  کتابش  تحویل  از  پس  ویراستار  که  است 
باشد دیگر  آبروداری کار شده  و  ارتقا  باعث  هم که 
رابطه اش با کتاب قطع می شود. نه نویسنده خوشش 
من«  »کتاب  بگویید  کتاب  آن  به  شما  که  می آید 
نه  کرده ام(،  کار  آن  روی  هم  من  که  کتابی  )منظور 

ناشر یادش می ماند که کار چه بوده و چه شده. 

از  یکی  ناشر  به  می کنم.  زندگی  مشهد  من 

نمونۀ  کارم  و  دادم که لطف کند  پیام  کتاب هایم 
اما حتی جواب سالمم  دید،  را  پیام  بفرستد.  را 

را نداد.

همکاری  آن ها  با  که  ناشرانی  تمام  به   
ً
تقریبا

 حذف کردم 
ً
را عمدا مورد  زدم. یک  می کنم سر 

شوم.  روبه رو  آن ها  با  هیچ وقت  ندارم  دوست  و 
برخورد ناشران خوب و گاهی خیلی خوب بود. 
دو سه ناشر هم که تابه حال از نزدیک همدیگر را 
ندیده بودیم متعجب بودند. یکی از ناشران، عالوه 
 ویرایش کرده بودم، سه 

ً
بر کتابی که خودم اخیرا

کتاب خوب دیگر را نیز به من هدیه داد.

اول،  مورد  در  کردم...  صحبت  ناشر  دو  با 
داشتیم.  محترمانه  و  دوستانه  بسیار  گفت وگویی 
و  شناخته شده تر  ناشری  که  دوم،  مورد  در 
در  که  افرادی  برخورد  اگرچه  بود،  پرفروش تر 
در  آن قدر  بود،  محترمانه  داشتند  حضور  غرفه 
مقابل چشم من دربارۀ اینکه به من، که ویراستار 
یا  بدهند  تخفیف  یا  هدیه  بودم،  موردنظر  کتاب 
با  گرفتند  تصمیم   

ً
نهایتا که  کردند  بحث  ندهند 

پیش قدم  کنند.  مشورت  و  صالح  غرفه  مسئول 
شدم و به آرامی گفتم الزم نیست و نیامده ام هدیه 
 تخفیف نمایشگاه را هم 

ً
یا تخفیف بگیرم، اصال

نمی خواهم... و کتاب را خریدم و رفتم.

من به غرفۀ ]...[ رفتم. آقای ]...[ و خانم ]...[، 
مدیر انتشارات، استقبال کردند و جشن امضای 
مترجم و ویراستار کتاِب ]...[ که ویراستاری بنده 

بود هم برگزار شد. 

بسیار  شدم.  مواجه  استقبال  با  و  زدم  سر 
کردند  محبت   بودند.  صمیمی  و  خوش برخورد 
از  کردند.  معرفی  غرفه  در  حاضران  به  را  من 
از کتاب هایی را  پذیرایی کردند. یک نسخه  من 
که ویرایش کرده بودم به من دادند و چند کتاب 
گاهی  متأسفانه،  ]اما[  دادند...  هدیه  هم  دیگر 
این  و  بسیار بی مهری می شود،  ما ویراستاران  به 

سختی های کار را چندچندان می کند.

استقبال انتشارات ]...[ و ]...[ فوق العاده بود. 
اولین  برای  و  می کنم  کار  دورکار  به صورت  من 
بار بود که ناشران را می دیدم، ولی چنان گرم و 
صمیمی بودند که انگار هر روز در انتشارات آن ها 
با تمام این شلوغی ها همه چیز عالی  را می بینم. 

ســؤال هفتــه
صادق یزدانی
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برعکس   
ً
کامال  ]...[ انتشاراِت  غرفۀ  در  اما  بود. 

بارها  نمی برم،  را  اسمش  که  هست  آقایی  بود. 
زیرآب من را زده و موقع حضور در نمایشگاه هم 

بسیار متکبرانه برخورد کرد.

 فقط به یک غرفه سر زدم و استقبال سرویراستار 
دوستانه بود.

به  سری  و  رفتم  نمایشگاه  به  پنج شنبه  روز 
معرفی  را  خودم  ولی  زدم  ناشران  از  یکی  غرفۀ 
نکردم، فقط یکی از اعضای تحریریه که از پیش 
کارنامۀ  و  کردند  استقبال  بودیم  با هم هماهنگ 
همراِه  هم  بعد  دقایقی  کردند.  پیشکش  را   نشر 
که  همکاری  با  و  رفتیم  غرفه  به  دیگر  بار   ]...[
گذراندیم.  را  شیرینی  دقایق  کردم  یاد  پیش تر 
پس از آن به اتفاق استاد ]...[ در نشست انجمن 
دیگری  ناشر  غرفۀ  به  سپس  و  کردیم  شرکت 
مدیران  از  تن  دو  استقبال  مورد  بسیار  که  رفتم 
معرفی  نویسندگان  از  یکی  به  و  گرفتم  قرار 
گپ وگفت  و  چای  صرف  به  نیم ساعتی  و  شدم 
به  ناشر  این  در کل،  گذشت.  نویسنده  و  ناشر  با 
 
ً
معموال و  می دهد  بها  ویراستارانش  و  نویسنده 

هم  دیگری  ناشر  به  است.  نویسندگانش  میزبان 
سر زدم. چند دقیقه ای به احوال پرسی گذشت و 
گفتم.  بدرودشان  نکردند  ماندن  به  دعوت  چون 
 این ناشر چون پرمشتری است بیشتِر توانش 

ً
کال

را بر فروش می گذارد. البته سرویراستار تازه کار 
با من  به ناحق همکاری  که  داشتند  کارنابلدی  و 
می دانستند  اینکه  با  نشر،  مدیران  و  کرد  قطع  را 
کرده  عذرخواهی  من  از  فقط  است،  من  با  حق 
بودند.  تمکین کرده  نظر سرویراستار  به  و  بودند 
که  افرادی  چون  یا  نزدم  سر  یا  دیگر  ناشران  به 
در غرفه بودند مرا نمی شناختند خودم را معرفی 

نکردم.

رفی نر نامۀ انجمن ت م ار و ویراینش ۀ ن ا ی رو ار

متر ا  ای مناس نشر  ت  نش
شتان ی دست ان

ی اد رس

سی مهنا م

شر نا  ا

ر ی | ویرای ص ا ن مه 

م | ویرای رایان ا س ا

م ر ر | ویرای  ی  ن خ ن نا

انی ر | ویرای  باس من 

م ف م ا  ا راست 
رش ر ناصر  باس رو نر ناممن  ار ا  یر ا ا

یر ار  فت ا  س

ا انجمن  ت  یر نش ار 
تا ا  در نمایش


