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در این شماره می خوانید ...

چندرشته ای  موضوعی  کودک  متون  ویرایش 
دستاوردهای  از  باید  آن  به  پرداختن  برای  که  است 
ادبیات،  جامعه شناسی،  روان شناسی،  رشته های 
زبان شناسی و هنر بهره برد. در زبان شناسی به »زبان 
 منظور زبان آموزی 

ً
کودک« پرداخته می شود و عمدتا

کودک و مراحل رشد زبان است. اما »زبان کودک« 
معنای دیگری هم دارد و آن »زبان مناسب کودک« 
با  مؤثرتر  و  بهتر  ارتباط  برقراری  برای  یعنی  است؛ 
باید استفاده کرد و چه  از چه زبانی  اینکه  کودک و 
کلمات و ساخت ها و موقعیت های کالمی را مورد 

توجه قرار داد.
و  نشانه شناختی  نظام  زبان  زبان شناسی،  منظر  از 
قراردادی پیچیده ای است که دارای چندین نظام فرعی 
واژگانی  و  نحوی  نظام  نظام ها  این  جملۀ  از  است. 
و  است  اجتماعی  پدیده ای  زبان  طرفی،  از  است. 
مهم ترین نقش آن برقراری ارتباط است. زبان کودک 
نیز گونۀ اجتماعی زبان است که براساس سن تعریف 
شده است. درعین حال، چون فرایندهای درک و تولید 
زبان یعنی چهار مهارت زبانی گوش دادن و خواندن و 
سخن گفتن و نوشتن باید در ذهن پردازش شود، زبان 
پدیده ای شناختی نیز محسوب می شود و زبان کودک 

نیز همۀ این ویژگی های پردازشی را دارد.
کلیۀ پژوهش های زبان شناختی از جمله پژوهش های 
زبان  روان شناسی  و  زبان  جامعه شناسی  زبان آموزی، 
می تواند نکته ها و دستاوردهایی برای رسیدن به زبان 

مناسب کودک دربر داشته باشد.

مفهوم کودکی طی سال های متمادی دچار تحوالت 
به کودکی  تا قرون وسطی نگرش  بنیادینی شده  است. 
به شکل  را  بود که کودکان  پیشین«  دیدگاه »فرم یافتگی 
بزرگساالنی کوچک شده می نگریستند و به همین علت 
انتظارات بسیاری از آنان داشتند. اما به مرور، متخصصان 
به تقابل دو عامل »رسش« و »آموزش« پی بردند. امروز 
فرایند  یک  از  کودکان  شناختی  رشد  که  نیست  شکی 
از  متأثر  فرایند  این  که  برخوردار است  متعّینی  رسشی 

محیط محرک و امکان تمرین و تجربۀ شخصی است.
پی  در  نوین  تربیتی  رویکردهای  اساس،  این  بر 
بهره گیری از محمل های محرک اندیشه برای پرورش 
که  آنجا  از  و  هستند  باال  سطح  فکری  مهارت های 
مهم ترین ابزار تفکر واژه است، ادبیات می تواند محمل 
مؤثری برای تحریک اندیشۀ کودک باشد و گفت وگو 
دربارۀ مفاهیم مستتر در یک متن ادبی برای کودکان 
امکان تمرین و کسب تجربۀ شخصی را فراهم می کند 

تا به درک عمیق از مفاهیم برسند. 
اما آیا آنچه ما به عنوان ادبیات کودک برای او درنظر 
می گیریم با نیازهای کودک هماهنگ است؟ پاسخ به این 
پرسش به این دیدگاه بستگی دارد که آیا ما کودک را در 
قالِب آرمان انسان بودن در نظر می گیریم، یا آغازی برای 
انسان شدن. به نظر می رسد ادبیات می تواند به ما فرصت 
فرابالیدن از معصومیت کودکانه به معصومیت خردمندانه 
یا نظام دار را ببخشد و می بایست این رسالت را به گونه ای 
ایفا کند که در هر موقعیت سنی نیازهای خاص کودک را 

در نظر بگیرد و به آن پاسخ دهد.

سرمقاله 

اخبار کمیسیون ها

موفقیت اعضا

گفت وگو: دشواری های ضبط اعالم

ویرایش صوری و مسئولیت های ویراستار

سؤال هفته

طراح: وحید هروی

این جلسه در تاریخ 14 مرداد برگزار و موارد 
متعددی در آن مطرح شد، از جمله گزارش دیدار 
اعضای انجمن با معاون فرهنگی وزارت فرهنگ 
پیشنهاد  و  احمدوند،  دکتر  اسالمی،  ارشاد  و 
زیر  انجمنی  یا  مؤسسه  تأسیس  بر  مبنی  ایشان 
این موضوع در جلسه  ابعاد  نظر آن وزارتخانه. 
بررسی شد و مقرر شد در مورد مراحل و مراتب 
آموزشی  کارگاه های  گزارش  شود.  تحقیق  آن 
اعضای  اطالع  به  آن ها  از  استقبال  میزان  و 
هیئت مدیره رسید. دربارۀ برگزاری کالس های 
حضوری و یافتن مکان مناسب برای کالس ها 
گفت وگو شد. با توجه به مخاطبان کالس ها، که 
در میانشان مخاطبانی از شهرها و شهرستان ها 
هستند، پیشنهاد شد برای بهره مندی این عزیزان 
از کالس ها آموزش ها به هر دو صورت حضوری 
است  الزم  منظور،  این  برای  باشد.  برخط  و 
کمیسیون آموزش  امکانات و  تجهیزاتی فراهم 

کند و گزارش آن را به هیئت مدیره اعالم کند.

هشتادوششمین جلسۀ 
هیئت مدیره

با برگزاری دومین دورۀ نگارش و ویرایش متون کودک و نوجوان، برآن شدیم که در برخی 
شماره های خبرنامه مطالبی از زبان مدرسان این دوره درج کنیم و گفت وگوهایی نیز به صورت 

مجزا با آنان داشته باشیم. در این شماره دو مطلب کوتاه از دو استاد این دوره آمده است.

دکترشهیننعمتزاده

زبان کـودک
دکترمهرنوشهدایتی

ادبیات و رشد شناختی کودک
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ویراستار و تعامالت اجتماعی

سیدحمید حیدری ثانی

ساعت ها  می تواند  که  است  کسی  ویراستار 
پشت میز کارش بنشیند و فارغ از دنیا و آنچه در آن 
است، متن پیش رویش را از کاستی ها و ناراستی ها 
 همین صبر و حوصله است که او را 

ً
اتفاقا بزداید. 

به ویراستاری قابل تبدیل می کند. اما این خصیصه 
نباید موجب شود ویراستار از جامعه بُبرد. ویرایش 
این  و  ارتباطی شکل می گیرد  به ناچار در شبکه ای 
می شود.  ساخته  جامعه  بستر  در  ارتباطی  شبکۀ 
است  نویسنده  ویراستار  ارتباطِی  شبکۀ  این  ارکان 
بقیۀ  و  طراح  و  حروف چین  و  صفحه آرا  و  ناشر  و 
برخی  با  مدام  ویراستار  که  نشر  دست اندرکاران 
شبکه  این  با  تعامل  است.  ارتباط  در  افراد  این  از 
بنابراین،  است.  اجتماعی  تعامالت  از  گونه ای 
در  را  فعالیت صنفی خود  ویراستار  می شود گفت 

بستر روابط اجتماعی اش پیش می برد.
جدا از این شبکۀ کوچک، ویراستاِر آزادکار برای 
و  پژوهشگر  جامعۀ  با  بتواند  باید  سفارش   جذب 
تحوالت  از  است  ناچار  او  بگیرد.  ارتباط  نویسنده 
زبان شناختی  و  علمی  دیدگاه های  و  شیوه نامه ها 
آن ها  از  و  شود  باخبر  جدید  ویرایشی  ابزارهای  و 
بهره گیرد. همچنین در رویارویی با متن، نیاز دارد 
کتاب خوان  گسترده تر  جامعۀ  ذائقۀ  که  است  این 
به  مخاطب،  نیاز  با  متناسب  بتواند،  تا  بشناسد  را 
نویسنده و مترجم و ناشر یاری برساند تا آنان متن را 
برای نشر آماده کنند. فارغ از این روابط رودررو یا 
دورادور، ویراستاری که با متن فارسی مواجه است 
می تواند  زمانی  و  دارد  سروکار  ایرانی  فرهنگ  با 
بداند در  ادامه دهد که  به زیست صنفی خود  بهتر 
کنم،  ذکر  نمونه  بخواهم  اگر  جامعه چه می گذرد. 
یا  نویسنده  به  بهتر  می تواند  صورتی  در  ویراستار 
 از نوسان های قیمت ارز 

ً
ناشر مشورت بدهد که مثال

و تورم و افزایش قیمت کاغذ و هزینه های چاپ و 
وضعیت کتاب های پرفروش با خبر باشد. آنجاست 
کتاب،  تمام شدۀ  قیمت  به  توجه  با  می تواند،  که 
دورنمایی از فروش کتاب و استقبال مخاطب از اثر 
که  دهد  یاری  را  او  و  کند  ترسیم  کارفرما  برای  را 

دربارۀ نشر اثر بهتر تصمیم بگیرد. 
اقیانوسی  حداقل  باید  ویراستار  دانش  اگر 
گوناگون  رشته های  از  و  باشد  وجب  یک  به عمق 
علمی مرتبط با حوزۀ فعالیتش سر دربیاورد، نباید 
باید  و  باشد  به دور  نیز  آنچه در جامعه می گذرد  از 
 
ً
ظاهرا و  کوچک  ولو  خود،  اطراف  حوادث  به 

پیش پاافتاده، دقت کند. 

متون  ویرایش  و  نگارش  جامع  دورۀ  دومین 
شد.  آغاز  مرداد   23 تاریخ  در  نوجوان  و  کودک 
با  نوجوان«  و  کارگاه »زبان کودک  ماه،  در همین 
تدریس دکتر شهین نعمت زاده، کارگاه »آشنایی با 
ادبیات کودک و نوجوان )1(« با تدریس دکتر مریم 
با فلسفه و روان شناسی  جاللی و کارگاه »آشنایی 
مهرنوش  دکتر  تدریس  با  نوجوان«  و  کودک 
این  می شود  پیش بینی  است.  برگزار شده  هدایتی 
تا آذرماه سال  با کارگاه های متنوع دیگری،  دوره، 
از دیگر کارهای کمیسیون  پیدا کند.  ادامه  جاری 

آموزش در ماه مرداد است:
ویرایش  و  مرجع شناسی  کارگاه  برگزاری 

استنادی از پنجمین دورۀ جامع )19 مرداد(؛
از  فارسی  در  عربی  کارگاه  آزمون  برگزاری 
پنجمین دورۀ جامع نگارش و ویرایش )22 مرداد(؛

برگزاری کارگاه دو روزۀ ویرایش رایانه ای )13 
و 20 مرداد به صورت حضوری و برخط(؛

و  داستان  ویرایش  و  داستان  کارگاه  یافتن  پایان 
برگزاری آزمون این کارگاه )18 مرداد(؛

و  )ایندیزاین  رایانه ای  ویرایش  کارگاه  ثبت نام 
اینکپی( و برگزاری آن در ششم شهریور.

جلسۀ  سه  همچنین  کمیسیون  این  اعضای 
مشورتی در ماه مرداد، برای برنامه ریزی کالس ها 

و ارزیابی کارگاه های آموزشی، برگزار کردند.

از فعالیت های دبیرخانه و روابط عمومی در ماه 
مرداد است: تشکیل جلساتی برای تدوین شیوه نامۀ 
شیوه نامه،  کارگروه  کارهای  تقسیم  و  انجمن 
هماهنگی برگزاری یک جلسۀ هیئت مدیره و چند 
درخواست های  انتقال  آموزش،  کمیسیون  جلسۀ 
ناشران برای جذب همکاری در ویرایش به گروه 

اعضا، انتشار پوسترهای آموزشی انجمن.
یادداشت های  و  سه شنبه ها  مقاالت  انتشار 
بخش  مرداد  کارهای  برنامۀ  در  نیز  یکشنبه ها 
روابط عمومی بود. مقاالت منتشرشدۀ سه شنبه ها 
اجتماعی«،  »امر  انجمن چنین اند:  اینستاگرام  در 
مری  شدی؟«،  ویراستار  »چرا  خاقانی؛  سعید 
»رابطۀ  آذرنگ؛  عبدالحسین  ترجمۀ  ایمبری، 
سبِک  و  ساختمان  با  هدف  و  مفهوم  موضوع، 
کودکان  برای  فارسی نویسی  بر  مقدمه ای  نوشته: 
)1(«، نادر ابراهیمی. یکشنبه ها نیز یادداشت هایی 

از اعضا و برخی سرمقاالت خبرنامه منتشر شد. 

کمیسیون آموزشسرمقاله

و  صنفی  امور  کمیسیون  فعالیت های  عمده 
حقوقی در مرداد 1401 به قرار زیر است:

این کمیسیون در ماه گذشته، از طریق واتسپ 
این  داد.  مشاوره  اعضا  از  چندتن  به  تلفن،  و 
عقد  نحوۀ  بود:  موارد  این  در   

ً
غالبا مشاوره ها 

ناشر و سفارش دهنده، نحوۀ گفت وگو  با  قرارداد 
حل  نحوۀ  سفارش دهنده،  با  شفاهی  توافق  و 
در  تبادل نظر  سفارش دهنده،  یا  ناشر  با  اختالف 
برای عضویت  راهنمایی  ویرایش،  مورد دستمزد 
در وبگاه اهل قلم و صندوق اعتباری هنر و بیمۀ 

تکمیلی.
 
ً
اخیرا که  کردند  اعالم  ویراستاران  از  گروهی 
نامشان در فیپای کتاب ها حذف شده و گفته شده 
که فقط نام ویراستار علمی را ذکر می کنند. برای 
روشن شدن این موضوع و یافتن مشکل و راه حل، 
با  شد  قرار  و  گرفت  صورت  تلفنی  پیگیری های 
اطالعات،  پردازش  کل  مدیر  یعقوب پور،  خانم 
در کتابخانۀ ملی و با حضور چند کارشناس دیگر 
دیدار  درخواسِت  نامۀ  گیرد.  صورت  دیداری 

ارسال شد و منتظر پاسخ آنان هستیم.
شمارۀ  طریق  از  می توانند  انجمن  اعضای 
با  انجمن(  عمومی  )روابط   09925991761
کمیسیون امور صنفی و حقوقی ارتباط برقرار کنند.

کمیسیون امور صنفی و حقوقی

دبیرخانه و روابط عمومی

جواد رسولی  |  رئیس کمیسیونمهدی قنواتی  |  رئیس کمیسیون

جلد دوم ارج نامۀ دکتر علی اشرف مجتهد شبستری 
با عنوان سفیر فرهنگ و دوستی به اهتمام جواد رسولی 

و مجید اسدی منتشر شد )خردگان، 1401(.
و  موفقیت  برایشان  و  می گوییم  تبریک  ایشان  به 

بهروزی آرزومندیم.

موفقیت اعضا
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ارسطو یا ارسطاطالیس، ِاشیل یا آیسخولوس؟
گفت وگو از زهره خرمایی

دشواری های ضبط اعالم در زبان فارسی

ضبط اعالم چیست و چه اصولی دارد؟
نام های  نوشتن  اعالم  ضبط  از  منظور   

ً
معموال

خاص به فارسی است. به بیانی دقیق تر، یعنی نحوۀ 
نوشتن اسامی خاص غیرفارسی و غیرایرانی به خط 
فارسی و در متون فارسی. اما، پیش از هرچیز، باید 
خودم  می کنم  بیان  اینجا  در  که  اصولی  که  بگویم 
جای  در  و  است  من  شخص  نظر  و  کرده ام  وضع 
دیگری نوشته نشده و ممکن است دیگران نظرهای 
دیگری داشته باشند، چنان که استاد ادیب سلطانی 
برخی  در  کتاب  ساختن  آماده  راهنمای  کتاب  در 

موارد نظرهای دیگری دارند. 
این  اول  اصل  دارد:  اصل  چند  اعالم  ضبط 
است که، با در نظر گرفتن محدودیت های آوایی و 
خطی زبان فارسی، اسامی خاص باید نزدیک ترین 
 Gorecky صورت ممکن به زبان مبدأ باشند. مثل
به  آن  صورت  نزدیک ترین  که  )موسیقی دان( 
»گورکی«  نه  است،  »گوِرتسکی«  لهستانی  زبان 
 Ole Gunnar Solskjaer یا  »گورسکی«  یا 
زبان  به  آن  صورت  نزدیک ترین  که  )فوتبالیست( 
نروژی »اوله گونار سولشار« است، نه »سولسکیار« 
و  آوایی  محدودیت های  البته،  »سولسشار«.  یا 
، چه در 

ً
خطی باعث می شوند نتوانیم آن اسم را عینا

آوا و چه در خط، منتقل کنیم. 
اصل دوم این است که شکل خاصی از برخی 
اسامی، که تعدادشان هم کم نیست، در فرهنگ و 
این  ما  و  رایج شده اند  یا درست،  به غلط  ما،  زبان 
صورت اسم را پذیرفته ایم و دیگر نمی توانیم آن ها را 
تغییر دهیم مانند سقراط، جالینوس، لندن، لهستان. 
البته، برخی اسامی خیلی بیشتر تغییر کرده و برخی 
به دورۀ جدید نزدیک می شویم  کمتر و هر چقدر 
مثل  معربی  اسم  با  کمتر  و  است  کمتر  تغییرات 

افالطون روبه رو می شویم. 
رایج  قدیم  از  نام هایی  که  است  این  اصل سوم 
بوده اند، ولی در دورۀ معاصر مترجمان و نویسندگان 
نزدیک ترین  که  کرده اند  اختیار  را  ضبطی  معتبر 
صورت به زبان مبدأ بوده است. یعنی دو ضبط داریم 
دیگری  و  رفته: یکی ضبط سنتی  کار  به  دو  که هر 
ضبط نزدیک به زبان مبدأ. در این موارد، ترجیح این 
است که ضبط نزدیک به زبان مبدأ را به کار ببریم. 

 در کتاب سیر حکمت در اروپای فروغی نام هایی 
ً
مثال

مثل ذیمغراطیس و انباذقلس آمده، ولی همین نام ها 
و  دموکریتوس  صورت  به  جدیدتر  معتبِر  متون  در 
امپدوکلس آمده است که به زبان مبدأ نزدیک تر است. 

پس، ضبط های اخیر درست تر و مرجح ترند.
براساس  اسامی  ترجمۀ  این که  چهارم  اصل 
زبان واسطه ممنوع است. به عبارتی، اسم ها در هر 
زبانی باید براساس تلفظ زبان مبدأ ضبط شوند، نه 
از  یکی  آمده.  واسطه  زبان  در  که  تلفظی  براساس 
مشهورترین نمونه های استفاده از زبان واسطه کتاب 
چون  است.  قاضی  محمد  ترجمۀ  کیشوت  دون 
ضبط  بود،  شده  ترجمه  فرانسه  زبان  از  کتاب  این 
فرانسوی آن انتخاب شده، درحالی که در اسپانیایی 

این اسم دون کیخوته تلفظ می شود. 
براساس  اعالم  ضبط  که  است  این  پنجم  اصل 
اسم  تلفظ  اگر  یعنی  است.  ممنوع  حرف خوانی 
خارجی را ندانیم، نباید آن را حرف به حرف به فارسی 
که  است  »دوبلین«  حرف خوانی  نمونۀ  بنویسیم. 
تلفظ انگلیسی اش »دابلین« و اگر از زبان فرانسوی 

ن« می بود.
َ
 »دوبل

ً
برگردانده شده بود، قاعدتا

رایج  از  اشاره کردید، منظور  به کلمۀ »رایج« 
بودن چیست؟

رایج بودن به این معنی است که فقط یک ضبِط 
 امروزه آوردن ارسطاطالیس یا 

ً
اسم رایج است. مثال

ارسطوطالیس، به جای ارسطو، دیگر درست نیست. 
ازطرفی، منظور از رایج بودن رواج بین مردم عامی 

نیست، رواج در متون معتبر مدنظر است. 
اشاره  مبدأ  زبان  به  نزدیک  به ضبط  اول  اصل 

دارد، این ضبط چگونه رواج پیدا می کند؟
برای رایج شدن یک ضبط، تا حدی اعتبار مترجم 
ه کوثری مجموعه آثار 

ّ
 عبدالل

ً
تأثیرگذار است. مثال

»ِاشیل«  اسم  به  پیش تر  که  را  نمایشنامه نویسی 
نام او را »آیسخولوس«  می شناختیم ترجمه کرد و 
آورد که به تلفظ یونانی آن نزدیک است. مترجمان 
قبلی او را ِاشیل نامیده بودند و نام او را از زبان واسطه 
)فرانسوی( ترجمه کرده بودند، درحالی که در یونانی 
از نقطه ای  بیانی، رواج  به  واج »ش« وجود ندارد. 
و  سالم تر  معتبری ضبطی  مترجم  که  می شود  آغاز 
نزدیک تر به زبان مبدأ را اختیار می کند. مثال دیگری 

نام کوچک  استالین،  در کتاب  آبتین گلکار،  بزنم: 
او را همه جا به درستی ای یوسیف گذاشته، به جای 
جوزف )تلفظ انگلیسی( یا ژوزف )تلفظ فرانسوی( 
مجموعه  در   ،

ً
مثال یا  آلمانی(  )تلفظ  یوزف  یا 

از  یکی  دربارۀ  هرکدام  که  قلم«  »نسل  کتاب های 
متفکران غرب است، خشایار دیهیمی، سرویراستار 
آن مجموعه، کوشیده است همۀ اسامی را نزدیک به 

تلفظ زبان مبدأ بیاورد.
بعضی ناشران اصالح ضبط اعالم را از وظایف 
ویراستار نمی دانند، نظر شما چیست و ضبط اعالم 

چقدر متن را بهتر می کند؟
به  نه فقط  که  دارند  وجود  بسیاری  ناشران 
مثل  دیگری  مهم  موضوعات  به  که  اعالم  ضبط 
جلد  روی  طرح  حتی  و  نمایه  تهیۀ  صفحه آرایی، 
ناشران،  از  خیلی  نظر  از  نمی دهند.  اهمیت 
کتاب با کتاب فرق نمی کند. به همین علت است 
را  خوب  ناشران  حرفه ای  کتاب خوان های  که 
تشخیص می دهند. ضبط اعالم هم، مانند خیلی از 
منبع نویسی(،  نمایه،  )نشانه گذاری،  نشر  کارهای 
خوب،  ویراستار  می کند.  کمک  متن  بهبود  به 
پایبند  اعالم  ضبط  اصول  به  خوب،  مترجم  مثل 
است و، در صورت لزوم، ضبط درست را به جای 
ضبط نادرست می گذارد. ناشر خوب هم از اینکه 
رعایت  شود  اعالم  ضبط  اصول  کتاب هایش  در 

استقبال می کند.
پیشنهاد  اعالم  ضبط  برای  را  منابعی  چه 

می کنید؟
فریبرز  تألیف  خاص،  نام های  تلفظ  فرهنگ 
مجیدی؛ فرهنگ گزیدۀ اعالم شرقی در منابع غربی 
تألیف صالح طباطبایی؛ شیوه نامۀ ضبط اعالم تألیف 
ماندانا صدیق بهزادی؛ راهنمای آماده ساختن کتاب 
و  ادیب سلطانی )فصل 4(  میرشمس الدین  تألیف 
اما گاهی   .)wikijoo.ir( همچنین وبگاه ویکیجو
اسامی جدید است و در این منابع نیست. در این 
صورت، می توان به وبگاه forvo.com مراجعه کرد 
که در آن می توانیم تلفظ بسیاری از اسامی خاص 
با  گاه  گفتم  چنان که  البته  بشنویم،  مبدأ  زبان  به  را 
محدودیت های آوایی و خطی برای نوشتن به زبان 

فارسی مواجهیم.

ویرایش از زبان مدرسان

برگردان اسامی غیرفارسی به فارسی از مشکالتی است که مترجمان و ویراستاران با آن مواجه اند. در این گفت وگو، با اصول ابتدایی ضبط اعالم غربی از نگاه 

هومن عباسپور، مدرس کارگاه ضبط اعالم و نمایه سازی، آشنا می شویم.

هومن عباسپور
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سؤال هفتهپژوهش

ویرایش صوری و مسئولیت های ویراستار
برگرفته از سند نرخ نامه در وبگاه انجمن

صوری  اصالحات  معنای  به  صوری  ویرایش 
)شکلی و ظاهری( در متن، بر پایۀ اصول و قواعد 

شیوه نامۀ پذیرفته شدۀ ناشر یا پدیدآورنده، است.
به درست،  یا  به غلط  صوری،  ویرایش  گاهی   )1
می شود،  شناخته  نشر  در  نیز  دیگری  نام های  با 
نسخه خوانی،  نسخه پردازی،  نمونه خوانی،  مانند 
یا  نمونه خوان  از  نیز  گاه  فنی.  ویرایش  بازخوانی، 
که  می شود  درخواست  بازخوان  یا  نسخه پرداز 

ویرایش صوری متن را انجام دهد.
2( ویراستار صوری باید از شیوه نامه های معتبر و 
موجود و متناسب با متِن واگذار شده شناخت دقیقی 

داشته باشد. 
با ساختار و محتوا و   

ً
3( ویراستار صوری غالبا

پیام نوشته کاری ندارد و مسئولیت او اعمال قواعد 
که  است  شیوه نامه ای  یا  ناشر  تدوین شدۀ  شیوه نامۀ 
خود از آن تبعیت می کند و بر همان اساس متن را 

آماده سازی و برای نشر مهیا می کند.
4( مسئولیت ویراستار صوری ممکن است، بنا بر 
 بخشی از مسئولیت 

ً
توافق، کمتر یا بیشتر شود و مثال

ویراستار زبانی بر عهدۀ ویراستار صوری قرار گیرد.
مسئولیت  میزان  براساس  صوری  ویراستار 
تولید  فرایند  از  مرحله  دو  در  کار  حساسیت  و 
از  پس  و  صفحه آرایی  از  پیش  دارد:  حضور  اثر 
پیش  صوری  ویرایش  ترتیب،  بدین  صفحه آرایی. 
از  پس  و   »1 صوری  »ویرایش  صفحه آرایی  از 
صفحه آرایی »ویرایش صوری 2« نام گذاری شده 
 
ً
و مسئولیت ویراستار در هر یک از مراحل مستقال

فهرست شده است.

الف( مسئولیت های ویراستار صوری 1
1. یکدست کردن شیوۀ امال و رسم الخط؛

2. اصالح فاصله گذاری  بین کلمات و ترکیب ها؛
3. اصالح پاراگراف بندی ها؛

4. اصالح قلم متن و عنوان ها؛
5. نشانه گذاری برطبق قواعد استاندارد؛

)مثل  پی نوشت ها  و  پانوشت ها  تنظیم   .6
تطابق  پانوشت،  چپ چین بودن  یا  راست چین 
پانوشت با کلمات داخل متن و امالی کلمۀ التین(؛
ارجاعات درون متن و  بازبینی شیوۀ تدوین   .7

پانوشت و یکدست کردن آن )از نظر ظاهری(؛
و  متن  در  مندرج  منابع  دادن  مطابقت   .8
برعکس  و  کتاب نامه  بخش  در  منابع  آن  بودن 
با  کتاب نامه  در  باید  متن  در  استفاده شده  )منابع 

کتاب شناسی کامل آورده شود(؛

گزارش سؤال هفته
صادق یزدانی

از شما  آیا پیش آمده که وقتی می گویید »ویراستارم« 
توضیحی  چه  چه؟  یعنی  ویراستار  بخواهند  توضیح 

داده اید؟

به  گویی  داشت.  فراوانی  پاسخ های  پنجمین سؤال 
با  ویراستاران  اغلب  که  بودیم  کرده  اشاره  موضوعی 
که  برمی آمد  چنین  پاسخ ها  از  بودند.  شده  مواجه  آن 
با گذشت سال ها از حضور ویراستاران در نشر، هنوز 
اغلب اهالی فرهنگ و حتی فعاالن حوزۀ نشر، این شغل 
را  ویراستار  کارهای  دامنۀ  و  نمی شناسند  را  مهارت  و 
نمی دانند. تصور اغلبشان محدود به رفع اغالط امالیی 
و »گذاشتن نقطه و ویرگول« و کارهای کوچکی از این 
دست است. از این رو، بسیاری از ویراستاران چنین پاسخ  
می دهند: »جز در موارد خاص، نمی گویم ویراستارم، 
چون نمی دانند ویرایش یعنی چه«. گاهی نیز، برای پرهیز 
 
ً
از توضیحات، می گویند: »شغل دیگری را می گویم مثال
این ها  درحالی که  روزنامه نگار«،  یا  مترجم  نویسنده، 
ممکن است شغل های دیگرشان باشد. نکتۀ دیگری که 
در پاسخ ها مطرح شده بود »به رسمیت نشناختن این 
شغل« بود و اهمیت ندادن به آن حتی در میان ناشران که 

پیامدش را در کتاب های منتشر شده شاهدیم.
منظری  از  هریک  سؤال،  دوم  بخش  در  اما 
»ویرایش« و »ویراستار« را توضیح دادند که مفصل 

است و فقط گوشه ای از آن را در اینجا می آوریم:
»برطرف کردن همۀ ایرادهای محتوایی و زبانی و فنی 

برای سرراست تر و روان تر کردن متن نهایی.«
را  متن  نگارشی  غلط های  و  ایرادها  »]ویراستار[ 
اصالح می کند و نکات دستوری را در متن پیاده می کند 

و به متن جان می بخشد.«
به  نویسنده  اثر  کردن  نزدیک  »]ویرایش[ 

استانداردهای بازار نشر ]است.[«
»بر اساس دستور زبان فارسی اشتباه های نگارشی و 

همین طور غلط های امالیی را تصحیح می کنم.«
توجه  با  را  تألیف(  یا  )ترجمه  متن  »ویراستار... 
را  آن  و  می کند  بررسی  زبان  ساختار  و  دستور  به 

درست تر و اصولی تر ارائه می دهد.«
می خوانم  انتشار  از  پیش  را  مقاله  یا  کتاب  »متن 
انتقال معنای  تا از نظر دستوری و  و اصالح می کنم 

صحیح مشکلی نداشته باشد.«
ظرافت های  و  دقایق  که  است  کسی  »ویراستار 
زبانی را به خوبی آموخته و به نویسنده کمک می کند 
تا متنش از ضعیف به متوسط، از متوسط به خوب و 

از خوب به عالی تبدیل شود.«
زبان  کردن  یکدست  و  زوائد  زدودن  »]ویرایش[ 

نوشته و اصالح و زیباسازی متن ]است.[«
پاسخ های دریافت شده ما را برآن داشت که، برای 
تعریف شغل ویراستاری و آگاهی جامعۀ فرهنگی از 

این شغل، تالش بیشتری کنیم. 

یا  کتاب نامه  تدوین  شیوۀ  کردن  یکدست   .9
فهرست منابع؛

10. ِاعمال قواعد عددنویسی؛
11. تطبیق شرح جدول ها، نمودارها، نقشه ها و 

تصاویر با متن و شماره گذاری آن ها؛
و  عناصر  به کارگیری  و  نوشته ها  تنظیم   .12
نوشته های غیرفارسی، مثل فرمول ها و عبارات التین؛
13. آوانویسی، حرف نویسی، حرکت گذاری )در 

صورت نیاز(؛
و  فرعی  و  اصلی  تیترهای  تنظیم   .14

شماره گذاری ها.

ب( مسئولیت های ویراستار صوری 2
1. بررسی کارهای انجام شدۀ ویراستار صوری 1 

و رفع مشکالت احتمالی یا موارد باقی مانده؛
از  باقی مانده،  2. گزارش دادن مشکالت زبانی 

جمله ابهام و تناقض و خطاهای عمومی زبانی؛
اصطالحات  و  اعالم  ضبط  کردن  چک   .3

به منظور یکدست  کردن آن ها در کل اثر؛
پانوشت های  حذف  و  پانوشت ها  بررسی   .4

تکراری یا ناالزم؛
فهرست  متن،  از  پیش  صفحات  بررسی   .5
مطالب، مقدمه و پیشگفتار و صفحات پس از متن 

مانند صفحۀ عنوان التین؛
6. بررسی نوشته های جلد )رو و پشت و عطف(؛

فواصل  و  تیترها  و  فصل ها  عناوین  بررسی   .7
آن ها از متن؛

شمارۀ  و  پاصفحه  و  سرصفحه  بررسی   .8
صفحات؛

فهرست  در  مندرج  تطابق شمارۀ صفحات   .9
مطالب با مطالب داخل متن؛

10. بررسی تورفتگی ابتدای پاراگراف ها؛
11. بررسی تنظیم آغاز فصل ها از صفحات فرد 

یا صفحۀ مستقل )در صورت لزوم(؛
12. بررسی یکسان بودن قلم و اندازۀ عناوین در 

کل اثر؛
ازجمله  صفحه آرایی  خطاهای  بررسی   .13
فشردگی های  و  کشیدگی ها  و  ابتر  سطرهای 

نامناسب و فاصلۀ نامناسب کلمات در سطرها؛
14. بررسی ترتیب شماره ها در متن و پانوشت 

و پی نوشت؛
کتاب های  در  عناوین  مطابقت  بررسی    .15
مجلدات  صفحات  مسلسل  شمارۀ  و  چندجلدی 

و نمایه؛
16. توجه به چینش صحیح و درست بودن ظاهر 
و  اشعار  و  نمودارها، تصاویر  و کیفیت جدول ها، 

ازقلم نیفتادن کلمات قافیه در ابیات.


