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در این شماره می خوانید ...

خبرنامه موقتاً منتشر نمی شود.

در سال   های اخیر شکل جدیدی از کتاب   فروشی   ها 
کتاب  بر  عالوه  که  شده   اند  تأسیس  شهرها  در 
را  تزئینی  و  فرهنگی  محصوالت  از  مجموعه   ای 
عرضه می   کنند و فضاهایی نیز برای گفت   وگو آماده 
کرده   اند تا کتاب   فروشی را به مکانی پویاتر بدل کنند. 
به مناسبت روز شعر و  گردهمایی اعضای انجمن، 
ادب فارسی، در یکی از این مجموعه   های فرهنگی 
فرصتی بود تا از عرصۀ کتاب، زبان و ادب فارسی، و 

ویرایش سخن بگوییم.
روز دوشنبه 28 شهریور 1401، به مناسبت روز 
شهریار،  استاد  بزرگداشت  و  فارسی  ادب  و  شعر 
مجموعۀ  در  نشستی  ویراستاران  صنفی  انجمن 
اعضای  آن  در  که  کرد  برگزار  رازی  فرهنگان 
پیوسته  اعضای  از  گروهی  و  انجمن  هیئت   مدیرۀ 

حضور داشتند. 
جلسه،  آغاز  در  انجمن،  دبیر  مقدسی،  مهناز 
با کتاب و کتاب   خوانی و  ارتباط ویراستاران  دربارۀ 
رسالت کتاب فروشی   ها در توسعۀ کتابخوانی سخن 
آقای  دعوت  پی  در  نشست  این  که  افزود  و  گفت 
شهرداد میرزایی، مؤسس مجموعه   های فرهنگان در 
تهران و چندین شهر دیگر، و همراهی و همکاری 
و  رازی،  فرهنگان  مدیر  مهدی   زاده،  مختار  آقایان 
پژمان موسوی، مسئول فرهنگ و ارتباطات و سردبیر 
مجلۀ تجربه، شکل گرفته و قرار است این دیدار به 

برگزاری جلسات بیشتر و همکاری بینجامد. 
و  فرهنگان  مجموعۀ  دربارۀ  موسوی  پژمان 
انجمن  با  ارتباط  وی  گفت.  سخن  آن  فعالیت   های 
گفت:  و  شمرد  مغتنم  امری  را  ویراستاران  صنفی 
فرهنگان  مجموعۀ  برای  محتوا  تولید  بخش  در  ما 

دیدار با مسئوالن فیپا

                  ویرایش زبانی و مسئولیت های ویراستار

یک سوزن به خودمان

طراح: وحید هروی

حضور  نیازمند  تجربه  مجلۀ  و  دیبایه  انتشارات  و 
مشکل  با  همیشه  و  هستیم  پرتوان  ویراستاران 
استانداردها در ویرایش مواجهیم و این تشتت که هر 
ویراستار نظر و دیدگاهی دارد گاه موجب مشکالتی 
معرفی  نیروهای مجرب  بتواند  انجمن  اگر  می   شود. 
کند و استانداردهایی برای ویرایش تعیین کند، کمک 
وی  کرد.  خواهد  فرهنگی  مجموعه   های  به  بزرگی 
و  تخصصی  نشست   های  می   کنیم  استقبال  افزود: 
با  آن  ارتباط  و  ویرایش  دربارۀ  مشترکی  رویدادهای 
بدنۀ نشر در مجموعه   های فرهنگان در سراسر کشور 
آرا  تشتت  از  می   تواند  نشست   ها  این  کنیم.  برگزار 
آگاه  نیز  را  کتاب   فروش   ها  و  بکاهد  ویرایش  دربارۀ 
کند؛ چراکه آگاهی کتاب   فروش از ویرایش و کیفیت 
فروش  و  خواننده  به  کتاب  معرفی  در  می   تواند  آن 

کتاب مؤثر باشد.
دورۀ  از  خاطراتی  به  نخست  مهدی   زاده  مختار 
حضور در دانشکدۀ هنرهای زیبا و کالس   های خانم 
گلی امامی اشاره کرد و از نوآوری   های خانم امامی 
گفت.  سخن  فارابی  کتابخانۀ  تأسیس  و  تدریس  در 
وی به اهمیت و لزوم آموزش و پرورش جوانانی برای 
کتاب   فروشی   ها اشاره کرد و اینکه این شغل باید جزء 
حرفه   هایی باشد که چندین درس برای آن پیش   بینی 
برنامه   های  در  دوره  این  که  است  خوب  چه  و  شود 
ویراستاران  از  وی  شود.  گنجانده  انجمن  آموزشی 
دعوت کرد که برای همکاری در امر کتاب   فروشی با 
فرهنگان همراه باشند. داشتن متصدیان آگاه به کتاب 
این  فرهنگان می   تواند  مراکز  در  ویرایش  و  نوشتن  و 

شغل را به سمت حرفه   ای   شدن پیش ببرد.
گلی امامی در سخنان خود به فعالیت   هایی که در 

انتشارات فرانکلین  از  پنجاه سال گذشته داشته، 
سال   های  تا  و  زمینه  کتاب   فروشی  تا  گرفته 
انجمن  پیوند  اشارۀ کوتاهی کرد و گفت:  اخیر، 
مفیدی  پیوند  فرهنگان  مجموعۀ  با  ویراستاران 
با کمک  بتوانیم  تا  باشد  پایدار  امیدوارم  و  است 
هم کتاب   خوانی را بیشتر رواج دهیم و با کمک 
دارند  خوب  متن  که  را  کتاب   هایی  ویراستاران 
کنیم.  توصیه  شده   اند  نوشته  درست  فارسِی  به  و 
ویرایش مقوله   ای است که جز برای اقلیتی که در 
نیست.  شناخته   شده  می   کنند  فعالیت  نشر  حوزۀ 
حتی بسیاری از ناشران نیز با این مقوله بیگانه   اند 
ویراستار  نمی   دهند.  اهمیت  مهم  رشتۀ  این  به  و 
که  اوست  کمک  به  و  است  فارسی  زبان  خادم 
متن کتاب روان و خواندنی می   شود. هر مترجم 
به چشم  نیاز  کهنه   کار،  یا  تازه   کار  نویسنده   ای،  یا 
دومی دارد که متن او را بازخوانی کند و به روان 
شدن فارسِی متن کمک کند. انجمن ویراستاران 
در  که  مفتخرم  من  و  است  فعالی  بسیار  انجمن 
کنار این دوستان هستم، اما انجمن هنوز آن   چنان 
از  یکی  است.  نشده  شناخته  شاید  و  باید  که 
و  آموزشی  دوره   های  انجمن  مهم  فعالیت   های 
بر  ابتدا  از  من  که  است  تخصصی  کارگاه   های 
نویسندگی  بر  مقدم  ویرایش  می   کردم.  تأکید  آن 
گذراندن  با  که  می   دانیم  همه  است.  مترجمی  و 
دورۀ ویرایش کسی ویراستار نمی   شود و مهارت 
در ویرایش نیازمند ذوق و عالقه و پشتکار است. 
ویراستار بیش از همه چیز باید کتاب   خوان باشد. 
تا  بخواند  نظامی  و  سعدی  و  بیهقی  آن   قدر  باید 

دیدار هیئت مدیرۀ انجمن و اعضای پیوسته

ویراستاران در بوستان شعر و ادب فارسی
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انجمن یعنی کنار هم بودن

مهناز مقدسی

هدف  با  ویراستاران  صنفی  انجمن  تشکیل 
بوده  ویراستارانی  همبستگی  و  همراهی 
فارسی  زبان  ارتقای  و  حفظ  برای  که  است 
و  زنده  فارسی  زبان  تا  می کوشند  می کوشند. 
به سالمت  این مایۀ هم بستگی را  بماند و  پویا 
به دست نسل های آینده برسانند؛ زبانی که در 
و  جنگ ها  و  نامالیمات  همۀ  با  قرن ها،  طول 
قوم گرایی ها، خود را حفظ کرده و استوار مانده 
سراسر  در  را  فارسی زبانان  دیگر  و  ایرانیان  و 

جهان متحد ساخته است. 
داشته  نیز  انجمن هدف دیگری  اما تشکیل 
برای  یافتن  راهکار  و  کردن  گفت وگو  آن  و 
است؛  بوده  ویرایش«  »بلبشوی  از  رهایی 
رهایی  می نالند.  آن  از  قلم  اهل  که  آن چیزی 
راه شنیدن سخنان  از  تنها  بلبشوی ویرایش  از 
اهالی این صنف، موافق و مخالف، و حرکت 
میسر  نسبی  توافق های  به  رسیدن  هدف  با 

است.
و  تشکل ها  می شنویم  که  سال هاست 
انجمن ها قدرت ندارند و بود و نبودشان یکی 
است. عده ای هم کنار گود می نشینند و نظاره 
اعتراضی  و  ببینند  خطایی  مگر  تا  می کنند 
تشکل ها  گفت  باید  این ها،  وجود  با  کنند. 
افراد  اختیار  در  را  فرصتی هایی  انجمن ها  و 
بهره  آن ها  از  باید  که  می دهند  قرار  جامعه 
تمریِن  برای  فرصتی  همه  از  مهم تر  گرفت؛ 
تمریِن  ازخودگذشتگی،  تمریِن  دموکراسی، 
تمریِن  مخالف،  دیدگاه های  محترم شمردن 
فروتنی در عین داشتن آگاهی، تمریِن در کنار 
هم کارکردن و به هم و از هم آموختن، تمریِن 
گام  عرصه  این  در  تازه  که  آنانی  از  حمایت 
و شنیدن  از هم  تمرین حمایت  و  گذاشته اند، 
و  متفاوت  عقاید  وجود  با  هم،  حرف های 

مختلف. 
نماد  که  هستند  کوچکی  جوامع  انجمن ها 
کل اجتماع اند. اگر از این آزمون ها و تمرین ها 
که  بود  امیدوار  می توان  بیایند،  بیرون   سربلند 
را  خود  تجارب  نیز  اجتماع  دیگر  سطوح  در 
قوی تر  را  انجمنمان  که  باشد  دهند.  گسترش 
از آموزه های آن بهره بگیریم و، در این  کنیم و 
بهتر و  برای روزهای  را  روزهای سخت، خود 

درست تصمیم گرفتن آماده کنیم.

کارهای انجام   شده در بخش آموزش در شهریور 
به قرار زیر است:

برنامه   ریزی  برای  جلسه  دو  تشکیل   .1
کارگاه   های نیمۀ دوم سال؛

جامع  دورۀ  از  دوم  ترم  رسیدن  پایان  به   .2
نگارش و ویرایش؛

زبانی«  »ویرایش  کارگاه   های  برگزاری   .3
و  نگارش  جامع  دورۀ  از  استنادی«  »ویرایش  و 

ویرایش متون کودک و نوجوان؛
رایانه   ای،  ویرایش  کارگاه  یافتن  پایان   .4

ایندیزاین و اینکپی؛
5. برنامه   ریزی برای کارگاه صفحه   آرایی کتاب 

در ایندیزاین در پاییز؛
نایب   رئیس  حضور  با  جلسه   ای  برگزاری   .6
انجمن،  دبیر  کمیسیون،  رئیس  هیئت   مدیره، 
کارشناس آموزش و بازرس انجمن، برای بازنگری 

و بهبود دوره   ها و کارگاه   های آموزشی.

زبان شیوای آن   ها ملکۀ ذهنش بشود. کاش انجمن 
که  را  تالشی  و  می   شناختند  فرهنگیان  همۀ  را 
همکاران ما در انجمن متحمل می   شوند می      دیدند. 
این انجمن باید گسترش یابد و اعضا در شناساندن 

آن بسیار مؤثرند. 
گلی امامی از اعضا خواست با انجمن، در هر 
حدی که می   توانند، همکاری کنند و در گسترش و 
شناساندن آن فعال باشند؛ انجمن را خانۀ خودشان 
بدانند و دیگران را نیز به خانۀ خود دعوت کنند. او 
به بودجۀ اندک انجمن اشاره کرد و اینکه با یاری 
و حمایت اعضا و حامیان دیگری می   تواند روی پا 
انجمن  بالیدن  و  رشد  به  اعضا  همۀ  باید  بایستد. 
را  انجمن  وبگاه  و  مجازی  فضاهای  کنند.  کمک 
پیگیری کنند و خبرنامۀ انجمن را بخوانند و برای 
ناشرانی  به  را  انجمن  بنویسند.  مطلب  و  مقاله  آن 
ارتباط  و  کنند  معرفی  ارتباط اند  در  آن   ها  با  که 

گسترده تری بین ناشران و انجمن برقرار کنند.
از  کوتاهی  مستند  نشست،  این  ادامۀ  در 
شعرخوانی چند تن از شاعران معاصر پخش شد. 
این مستند را سید فرید حسینی، از اعضای انجمن، 
بخش   های  از  اعضا  سپس،  بود.  کرده  تدوین 
تولید،  بخش  کتاب،  )انبار  فرهنگان  کتاب   فروشی 
یکدیگر  با  و  کردند  بازدید  کتاب   فروشی(  محوطۀ 

گفت   وگو کردند. 

شهریور  در  کمیسیون  این  فعالیت   های  عمدۀ 
1401 بدین قرار است:

1. مشاوره به اعضا ازطریق تلفن و واتسپ در 
این موارد: 

*    نحوۀ عقد قرارداد با ناشر و سفارش   دهنده؛
با  شفاهی  توافق  و  گفت   وگو  نحوۀ   *

سفارش   دهنده؛
*     نحوۀ حل اختالف با ناشر یا سفارش   دهنده؛
*     مشاوره درخصوص محاسبۀ میزان دستمزد؛

*     نحوۀ عضویت در وبگاه اهل قلم و صندوق 
اعتباری هنر و بیمۀ تکمیلی.

مشکالت  از  مواردی  حل   وفصل  و  پیگیری   .2
اعضا در صندوق اعتباری هنر، با مساعدت دکتر 

کریمی، معاون این صندوق؛
در  اعضا  گردهمایی  برگزاری  پیشنهاد   .3
گردهمایی  در  حضور  و  فارسی  ادب  و  شعر  روز 

به   منظور تبادل   نظر با اعضا؛
دیگر  بخش   های  تدوین  برای  برنامه   ریزی   .4

نرخ   نامۀ ویرایش. 

شمارۀ  طریق  از  می   توانند  انجمن  اعضای 
کمیسیون  با  عمومی(  )روابط   09925991761

امور صنفی و حقوقی در ارتباط باشند.

بوستان  در  »ویراستاران  نشست  برگزاری   
و  اعضا  دیدار  هدف  با  فارسی«،  ادب  و  شعر 
مجموعۀ  همکاری  با  و  انجمن  هیئت   مدیرۀ 
فرهنگان، شاخص   ترین فعالیت روابط عمومی در 
ماه شهریور بود. دیگر فعالیت   های بخش دبیرخانه 

و روابط عمومی بدین قرار است:
بارگذاری مقالۀ »نگاه تنگ و فراخ به ویرایش«، 
»غلط  مقالۀ  از  بخش  دو  و  آذرنگ  عبدالحسین 

ننویسیم«، ابوالحسن نجفی، در وبگاه انجمن؛
راهنمایی  و  عضویت  متقاضیان  به  پاسخ   گویی 

آنان برای ثبت   نام در وبگاه؛
و  )کاغذی  ناشران  برای  مرداد  خبرنامۀ  ارسال 

الکترونیکی(؛
ارسال کارت عضویت برخی اعضای پیوسته؛

شیوه   نامه  جلسات  برگزاری  برای  برنامه   ریزی 
به   صورت حضوری و هفتگی؛

وبگاه  در  تغییراتی  ایجاد  برای  جلسه  تشکیل 
انجمن و افزودن بخشی به نام »تاالر گفت   وگو«.

کمیسیون امور صنفی و حقوقیکمیسیون آموزشسرمقاله

جواد رسولی  |  رئیس کمیسیونمهدی قنواتی  |  رئیس کمیسیون

دبیرخانه و روابط عمومی
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نام ویراسـتار در فـیپا و فـاپا
اعالم  ویراستاران  برخی  که  است  مدتی 
نمی شود  درج  فیپا  در صفحۀ  نامشان  کرده اند 
باشند و حتی وقتی  آنکه ویراستار علمی  مگر 
باز  می کند،  اعالم  را  ویراستار  نام  هم  ناشر 
این  طرح  برای  نمی آید.  فیپا  صفحۀ  در  هم 
بخش  سازوکار  دربارۀ  گفت وگو  و  موضوع 
فهرست نویسی و اطالع از قواعد و قوانین آن، 
این  مسئوالن  و  کارشناسان  با  شدیم  درصدد 
مشکل  این  حل  برای  و  کنیم  دیدار  مجموعه 
راهنمایی  و  حمایت  با  بیندیشیم.  چاره ای 
و  پردازش  مدیرکل  یعقوب پور،  طاهره  خانم 
سازماندهی اسناد و کتابخانۀ ملی، روز دوشنبه 
7 شهریور 1401 جلسه ای برگزار شد و دربارۀ 
مسئولیت های  ویراستار،  نام  درج  اهمیت 
ناشران  که  گوناگونی  عناوین  و  ویراستاران 
قبیل  از  می گیرند،  نظر  در  ویراستاران  برای 
ویراستار  و  علمی  ویراستار  و  فنی  ویراستار 
ضمیمۀ  سند  همچنین  شد.  گفت وگو  ادبی 
نرخ نامۀ انجمن در اختیار مسئوالن پردازش و 
ساماندهی اسناد در کتابخانۀ ملی قرار گرفت 
ویراستاران  مسئولیت های  و  ویراستار  انواع  و 
این سند، حتی ویراستار  شرح داده شد. طبق 
صوری نیز مهارت ها و مسئولیت های بسیاری 
حقوقی  صفحۀ  از  را  او  نام  نمی توان  و  دارد 
به مشکالتی  فیپا  مسئوالن  کرد.  کتاب حذف 
پدید  کتاب ها  اطالعات  اعالم  در  ناشران  که 
می آورند اشاره کردند و گفتند که بسیار پیش 
را  ویراستار  نام  انتشار  زمان  در  ناشر  که  آمده 
صدور  برای  هم  ناچار  ما  و  می دهد  تغییر 
می آید  کتاب  حقوقی  صفحۀ  در  آنچه  »فاپا« 
فیپا  به  را  اسمی  ناشر  نیز  گاه  می کنیم.  درج 
نمی دهد، اما ویراستار تصور می کند که نامش 
ملی  کتابخانۀ  همکاران  است.  شده  اعالم 
ناشران  و  ویراستاران  که  کردند  توصیه هایی 
دست  این  از  مشکالتی  تا  کنند  توجه  آن  به 
پیش نیاید. آنان تأکید کردند که همکاران فیپا 
آن  در  و  می کنند  درج   

ً
عینا را  ناشر  اطالعات 

آنکه اطالعات  دخل و تصرفی نمی کنند مگر 
برخی  باشد.  نادرست  و  ناقص  یا  مخدوش 
اینجا  را  ویراستاران  به  توصیه شده  نکات 

آورده ایم.

و  ببندید  قرارداد  ویرایش  برای  کنید  سعی   .1
ذکر  مسئولیتتان،  به  توجه  با  قرارداد،  از  بندی  در 
 با 

ً
کنید که نام شما در صفحۀ فیپا و حقوقی دقیقا

 
ً
چه عنوانی درج  شود. اگر قرارداد نمی بندید، حتما

دربارۀ این موضوع گفت وگو و توافق کنید. 

فیپا  در  ثبت  برای  را  خود  کامل  اطالعات   .2
در اختیار ناشر قرار دهید: نام و نام خانوادگی، کد 
ملی، سال تولد، رشته و مدرک تحصیلی. ناشر در 
هنگام ثبِت اسم ویراستار الزم است این اطالعات 
برای  علمی«  »ویراستار  عنوان  اگر  کند.  درج  را 
ویراستار درج شود، مسئوالن فیپا نام ویراستار را، 
شناسۀ  قسمت  در  پدیدآورنده،  قسمت  بر  عالوه 

افزوده خواهند آورد.

نام  فیپا  دریافت  زمان  در  ناشر  چنانچه   .3
ویراستار را اعالم نکند و فقط در صفحۀ حقوقی 
خودش بیاورد، در فیپا اسمی از ویراستار نخواهد 
است  معمول  بسیار  ناشران  بین  مورد  این  آمد. 
چون در زمان چاپ کتاب تازه انتخاب می کنند نام 

چه کسانی را در صفحۀ حقوقی بیاورند.

از  پیش  دارد:  مرحله  دو  فهرست نویسی   .4
آمده  پیش  )فاپا(.  انتشار  از  پس  و  )فیپا(  انتشار 
اعالم  فیپا  دریافت  زمان  در  را  اسمی  ناشر  که 
می کند، اما پس از انتشار آن نام را حذف می کند 
را در صفحۀ حقوقی درج می کند؛  نام دیگری  یا 
آنچه  براساس  نیز  فیپا  همکاران  دراین صورت 
چاپ شده اطالعات را اصالح می کنند. از این رو 
توصیه می شود ویراستار فایل آمادۀ چاپ را ببیند 
فیپا و صفحۀ  در  اطالعات درج شده  از صحت  و 

حقوقی اطمینان حاصل کند.

دو  برای  نفر  یک  نام  که  می آید  پیش  گاه   .5
»ویراستار   

ً
مثال می شود؛  آورده  مسئولیت  سه  یا 

است  ممکن  صورت  این  در  که  صفحه آرا«  و 
همکاران فیپا نام آن شخص را درج نکنند. توصیه 
می شود مسئولیت خود را مشخص اعالم کنید و 
 
ً
چنانچه چند مسئولیت داشته اید، آن ها را مستقال

 
ً
درج کنید. البته نام صفحه آرا و نمونه خوان معموال

در فیپا درج نمی شود. 

از سه  باید  نشد،  ذکر  فیپا  در  ویراستار  نام  اگر 
چیز مطمئن شوید: 

درخواست  هنگام  در  را  ویراستار  نام  ناشر   )1
اعالم  را  او  کامل  مشخصات  و  باشد  آورده  فیپا 

کرده باشد؛ 
2( نام ویراستار در صفحۀ عنوان یا در شناسنامۀ 
آمده  دیگر،  نقش های  از  مجزا  به صورت  کتاب، 

باشد؛ 
3( ناشر نام افراد را در زمان انتشار کتاب تغییر 

نداده باشد.
کردید  حاصل  اطمینان  مورد  سه  این  از  اگر 
کمیسیون  طریق  از  نبود،  فیپا  در  نامتان  هم  باز  و 
و  اعالم  فیپا  مسئوالن  به  انجمن،  صنفی  امور 

درخواسِت اصالح کنید.

شرکت کنندگان در این جلسه
مهناز  خانم ها  ویراستاران:  صنفی  انجمن  از 
آقایان  و  میناچی  مهتاب  اثناعشری،  لیال  مقدسی، 

مهدی قنواتی و جواد رسولی؛ 
مدیرکل  یعقوب پور،  خانم ها  ملی:  کتابخانۀ  از 
نمازی،  فیپا؛  بخش  جعفری،  اطالعات؛  پردازش 
مسئول واحد فیپا؛ سلطانی، بخش فهرست نویسی منابع 
کتابی؛ فعال، بخش فهرست نویسی منابع غیرکتابی، و 

آقای دکتر خادمیان رئیس گروه مستند سازی.

دیدار با مسئوالن کتابخانۀ ملی
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یک سوزن به خودمانپژوهش

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

ویرایش زبانی به معنای اصالح زبان نوشته است، 
مطابق با تمامی قواعد زبان فارسی و متناسب کردن 

آن با محتوا، مخاطب، کاربرد و رسانه.
ویرایش  به غلط  زبانی  ویرایش  گاهی   )1

محتوایی یا ادبی نامیده می شود. 
2( در ویرایش زبانی، ویراستار باید تا حد امکان 
تمام جمالت نامفهوم و خطاهای دستوری و زبانی 
را اصالح کند. این اصالحات تا 30درصد مقبول 
بازنگاری  به  متنی  زبانی  ویرایش  و چنانچه  است 
بینجامد، باید با پدیدآورنده یا ناشر توافقی صورت 

گیرد و افزایش هزینۀ آن نیز پیش بینی شود.
3( گاه ممکن است مسئولیت ویراستار زبانی، 
از  بخشی   

ً
مثال و  شود  بیشتر  یا  کمتر  توافق،  بنابر 

مسئولیت ویراستار صوری یا ویراستار ترجمه نیز 
بر عهدۀ ویراستار زبانی قرار گیرد که مستلزم توافق 

و تغییر نرخ ویرایش است.

مسئولیت های ویراستار زبانی
1. اعمال شیوه نامۀ ویرایش زبانی سفارش دهنده 

)در صورت داشتن شیوه نامه(؛
متن  زبان  متناسب کردن  و  یکدستی  2. رعایت 
با موضوع و مخاطب )زبان معیار، زبان گفتاری، 

زبان عامیانه، زبان ادبی، زبان تخصصی و...(؛
قواعد  آوایی،  )قواعد  زبانی  قواعد  اعمال   .3
صرفی، قواعد نحوی، قواعد معنایی، کاربردهای 

بالغی(؛
4. اصالح پیچیدگی های زبانی و مفهوم  کردن و 
روان کردن جمالت با در نظر گرفتن ژانر )نوع( متن؛

و  )صرفی  ناالزم  گرده برداری های  زدودن   .5
نحوی و معنایی(؛

6. اصالح درازنویسی ها و حشوهای ناپسند؛
7. برقراری ارتباط میان پاراگراف ها و فصل ها 
خطاهای  دادن  گزارش  و  کتاب  بخش های  و 

احتمالی محتوایی؛
گزارش  یا  متن  احتمالی  تناقض های  رفع   .8

دادن آن به پدیدآورنده؛
9. توجه به خطاهای اطالعاتی و تاریخی متن و 

گزارش دادن آن به پدیدآورنده؛
توافق  با  برای متن  پانوشت های الزم  تهیۀ   .10

پدید آورنده یا واگذار کردن آن به پدید آورنده؛
11. توجه به ضبط اسامی )اشخاص، مکان ها، 
منابع  براساس  آن  اصالح  و  اصطالحات  و  آثار( 
برای  پدید آورنده  به  خطاها  گزارش  یا  معتبر 

اصالح.

هومن  عباسپور

 ویراستار 
ً
امروز به کسانی برمی خوریم که یقینا

نیستند ــ منظورم این است که بدیهیات ویرایش را 
 سی چهل کتاب 

ً
ـ ولی مدعی اند که مثال نمی دانندـ 

ویرایش کرده اند. یک سر این موضوع هم ناشرانی 
هستند که به این افراد کار می دهند و نامشان را در 
کتاب به عنوان ویراستار درج می کنند. با این پدیدۀ 
تربیت »ویراستار کاذب«  باید برخورد کنیم. برای 
بررسی صالحیت یکی از همین ناویراستاران، که 
کتابی فلسفی را به تعبیر خودش »ویراست« کرده 
بود، فایل و تغییرات او را دیدم. »نسبت گرایی«  را 
کرده بود »نسبی گرایی«، »بود و نمود« را کرده بود 
»بود و نبود«، »علت« را کرده بود »دلیل«، بی آنکه 
بداند هر یک از این اصطالحات در فلسفه معنایی 

دارد.

سینمایی  کتابی  ویرایش  در  دیگری  ویراستار 
»فیلم های  بود:  برخورده  این  شبیه  جمله ای  به 
متفاوتی چون آینه )تارکوفسکی، 1975( و نشانی 
معنا  و  ساخت  در   )1985 ولز،  )ارسن  شر  از 
که  است  رسم  نمی دانسته  حتی  دارند.«  تفاوت 
اسم کارگردان و سال ساخت فیلم ها را در پرانتز 
آمده  پرانتز  در  آنچه  بود  کرده  خیال  و  می آورند 
یادداشت  مترجم  برای  و  است  درون متنی  ارجاع 
ولی  دارند  سال  منبع  دو  هر  چرا  که  بود  گذاشته 
شمارۀ صفحه ندارند؟ معلومات عمومی نداشت و 
حتی به خودش زحمت نداده بود به متن انگلیسی 
شد  ناراحت  کردم،  راهنمایی اش  کند.  مراجعه 
باید  که  مترجم  از  ایراد گرفتن  به  ولی شروع کرد 

اول کار توضیح می داده.

فعل  از  بعد  نباید  بود  شنیده  که  ناویراستار 
به این جمله برخورده بود: »راه  »را« به کار برود 
برگشت را خودم پیدا می کنم.« و البد »برگشت« 
را فعل گرفته بود. بعد زحمت کشیده بود و جمله 
از  پیدا می کنم  بود: »خودم  داده  تغییر  این طور  را 

چه راهی برگردم.«

و  »آبا«  بود  نوشته  مترجم  را   Abba گروه  نام 
»ِای بی بی ِای«.  به  بود  داده  تغییر  را  آن  ناویراستار 
ولی  نمی شناخت  را  گروه  این  و  بود  جوان  البته 
اینترنت  در  و  بکشد  زحمت  کمی  می توانست 

جست وجو کند.

شمارۀ جدید جهان کتاب منتشر شد

برخی مطالِب این شماره از جهان کتاب بدین 
قرار است:

عکس برگردان .../ پرویز دوائی

یاد باد آن روزگاران یاد باد/ سیروس پرهام

فّرخ  سیاسی کاری؟/  یا  اندیشیدن  به  دعوت 

امیرفریار

چند نکتۀ نه چندان مهم پیرامون یک کتاب 

مهم/ یاشار هدایی

تاریخ یا رمان تاریخی/ حمید نامجو

تاریخچۀ ناتمام گروه منشعب/ مجید ُرهبانی

و  آذرنگ  عبدالحسین  ایران/  در  ویرایش  آغاز 

مروارید رفوگران

علی  آراسته ام/  هنر  چندین  به  که  بدانی  تا 

خزاعی فر

هزار و یک داستان/ زری نعیمی

تازه های بازار کتاب/ فّرخ امیرفریار

انتشارات »مشق برابری« به همت خانم حورا 
نیکبخت تأسیس شد. به ایشان تبریک می گوییم و 

برایشان آرزوی موفقیت داریم.
در  هنر  پژوهش  رشتۀ  در  جمالی  الهام  خانم 
موفقیت  شد.  پذیرفته  ارشد  کارشناسی  مقطع 
بهروزی  آرزوی  و  می گوییم  تبریک  را  ایشان 

برایشان داریم.

موفقیت اعضا

چه بخوانیم؟


