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به مناسبت روز ویراستار

مهدی قنواتی

ویراستار،مدرسویرایش،پژوهشگر

ازحدودسال1390بودکهبیشازپیشباساختارسازمانهایمردمنهاد،ازجملهانجمنها،آشناشدیم
ودرصددبرآمدیمتاانجمنیبرایویراستارانکشورراهاندازیکنیم.پسازتالشهاوپیگیریهای
فراوانوباحمایتبرخیازمفاخروبزرگاناهلقلم،اینمهمبهسرانجامرسیدوانجمنصنفی

ویراستاراندرآبانسال1395تأسیسشد.
ازآغازینروزهایفعالیتانجمن،هیئتمدیرهاینموضوعرادردستورکارقراردادکه،درموقعیتی
مناسب،روزیرابهنام»روزویراستار«انتخابوبهجامعۀعلمیوفرهنگیمعرفیکند.گفتوگوها
ومشاورههاییدرسالهای1395تا1398صورتگرفتو،درنهایت،هیئتمدیرهبرآنشدزادروز
استاداحمدسمیعی)گیالنی(را»روزویراستار«بنامد.بدینسان،مصممشدیمتایازدهمبهمنهر
سالراباعنوانروزویراستارگرامیبداریم.مراتباداریآنرابرایثبتدرتقویمکشورمانپیگرفتیم

کهامیدواریمبهنتیجهبرسد.
باوجودشیوعبیماریکوید19،روزویراستاررابراینخستینباردریازدهمبهمنسال1399،
همزمانبایکصدسالگیاستاداحمدسمیعی)گیالنی(اعالمکردیموگرامیداشتیم.جشننامهاینیز

بانوشتههاییبهقلمبرخیازبزرگانودوستانفراهمآوردیمومنتشرکردیم.
سال1400نیز،مصادفباروزویراستاروبهپاسخدماتاستادسیروسپرهام،ویژهنامهایباعنوان
سرو سرفرازمنتشرکردیموفضاهایمجازیانجمنرابهتقدیرازویراستارانوتبریکروزویراستار

اختصاصدادیم.
واماامسال،بهسببروزهایپراندوهیکهبرماگذشتوبهرغمغمیکهدردلهایمانداریم،تالش
کردیماینچراغخاموشنشودوکاری،هرچندکوچک،انجامدهیم؛بااینباورکه»علموفرهنگ«و
کنشهایعلمیوفرهنگیتعطیلشدنینیستند.ازاینمنظر،چندفعالیترابرنامهریزیکردیمتاهم
روزویراستاررابهعدۀبیشتریبشناسانیموهمجایگاهویراستاررااستحکامببخشیموامیدروزهای
بهتریرابدهیم.تهیۀویژهنامۀویراستار،بامطالبیبهقلمبرخیاعضاودوستانانجمنوصاحبنظران
واستادان،یکیازطرحهایانجمندرسال1401برایروزویراستاربودکهبههمتاعضایکوشای
انجمنبهسرانجامرسید.جاداردازاینعزیزانسپاسگزاریکنیم،بهویژهخانمهامهنازمقدسیولیال

اثناعشریوآقایبهنامرمضانینژادکهبرایاینویژهنامهبسیارکوشیدهاند.
ازبِنجانوسّرُسِویداِیدلآرزومیکنیمبهترینروزهادرانتظارماایرانیانباشد.

**
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دونکتهدربارۀویراستاری

یکیازنکتههاییکهدرویراستاریبایدمورد
نظرباشدعبارتاستازتسلطویراستاربه

ً
حدودواژگانمتنیکهویرایشمیکند.مثال
ویراستاریکهکتابفیزیکویرایشمیکند
بایدباواژگانفیزیکوحدودتناسـبآنبا
متنآشناباشد.منظورازحدوْدآناستکه
واژگانفیزیکدبیرستانباحدودواژگان

ً
مثال

کتابفیزیککوانتومیمتفاوتاست.مثال
میزنـم.پیـشازانقـالب،منکارشـناس
کتابهـایدرسـیبـودم.کتابدینـیدوم
دبسـتانرادادندویرایشکنم.کتابازنظر
محتواکتـابخوبیبود،ولـیزبانشبرای
کودکانپایۀدومدبستانمناسبنبود.مادر
سـازمانکتابهایدرسـی،برایهرپایه،
واژگانمناسبآنرااستخراجکردهبودیم.
کتابهایدومدبستانبا2200واژهنوشته
شـدهبود.منکتابدینیرابـا2200واژه

ویرایـشکـردم،واژههایدشـوارراحذف
کردموبـهجایآنهـاواژههـاوجملههای
ساده،مناسـبزبانکودکان،بهکاربردم.

نکتۀدیگرکهمیخواهمدرایننوشـتۀ
کوتاهمطـرحکنمآناسـتکـهدرمواردی
الزممیشـودمتنرادوویراسـتارویرایش
کتابنجـومراهـممتخصص

ً
کننـد.مثـال

نجوم،هممتخصصزبانفارسی،وگاهی
بیشازدوویراسـتار.شـایدتعجـبکنید:
فرهنـگبـزرگسـخنسـیزدهبارویرایش
شـد.دوباروقتیکهمدخلهادرفیشبود.
یکبـارمتخصصرشـتۀمربوط،یـکبار
منخـودمازجهـتزبـانفارسـی.پساز
حروفنـگاری،یـازدهباربـهوسـیلۀیازده
ویراستارازرشتههایمختلف.ویراستاری
وویرایشامـرخطیریاسـت،نبایـدازآن

*سرسـریگذشت.

، نویسنده، پژوهشگر حسن انوری  |  فرهنگ نگار
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|  حمید عنایت
**

خاطرهایازحمیدعنایت
، مترجم عبدالحسین آذرنگ  |  پژوهشگر نشر و ویرایش، ویراستار

مدتزیادینبودکهکارمرادرمؤسسۀانتشاراتیفرانکلین
آغازکردهبودموتجربۀزیادیهمنیندوختهبودمکه
رئیسمواستادمشادروانکریمامامیمرابهدفترش
خواست.کتابیبهمندادتابرایبازچاپبررسی،
خطاهایاززیرچشمدررفتهرااصالحوسپسکتاب
راویرایشصوریکنم.ناماینکتابسه آهنگسازبود،
ترکیبیازترجمه،تألیف،بازنگاریوتدوین،بهقلم
شادرواندکترحمیدعنایت،استادبرجستۀدانشکدۀ

حقوقدانشگاهتهران.
کتابراباعالقۀبسیارخواندموبهویژهازخواندن
نثرروانوزیبایاولذتمیبردم.پسازاینکهکارکتاب
رابهپایانرساندم،چندنکتهحلنشدهباقیماندهبود،
ازجملهمعرفییکیدوموسیقیدانکهدرهیچیک
ازمنابعمرجعموجوددرکتابخانۀمؤسسهحتینام
آنهاهمنیامدهبود،تاچهرسدبهمعرفییاتوضیح.
بهناگزیربهدفتراستادعنایتتلفنزدم،مشکلرادر
میانگذاشتموازاووقتخواستمکهبهدفترشبروم
وموضوعراحضوریدرمیانبگذارم.گفت:»فردا

نزدیکظهرخودممیآیمآنجا.«
نزدیکظهرآمد.نخستینبار
بودکهاوراازنزدیکمیدیدم.روی
صندلیلهستانیکنارمیزمنشستو
بالبخندولحنیمهربانانهگفت:»به
چهمشکالتیبرخوردی؟«کتاب
وصورتچندمشکلحلنشده
رابهاودادم.نگاهیکردوگفت:

»امکانندارداطالعاتدربارۀاینموسیقیدانهادر
منابعنباشد.«گفتمدراینمنابعموجوداطالعینیست،
خودتانبررسیبفرمایید!چندینمنبعمعتبرموجودرا
دیدوگفت:»حقباتوست،نمیدانماینهاراازکجا

آوردهام،حذفکن!«
سپسکتابراباتأنیوتأملورقزدوبهواژهای
رسیدکهدرکتاببهصورت»تنکمایه«چاپشدهبود.
خیالکردهبودماینواژهتنگمایهاستوبهاینصورت
نگمایه«واعرابهمگذاشتهبودم.

َ
تغییردادهبودم:»ت

ُنکمایه«است،بهمعنای
ُ
بالبخندومهربانیگفت:»ت

کممایه،بیسواد.
اینواژهرانشنیدهبودم،نمیشناختم،تحقیقهم
نکردهبودمودرنتیجهتغییرنابجاییدادهبودم.عذرخواهی
کردموگفتماولینباراستکهبهاینواژهبرخوردم.
سپساوسرصحبترابازکردوگفتمدتیمدیربخش
ادیتوریال)ویرایش(مؤسسۀانتشاراتفرانکلینبوده
است.بهچندخطایخودشدرکارویرایشاشارهای
کردوقاهقاهبههمیناشتباهاتشخندید.ضمنصحبت
پیبردکهکوهنوردموگفت:»منهمگاهیکوهمیروم.

پسقراریبگذاریموباهمبرویم!«
دوهفتهبعدرفتیمکلکچالودرطولراهازاین
دروآندرصحبتکرد،وازعالمترجمهوویرایش.
ازآنپس،اومرابهجرگۀدوستانجوانشراهداد.
مدتکوتاهیپیشازانقالب،کهمدیریتانتشارات
تازهتأسیسیرابرعهدهگرفت،مرابههمکاریدعوتکرد،
اماتحوالتآنروزهابهاواجازه
ندادانتشاراتیراسازماندهدکه
برایآنطرحهایدورودرازی
داشت.پسازانقالب،ازایرانبه
آکسفردرفتوایناستادفرزانه،
تأثیرگذار،بارفتاریفروتنانهو
برخوردیدوستانهومهربانانه
متأسفانهخیلیزودازمیانمارفت.
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، مدرس ویرایش ، پژوهشگر مهناز مقدسی  |  ویراستار

همۀماخاطراتتلخوشیرینیازویرایشداریم.
هرچهتنوعکارهایویرایشیمانبیشتر،خاطراتمان
ازافرادومتنهابیشتر.گاهفکرمیکنممیشود
بااینخاطرههامجموعهقصههایینوشت.البته
اینقصههااگربااجرایحرکاتطرفیندرآن
لحظاتهمراهباشدبهکمدیهمنزدیکمیشود.
بگذریم،قراراستبهمناسبتروزویراستار
مطلبیبنویسم.مدتیاستفکرمیکنمچهبنویسم
کهخشکوبیروحنباشد،مثلتمامنوشتههای
اداریورسمیایکهاینچندسالاخیر،بهضرورت
موقعیتشغلیام،نوشتهام.دربینخاطراتمیک
خاطرۀفراموشنشدنیازماههایورودمبهعرصۀ
ویراستاریدارمکهتصویرکردنآنغصهوخنده

راتوأماندردلمزندهمیکند.
مدتکوتاهیبعدازگذراندندورۀویرایش
مرکزنشردانشگاهی،باتأییددوتنازاستادان
عزیزم،دریکیازدانشنامههایمعتبرمشغولبه
کارشدم.گرچهاهلتفحصدرکتابهابودمو
سرککشیدندرمنابعومجالتجزولذتهای
فرهنگیامبود،نمیدانستمحدوحدودویرایش
مقاالتدانشنامهایچقدراست؛درجاهاییکم
دستمیبردمومیدیدممتنشخمزدهایرابه
عنوانالگوجلودستمگذاشتهاندتایادبگیرمچطور

ویرایشکنم؛درمقالۀدیگرهمۀنوشتهرازیرورو
میکردم،امامیدیدمکههمۀتغییراتمباپاککن
مبارکپاکمیشودوآنمقالهباکمترینویرایش
بهبخشبعدیفرستادهمیشود.خالصهکهچند
ماهیگیجبودمتاتشخیصینسبیپیداکنمکه
میزانویرایشوابستگیمستقیمبهمحتوایمقاله

ونامنویسندهدارد.
دراینمیان،مقالهایبهدستمرسیدکهدر
قیاسبامقاالتمشابهوباتوجهبهمحتوایآن،
کهمعرفیکتابی300صفحهایونهچندانمشهور
بود،بسیارطوالنیبودوبنابرتأییدسرویراستار
قراربودتلخیصبشود.مقالۀ35صفحهایرابر
اساسقیاسبامقاالتدیگربهمقالهای15صفحه
البته بودم، کرده تبدیل کمتر اندکی شاید یا
قسمتهایاضافیومطالبحاشیهایونقلهای
اضافیازکتابرادرقابیازقلمسبزگذاشتهبودم
وقرارشدنزدنویسنده،کهمدیریکیازبخشها
بااودرمیان بود،برومواینمیزانتغییراترا
بگذارم.سرویراستارودیگرهمکارانبهمندلگرمی
دادندکهنویسندهنقدپذیراستواتفاقینمیافتد.
متقابل احترامی با و رفتم نویسنده اتاق به
نشستیمومنازاینکهاینافتخارنصیبمشدهبود
کهمقالۀایشانراویرایشکنماظهارشعفکردم
وباچربزبانیسعیکردممحیطیصمیمانهبرقرار
کنم.صفحاتاولراورقزدیموتوضیحاتیبا
کمالاحترامودرنهایتفروتنیدربارۀتغییرات
اندکبود،دادموبهصفحۀهشتمو

ً
آن،کهنسبتا

کلمطلبدرقابسبزقرارگرفته
ً
نهمکهتقریبا

انسانشریفومحترم آن بودرسیدیمودیدم
برافروختهشدوپوشهراازدستمگرفتوشروع
بهورقزدنکرد.لرزهبرانداممافتادهبودوبا

بفرمایید بیرون خانم!
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اضطرابواحتراممیگفتماینهافقطپیشنهاداست
واگرشمانپذیریدآنهارابرمیگردانم،اماانگار
صدایمشنیدهنمیشد.یادمنمیآیدباچهشتابی
برخاستوچهرهدرهمکشیدوانگاردستوپای
فرزندشراقطعکردهباشند،بیآنکهنگاهیبهمن
بیندازد،فریادزد:»بفرماییدبیرونخانم!بفرمایید.«
لکنتگرفتهبودمودستوپایممیلرزیدوخواستم
توضیحیبدهم،امادوبارهشنیدم:»خانمخواهش
میکنمبفرماییدبیرون!بفرمایید.«صداداشتبلندتر
میشد.راهیجزرفتننداشتم.مداددردستم،با
رنگورویپریدهوظاهریمثلچوبخشک،به
را انتظارم همگی انگار برگشتم. ویرایش اتاق
میکشیدند.گوییانتظارشراداشتندکهاتفاقی
عجیببیفتد.دردلمگفتمشایدایندامیبودهکه
میخواستندمندرآنبیفتم!اگرتوانشراداشتم
فرارمیکردموتاآخرعمرویرایشرامیبوسیدمو
کنارمیگذاشتم،امابهنظرمپوستمکلفتترازآنی
بودکهتصورمیکردم.خالصهکههمکارانمدلشان
بهحالمسوختوبرایمآبقندآوردندورویصندلی
نشاندند.یادمنیستچقدرتالشکردندکهحالم
راخوبکنند.تاشبمنگبودم.کابوسهاییکه
چندشبپشتهممیدیدممراوامیداشتکهاز
شغلشریفویراستاریکنارهبگیرموراهدیگری
برایامرارمعاشبیابم.نمیدانمچهشدکهخبر
دادندسرپرستدانشنامهمیانهراگرفتهوبازبان
خودشنویسندهرابرایتغییرات،البتهنهبهآنغلظت،

متقاعدکردهاماقرارنیستویرایشنهاییبهدست
منبرسدوقراراستشخصدیگریآنمقالهرا

نهاییکند.
القصهتامدتیدرپلههاکهبههمبرمیخوردیم
همایشانسرشراپایینمیانداختوهممنوبا
سالمیکوتاهازکنارهممیگذشتیم.اینشدکه
بعدازمدتیموضوعفراموششدودوستیواحترام
دوبارهبرگشتودریکروزبهاتاقایشاندعوت
شدموعذرخواهیمفصلیشنیدموبهعبارتیاعادۀ
حیثیتشدم.ایناتفاقموجبشدکهحواسمباشد
باطنابکسیبهچاهنروموفرزندکسیراپیشاز

اطالعدادنبهاوبهزیرتیغجراحینفرستم.
راستیایننصیحتراازمنداشتهباشید:شغل
ویراستاریشغلپرتالطمیاست؛گاهیالزماست
شربتقندوقرصقلبوقرصاعصابراازقبل
آمادهکنیدوبرایکابوسهایشبانهونقدهایتند
پدیدآورندگانورقباهمتمهیدیاندیشیدهباشی.

شغل ویراستاری شغل پرتالطمی است؛ 
گاهی الزم است شربت قند و قرص قلب 

و قرص اعصاب را از قبل آماده کنید 
و برای کابوس  های شبانه و نقدهای 

تند پدیدآورندگان و رقبا هم تمهیدی 
اندیشیده باشید.

**

*

بفرمایید بیرون خانم!   |  مهناز مقدسی

*
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رایج و کلیشهای نکات ویراستارها 
ً
معموال

ویرایشیراازاستادانشانمیآموزند؛امابعضی
چیزهاهستکهبایدازنزدیکمشاهدهکردو
آموختودرهیچکتابیننوشتهاندشانودرهیچ
سخنرانیایدربارهاشداِدسخنندادهاند.از
همینقبیلاستآنچهازمهدیرفیعآموختهام.
مهدیرفیعویراستارارشدوعضوشورایعالی
علمیمرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمیاست.
متولد1318وتحصیلکردۀدکتریحقوقاست.
درضبطاعالممتخصصیبینظیراستودر
مراجعهبهمنابعرودستندارد.گاهیبهشوخی
بهاومیگوییمفرهنگضبطاعالمگویا.بسیار
شیکپوشوهمیشهکراواتزدهاستوعطرش

راهیچگاهازیادنمیبرد.
او از چیزی ندارد امکان
بپرسیوازجایشبلندنشودو
بهسراغقفسۀمنابعنرود،کتابی
رابازنکندوعینکذرهبینیاش
پاییننکند. باالو بار راچند
حتیشایدیکسرکتابخانهرا
تاسریدیگرطیکندتاهمۀ
منابعرابهدقتببیند.دریافتِن
معنیلغاتازمعنِیاولتامعنِی
آخررامیخواند،ولواینکهآن
|  مهدی رفیعواژهبیشمارمعنیداشتهباشد.

آنچهازمهدیرفیعآموختم

**

یکبارخوبیادمهستکهپرسشیازاوکردمو
پسازگفتوگوییکوتاهازجابلندشدتامنابعرا
ببیندودرمیانمسیرسرشگیجرفت.بهاوگفتم
میآیموامروزالزمنیستاینقدرخودشان

ً
بعدا

راخستهکنند،اماازدستمرنجیدوباچشمعتابم
کرد.سریعخودشراجمعوجورکردوگفت
نخیرخانم،همیناالنبایدجوابشرابیابیم،

کارراکهنیمهکارهرهانمیکنند.
چنیناستادانیبیاختیاردرسفروتنی،دقِت
عملیوسختکوشیمیدهندوبازبانبیزبانی
بهشاگردانشاناعالممیکنندکهحتیاگرمهدی
رفیعباشی،ازمراجعهبهمنابعبینیازنیستی،حتی
اگرمهدیرفیعباشیوبهکمکعصاراهبروی،
دربرابرکسیکهازتوپرسشیداردمسئولیو
ازجایتبلندمیشویومسیرکتابخانهراطی
میکنی.چنیناستادانیناخودآگاهبهتومیآموزانند
کهچطورازمنابعاستفادهکنی.اینهاویرایش
رابرایتمعنیمیکنندوسنجهایهستندبرای
تشخیصویراستاروناویراستار.وبعدمیفهمی
پرسشگریشرطاصلِیویراستار
عیبی

ً
خوبشدناستواصال

تو به اینها بپرسی. که ندارد
میآموزانندکهآنچهباعثاحترام
واقعیمیشود،ادعاهاوعنوانها
وژستهایتوخالینیست،کار
علمیوعملیبایدکرد.وازهمه
مهمتراینکهبهمخاطباحترام
بایدگذاشت.دیرزیوادودیرپایاد
ویراستارهای بادچنین بیش و

فرهیختهای.

، مترجم، مدرس ویرایش نازنین خلیلی پور  |  ویراستار



ویراستار، پرورانندۀ نویسنده 

عشق به این کار از آنجا ناشی می شود که ما ببینیم ویرایش چه خدمتی به باالبردن سطح فرهنگ 

جامعه و ارتقای دانش جامعه می کند. در کشورهای خارجی، ویراستار حتی »نویسنده پرور« است. 

یکی از استادان که می خواست دربارۀ ویرایش صحبت کند متأسفانه گفته بود که ویراستار »شحنه« 

است. به هیچ وجه چنین نیست؛ ویراستار نویسنده پرور است. بنابراین، ویراستار مقامش این است. 

یم، باید ببینیم که این کار چه منزلتی دارد، چه مقامی دارد،  اگر بخواهیم به ویراستاری عشق بورز

 چگونه ارزش یک نوشته را باال می برد. ویراستار 
ً
چه خدماتی انجام می دهد، چه کار می کند، اصال

شحنه نیست، بلکه باالبرندۀ ارزش نوشته هاست و کسی است که نویسنده پرور است. در خارج، 

نویسندگانی هستند که ویراستارشان نویسنده نبوده، ولی آن نویسنده را تربیت کرده است.
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بودتامنبتوانمصبرکنموپولمرابگیرم.دوسه
هفتهسپریشدوهرچهمیگذشتناشروصاحب
اثربیشترازقبلشیفتۀسجایایاخالقیمنو

»پولگریزی«منمیشدند.
القصه...کاربهنیمهرسید.باناشرتماس
گرفتموحدودچهارصدصفحۀویرایششدهرا
برایشبردم.تلفنیازاوخواهشکردهبودمکه
اگرمیشودنیمیازدستمزدمرابهمنبدهدواو

نیزبارویگشادهقبولکرد.
خدمتناشررسیدم.حدودچهارصدصفحه
راتقدیمشکردمومنتظرواکنشاوماندم.کار
راتورقکرد،کمیصفحاتراباالوپایینکرد،و
یکیدوموردراازمنپرسیدکهچراوچگونه؟قلبم
تاپتاپمیزدکهپولرابگیرموازآنجاخارج
شوم.بعدازاینکهبهسؤاالتشجوابدادم،تشکر
کردوپولراازکشومیزشدرآوردوبهمنداد.

منهمخیلیتشکرکردموهمینطورمنتظر
بودمتادردفترشبنویسدکهاینپولرابهمنداده
است.ایناتفاقنیفتاد.منهمنگرانشدمنکند
وقتیباقیکارراآوردمفکرکندکهتمامپولرا
االنبهمندادهودیگرآنموقعبهمنپولیندهد.
باصداییترسانولرزانبهایشانگفتم:»ببخشید،
آیانمینویسیدکهصدهزارتوماندیگرازپول
منماندهاست؟«اوباآرامشوتأنیجوابداد:
»پسرم،نمینویسمشماصدهزارتومنطلبکارید؛
مینویسمچهارصدصفحۀدیگربهمابدهکارید!«

منچیمیگم،اونچیمیگه!

**

بهنظرمسال1378بودکهدومینیاسومینکار
ویرایشرابهمنسپردهبودندوقرارشدهبودآن
رادرازایمبلغدویستهزارتومانانجامدهم.
کتابتألیفیبودوحدودهشتصدصفحهداشت.
کاغذیانجاممیشد

ً
درآنروزها،ویرایشعموما

وهنوزازویرایشرایانهایخبرینبود.
ویرایشاثرراآغازکردم.درکتابنگارشو
ویرایشاستاداحمدسمیعی)گیالنی(خواندهویاد
گرفتهبودمکهویراستاربایددرحینکارباصاحب
اثرارتباطبرقرارکند؛شمارۀتماسویراازناشر
گرفتموباایشانارتباطبرقرارکردم؛چنانارتباطی
کههنوزاحدالناسینتوانستهآنراخدشهدارکند!
ازاولینسطریکهویرایشکردمبهاینفکر
میکردمکهچهموقعکارتماممیشودتابتوانمپولم
رابگیرم.هردوسهشبیکبارخوابمیدیدمکه
دوبستهاسکناسهزارتومانیرارویمیزمگذاشتهام
ودارمآنهارامیشمارم.خب،ازآدمپولکیای
مثلمنبرمیآمدواینکارچیزعجیبینبود!برای
انجامکلکاردوماهفرصتداشتم.دوماهخیلی

، مدرس ویرایش ، پژوهشگر مهدی قنواتی  |  ویراستار
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منویراستارم.
ویراستارهایبسیاریراهممیشناسم.برخی
ازآناناستادانمهستند،برخیدوستانخوبمناند،
برخیهمکارانموبرخیدیگرعنوانیندارند.گاهی
حتینمیدانمآنهاراویراستاربناممیانه.سخنمدر
باباینگروهآخراست.آنهاییکهوقتیپایمتنبه
میانمیآیدویراستارانخوبیاندوساحتواژگان
رامیشناسند،امانهمیتواننداستادتباشند،نه
دوستت،نههمکارت.اگرشماهمویراستارباشید
خیلیخوبمیدانیدازچهکسانیحرفمیزنم.
بگذاریدازجایدیگریشروعکنم.اخالقدر
هرحرفهایتعریفمشخصیداردوبامناسباتهمان
پزشکیکهنمیتواندبا

ً
رشتهتعریفمیشود.مثال

بیمارشبهدرستیسخنبگویدوازواژگاْنبجااستفاده
کند،نمیتوانددربرابربیصبریهایبیمارشواکنش
پسندیدهایداشتهباشد،سعۀصدرنداردوکاردیگر
پزشکانراضعیفجلوهمیدهدشایدپزشکقابلی
باشد،امانمیتواننام»حرفهای«براونهاد.میتوان
گفتحرفۀاوپزشکیاست،امانمیتوانگفتحرفهای
عملمیکند.همیناستکهمبحثیپدیدآوردهاند
باعنوانفلسفۀاخالقپزشکیبهصورتخاصو

فلسفۀاخالقحرفهایبهصورتعام.
حرفۀویراستارینیزازاینقاعدهمستثنانیست.

پیشازشاغلشدنبههرحرفهای،بایداخالقآن
حرفهراشناختواخالقباآنبایدهاونبایدهاییکه
شنیدهایموخواندهایمکمیمتفاوتاست.

ً
معموال

مباحثفلسفۀاخالقحرفهایدربابجاِنرفتار
فردشاغلاستودراینحیطهبحثبرسرآناست
کهچهکنشیاواکنشیرابایدبروزدهیمیابروز
ندهیم.بهبیاندیگر،فلسفۀاخالقحرفهاییکالیه
ژرفتررابهمامینمایاند؛عمقیکهدرآناصولی
رابیاموزیمکهبسیارکلیوجهانشمولاستو
برایتکتکانسانهاپسندیدگییاناپسندیاش

بدیهیاست.
پوشیدهنیستکهدراینفرصتکوتاهمجالاین
بحِثمفصلنیست،پسبهمثالیبسندهمیکنم.
تصورکنیدویراستاریمتنیراویراستهوپدیدآورنده
آنرابرایمافرستادهتابررسیوارزیابیکنیم.
اینکهدربارۀایرادهای

ً
چندینراهپیِشروداریم.مثال

متناغراقکنیم)کهدراینصورتخبرهتربهنظر
خواهیمآمد(ومتنرادوبارهویرایشکنیم؛یااینکه
آنرا

ً
دربارۀایرادهایمتنسخنینگوییموصرفا

ویرایشکنیم)کهدراینصورتپدیدآورنده
ً
مجددا

وویراستارپیشینبهمشکالتکارپینخواهندبرد(.
راههایدیگریهمهست.اماهمیندوموردکافی
استتابهفکربیفتیمکدامیکاخالقییااخالقیتر
است،یادرجستوجویراهدیگریباشیم.راه
اولچنداناخالقیبهنظرنمیرسد،اماآیاراهدوم
رامیتواناخالقیدانست؟اگربخواهیماخالق
موقعیتهاچه این در کنیم، رارعایت حرفهای

تصمیمیبایدبگیریم؟
پاسخباشما،امابهیادداشتهباشیمکهیکیاز
اصولفلسفۀاخالقایناست:بی طرفی محض. 
یعنیاگربخواهیماخالقیعملکنیمنبایدطرف

هیچکسیباشیم،حتیطرفخودمان.

ویراستارانبیعنوان

**

، پژوهشگر لیال اثناعشری  |  ویراستار
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عکس
ً
طبیعتوزمانومکانداستانمربوطباشدوایندقیقا

متنترجمهبود.جمالتطوالنیبههمراهتوصیفاتیزیادی
موجودنبود.

ً
کهدرمتناصلیاصال

شکبرمداشت.نمیدانستماگراینهمهجملهراازمتن
حذفکنم،درنهایتکار،عکسالعملمترجمچهخواهد
بود.تصمیمگرفتمبرایادامۀکاربامترجمجلسهایبگذارم
وروندکاررابرایشتوضیحدهمودلیلشراجویاشوم.وقتی
صفحاتپرازخطخوردگیسبزرنگراجلویشگذاشتم
ازتعجبچشمانشگردشدوبهگمانمناراحتشدهبودو
بهاوبرخوردهبود.استداللمراتوضیحدادموازاستداللاو
پرسیدم.گفتاحساسکردمحسوحالبیشتریبهداستان
میدهم.آنجمالتکوتاهحسیبهمتنمنتقلنمیکرد.
برایشتوضیحدادمکهاینکاررامیتوانبالحنوزبانیکه
برایداستانانتخابمیکنیمانجامدهیمواجازهخواستم
اینکارراانجامدهم.مترجمپذیراییبود.قبولکرد.زمانبر
وطاقتفرسا،امابهمهارتودانشخودمهماضافهکرد.
نتیجۀکاردلپذیربود.هرهفتهباهمجلسهمیگذاشتیم
ودرموردمتنبحثمیکردیمتااینکهکارنهاییومنتشر
شدوازقضابازخوردخوبیداشتوحسابیدیدهشد.
همانمترجمبرایکاربعدیاشبهمنمراجعهکردواز
منخواستکهویرایشمتنترجمهرابرعهدهبگیرم.
بابتسنگینیکارقبلیکمیدودلبودم.متنراگرفتمکه
بررسیاشکنمومیزانکاریرابسنجمکهبایدبررویش
انجاممیدادم.همانصفحۀابتداییمتوجهشدمکهمترجمتا
اندازۀبسیارینکاتکتابقبلیرارعایتکردهوآنخطاها
رادیگرتکرارنکرده.دلگرموخشنودشدم.پذیرفتمکه

دوبارهباهمهمکاریداشتهباشیم.
مترجمیکهدرتجربۀاولهمکاریماندودلبودو
راضینبودکهاینهمهمتنشتغییرکندوهرهفتهبایدجلسه
میگذاشتیموسرهراصالحیباهمگفتوگومیکردیم
درکاربعدیاشباخیالآسودهکاررابهمنسپردتااینکه

بهاتمامبرسد.

دلپذیر کار

**

دراینسالهاییکهازعمرحرفهایاممیگذرد،چندصباحی
بیشازیکدهه،آموختهامویرایشامریپویاستوویراستار
مدامدرحالیادگیریواصالحدانشومهارتخوداست؛
چراکهذاتاینحرفهچنینچیزیرامیطلبد:مطالعهو
جستوجویمدامدرفرهنگنامههاودایرةالمعارفهابرای
تبیینوتصحیحمطالبنادرستوارائۀمتنییکپارچهو
درست،چهازلحاظمحتواییوعلمیونگارشوچهازلحاظ
دستورزبانیونحویوحتیرسمالخطیومجموعاینها
غایتهدفهمکارینویسندهومترجمباویراستاراست.
اینکهویراستاربرایویرایشمتنیبانویسندهیامترجمش
سابقۀهمکارینداشتهباشدکاررابرایویراستاربهمراتب
سختترمیکند؛چراکهبایدبااحتیاطبیشتریواردمتن
شودویابرایاصالححداکثریبهاندازۀکافیاستداللداشته
باشدتابتواندمؤلفیامترجمرامتقاعدو،درنهایت،معتمد
بهمهارتودانششبکند.واینیکیازتجربههاییاستکه
دراینمدتبهدستآوردهاموحتیبرایمخاطرهشدهاست.
چندسالپیش،رمانیبرایویرایشبهدستمرسیدکه
جزوشرحوظایفآناینبودکهعالوهبراینکهمتنرمان
بایدزبانفارسیرواییوداستانیسلیسیداشتهباشد،باید
بامتناصلیهممقابلهشودکهخطایترجمهیاجاافتادگی
نداشتهباشد.وقتیمقابلۀمتنترجمهبامتناصلیراشروع
کردم،حیرتکردمازمیزانتفاوتجملههاودخلوتصرفی
کهمترجمدرمتنکردهبود.جمالتمتناصلیکوتاهکوتاه
بودند،باهرفعلمعینیبرایهرجملهای،بهدورازاطناب
وتوصیفهایبیهوده؛چراکهسبکداستانبهاینطریق
بود:برپایۀجمالتخبریکوتاهوعاریازهرتوصیفیکهبه

، مترجم فرزانه صدیقی  |  ویراستار
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روانشادپرویزناتلخانلریدرمقالهایزباننثراداریرا
بهزبانقومیأجوجومأجوجمینامد.یکیازویژگیهای
اینزبانایناستکهمخاطبآنرامتوجهنمیشود،

ولیخیالمیکندفاضالنهاست!

زبانیأجوجومأجوج

یکیازعللعمدۀنابسامانیومبهمنویسیدر
ً
قطعا

نامههایاداریخودالزامیبهکاربردکلماتواصطالحات
مرسوماداریاست.طیچندسالیکهگاهبهگاهبهتدریس
نگارشمتوناداریمشغولبودم،نمونههایفراوانی
ازنامههایمعیوبویأجوجومأجوجیرابهقصد
آموزشدرستنویسیجمعآوریکردهبودم.دردوران
کرونامورونایی)!(،باشوقفراوان،همهرابهبازیافتی
دادم)!(وازبابیادگاریایندوسهموردرانگهداشتمتا
برایشماعزیزانمخاطببازنشرکنم.]اینهانامههای
واقعیاستکهیکمدیرآموزشوپرورشگردآوریو
درمجلۀ رشد مدیریت مدرسه)شمارۀ1،دورۀچهارم،

**مهر1384(منتشرکرد.[
*

1. ارسال خدمتگزار

رئیسادارۀآموزشوپرورش...
باسالمواحترام

بهاستحضارمیرساندآقای...خدمتگزاررسمیاینواحدآموزشدرانجاموظایفخودقصورداشتهوکارهای
محولهرابهخوبیانجامنمیدهدوتذکراتمکرراداریبهنامبردههیچفایدهاینداشتهوروزبهروزوضعبدترشدهاست.
لذابااعالمخاتمهکارنامبردهدراینمدرسه،ایشانبهپیوستبهادارهارسالمیشودتاهرتصمیممقتضیکه

صالحمیدانیدمعمولفرمایید.زیادهعرضینیست.

بااحترام....مدیرمدرسۀراهنماییتحصیلی....

*
3. پارگی ُمهر

از:دبستان....
به:ادارهآموزشوپرورشمنطقه....

موضوع:ُمهر
معاونتمحترممالیاداریوپشتیبانی

باسالم
ضمناحترامبهاطالعمیرساند،همانطورکهمشاهده
میکنید،ُمهراینواحدآموزشیازقسمتپایینپارهشدهاست.
دستورفرماییدُمهرجدیدیبرایمدرسهمابسازند.اگر

ً
لطفا

تأکیدکنیدکهُمهرازجنسیساختهشودکهزودتر،بویژهاز
پایینپارهنشود،موجبامتنانخواهدبود.

باسپاس
....مدیردبستان.....

* 2. ریزش دیوار

از:دبیرستان...
به:ادارۀآموزشوپرورشمنطقه...

موضوع:دیوارمدرسه

ریاستمحترمادارهآموزشوپرورش...
پی در میرساند، اطالع به تحیات و سالم ادای با
به بارندگیهایاخیر،دیواراصلیاینواحدآموزشیکه
خیابان20متری....مشرفاست،بدوناطالعقبلیریزش
کردهاست.مستدعیاستنمایندگانکارپردازیومهندس
مقیمدرایندایرهبرایبازدیدوتصمیمگیریدراسرعوقت

بهمدرسهمراجعهکنند.
مدیردبیرستان......

، مدرس ویرایش ، پژوهشگر جواد رسولی  |  ویراستار
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شایدقصهای

ناشریازویراستارباتجربهایدعوتکردتا
درمجموعهایپژوهشیمشغولکارشود.
متنهایمتفرقهای

ً
ویراستارپیشازاینعمدتا

ویرایشمیکردتابلکههرماهبتوانداجارۀآن
زیرزمیننموررابدهد.روزهاتادیروقتروی
تنهاتکهقالیاشمینشستوفرهنگهارا
جلدجلدازنایلوندرمیآوردوصفحاتیاز
متنیراکهدستشبودویرایشمیکردوشبکه
خوابشمیگرفتداخلنایلونهاراباکهنهای
خشکمیکردوعزیزانجانشرابازتوی
نایلونمیگذاشتتابیشازایننمنگیرند.
ولیحاالدیگرکارکردندرمجموعهایکه
حقوقماهانۀثابتیمیپرداختخاطرشرا
آراممیکرد.اولینباربودکهقراربودبیمهاش
کنند.ازاینبابتتویدلشقندآبمیشد.
اینکهکارمجموعهراحدودده

ً
مخصوصا

سالبرآوردکردهبودند.
یکهفتهکهشد،باجوانترهاییهمکار
شدکهیکیدونفرشانراازقبلمیشناخت.
ماهتمامشدوماهبعدازراهرسید.روزاول
ماهافتادهبودبهآخرهفته،ولیاولهفتهاز
حقوقخبرینشد.حدسزداشتباهیدر
کاربوده،شایداورانادیدهگرفتهاند،شاید
اینماهقراراستبهعلتیحقوقبعضیها
رادیرتربدهند.سهچهارروزیگذشت.باز
خودشرابااینحدسهاوحدسهایدیگر
حسابداریدرروزهایاول

ً
آراممیکرد:حتما

کاراستوتادفتردستکشانراراهبیندازند
طولمیکشد.تااولهفتۀبعدصبرکرد.

دیگرفقطپولاجارهراداشت.پرداخت،و
فرداصبحگوشههایاتاقوتویجیبهای
شلوارهاوتنهاکتشراگشتتابلکهپولیپیدا
کندکهکرایهتاکسیاشبشود.پیدانکردوبه
جایشدوتابلیتاتوبوسراالیچندتاکاغذ
دید.ناچاربااتوبوسسرکاررفت.آنروز
دیگرنمیتوانستسکوتکند.بعدازاینکه
کارتشرازد،یکراسترفتبهحسابداری
وموضوعراپرسید.حسابدارمیانسالبعد
ازوررفتنباکاغذهاوپروندههاگفتچون
مشخصاتکاملشمادرفایلهایمادرج
نشده،نتوانستیمحقوقتانراپرداختکنیمو
بههمینعلتاینماهاسمتاندرلیستبیمه
همردنشده.ویراستاردیگرنمیتوانست
ساکتبماند.جوابدادمنکههرروزجلِو
چشمتانبودهام،کارتزدهام،کارتحویل
را مشخصاتم نیامد نفر یک چرا دادهام؛
بگیرد؟!حسابدارگفتماخیالمیکردیم
شماخودتانمیدانید؛بههرحالتقصیرما
نیست.بحثکوتاهیدرگرفتوآخرسرقرار
شدویراستارمشخصاتخودشرارویبرگهای
بنویسدوبهحسابداریبدهد.بهاتاقخودش
رفت.چنددقیقهایدستشمیلرزید.این
حقاونبود.بایستتالفیمیکرد.کاغذهای
سفیدرویمیزشرانادیدهگرفتوازتوی
سطلزبالۀاتاقتکهکاغذیمچالهدرآورد
کهگوشهاشپارهشدهبود.صافشکردو
مشخصاتخودشرارویآننوشتوبه
حسابداریتحویلشداد.گمانمیکردبههر
حالباختهوبایدبرایدریافتحقوقماهقبلش
تااولماهبعدصبرکند،تازهاگرماهبعدبازی
دیگریدرنیاورند.ولیازاینکهبیمباالتی
حسابداریراباآنکاغذمچالهتالفیکردهبود
کمیآرامگرفت.دوسهساعتکهگذشت،
یادکاغذافتادکهمچالهوکثیفبودولی

، مدرس ویرایش ، پژوهشگر هومن عباسپور  |  ویراستار
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**

آنچهاورویشنوشتهبودنامونامخانوادگی
ونامپدرخودشبود.یادشافتادکهوقتی
نامخودشرامینوشتارادۀمحکمیبرای
تالفیکردنداشتولیهمینکهمیخواست
نامپدرشرابنویسدخودکاررنگپسدادو
اومجبورشدنوکشراگوشۀکاغذسفیدروی
میزشبچرخاند.آنروزبارهایادآنکاغذ
ورفتارغریبشافتاد.برایآنکهموضوعرا
فراموشکند،وقتناهاربایکیدوهمکار
جوانگپیزدوشوخیکرد.بعدبهاتاقش
رفت،لیوانیآبنوشید.خودکارشراکهدر
دستگرفتیادحرفهایحسابدارافتاد،
یادعصبانیشدنخودش،یادکاغذکثیف
مچاله،یادآنزیرزمیننمور،یادآنکهتااول
ماِهبعدبایستصبرمیکردویاداینکهباید
برایگذراندناینایامازدوستیپولیقرض
بگیرد.مدیرسریبهاوزدوازاوضاعکار
پرسیدواوچیزینگفت.ازاینکهماهاول
استخدامگلهگزاریکنداکراهداشت.چند
دقیقهایازایندروآندرصحبتکردندو
ازدوستانمشترکشانگفتند.همینکهمدیر
ازاتاقبیرونرفت،ویراستاربازکاغذکثیف
مچالهرابهیادآوردواسمخودشراواین
بارهمینکهیاداسمپدرشرویآنکاغذ
افتادچیزیتویگلویشگرهخوردکهبالیوان
آببعدیهمپاییننرفت.آنچندساعترا
ساکتوباحواسپرتکارکردوسرساعت
کارتشرازدوسرشراپایینانداختورفت

بهایستگاهاتوبوس.

*

ویراستاری هم »دقت« می خواهد و هم 
»استعداد«. هم پیشینه و سابقۀ فرهنگی 
و معلوماتی می خواهد و هم ممارست. این 
مطلب دربارۀ هر فنی  صدق می کند. ویرایش 
یک فن است. فن چند چیز می خواهد: در 
درجۀ اول استعداد می خواهد. هر کسی 
نمی تواند موسیقی دان یا نقاش بشود. ممکن 
است نقاش متوسطی بشود، ولی نقاش 
زبردستی نمی تواند بشود. هرکسی در 
یک رشته ذوق دارد. باید ذوق خودش را 
بشناسد، استعداد خودش را بشناسد. ولی 
این کافی نیست،  علم می خواهد. یعنی 
باید دید که در آن فن چه معلوماتی باید 

داشته باشد تا آن فن را خوب اجرا کند.
است،  الزم  گفتم  که  را  این ها  همۀ 
ممارست  ویراستاری  نیست.  کافی  اما 
می خواهد. خیال نکنید که به این زودی 
می توانید ویراستار خوبی بشوید. باید هم 
استعداد داشته باشید، هم معلوماِت الزمۀ 
ویراستاری را داشته باشید و هم ممارست. 

ویراستار، منتقد نخست اثر

شاید قصه ای   |  هومن عباسپور
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**

یحتملباهرچرتکهایباالپایینشود،قریبسی
سالدالکیوکیسهکشیدرجهانجهانکهازاقبال
کروکورمادرزادیاشبهمقامجهانسومیازنوعبه
تواندونیزبرجهیدهاست،خودعمریاستکهاگر
همانزمانهمزمانالمثناییهمصادرکردهبودی
فیالحالرشید/رشیدهایبودفخرعالموآدم؛پس،
ای...،کمسگدونزدهایواکنونوسوسهکهکمی
آهستهکنیونفسیچاقویکنظربهپشتوراِه
آمده؛کهایکاشنکنیوملتفتنشویکهچهبیهوده
پیمودهای.دوزاریتکمیجابهجامیشودوحرف
آندوستدرابرباالیسرمبارکنقرمیشودکهاز
تاریخمیآموزیکهازتاریخهیچنمیآموزی،که
حاالهمارادهفرمودهشودبرانتقالتجربه؛آنهم
دراینفقرهازهرزبانکه

ً
چهتجربه)ها(ای!کهاتفاقا

هیچباهرحواسداشتهونداشتهایدریابی،بهنحو
اتمواکملمکرراستوهیچشفایدهنه،کهفایدتی
اگرمتصوربودنقالی»تجاربگرانبهاوارزشمند«
راچهمحلیازاعراب!؟کهسروتههمهشانیاقصۀ
پرغصۀتظلمخواهیازشرورارباببیمروتنشرو
گردنکلفتیالتولوتهاوقدارهبندانگذرفرهنگو
ادبامّالقراستیاروایتفتحالفتوحیازقسمتبدیل
میباشدبهاستوهمهنگامندانستنتفاوتچنانکه
وچنانچه.اینکهبفهمیکهنفهمیدهایحروفچینی
همانویراستاریاستوبازبیخودیبررؤیایخود

اصراربورزیکهنه،تافتهایجدابافتهایوازجملۀ
ازمابهترون.اینکهیکیچنانبرجوباروییرؤیاییو
دستنیافتنیازدمودستگاهویرایشمیسازدکهدر
هرمقامومنصبیعطایحتینگاهبهآنرابهلقایش
میبخشیچهرسدخیالخامورودبهآنرادردماغ
بپزی.اینکهسرخوردهایدیگرهرقدمیراکهبخواهی
دراینتاریکخانهبردارینوعیبیماریتلقیکندکه

ً
واصوال

ً
،اصال

ً
حیرانبمانیوواویالکهپساساسا

چهبایدبکنییانکنیکهسالمتبنمایی.بااینهمه
توییوقدماول؛آنجاکهوصلهپینۀقبایترجمهای
ناسازازفصلییاوهازتاریخفلسفهاییاوهتربردوش
گرفتهمیشود،ویرایشکهچهعرضشود،بهغرور
وتعهدوتعصببرموضوعازنوترجمهمیشودو
چاپبهناممترجمپشِتکوهیوبعدترهاترجمه
ونشرکلآنکتابخندهداربهنامعدهایمدرس
کممایۀدانشگاهیورؤیتدوبارۀترجمهات،بااندکی
انگولکهایبچگانه.آنجاکههرچهجلوترمیآیی،
چشمانتبیشترسیاهیمیرودوگهگیجهاتعمیقتر
میشودکهدرکدامدورهزمانهایهستیکهدرکتابی
بهاصطالحدانشگاهی»تألیف«)بخوانیدترجمهای
افتضاحدرقالبتألیفیافتضاحتر؛هنراینروزهای
درخشانممالکمحروسه(هیئتعلمیهاینخبۀ
درگاه،میبینیومیخوانیاز»بازاریابینیچه«)همان
بازارهایniche/نیش=بکروتازهومطمئن(،از
اشخاصیبهنام»نایتزسچه«،»باودالری«و»فالبرت«
)علیالقاعدهمنظورنیچه،بودلروفلوبربودهاند(و....
مسائلیهمچوننحوجملههاومعماریکتابهاو
غیرههمکهبماند.پسبیخیالتجربه.بهقولبهرنگی
مسئلهمسئلۀعادتاست؛عادتبهرعایتپندارباب
طریقتکهشوخشیخپیشچشمشنیاوریدیاعادت
بهاینکهنه،شوخشیخوشابازحدگذشتهومنجالبی
ازقاذوراتشیخودالکراباهمفروخواهدبرد.باید

کاریکرد.اینکاینگویواینمیدان!

 تاریخفلسفه،بازاریابینیچهایو
باقیقضایا...

، پژوهشگر حجت پویان  |  ویراستار
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سالهاقبلدراولیندورۀآموزشویرایشمرکز
نشردانشگاهیدرخدمتاستادانگرانقدریبودم
ونکتههایبسیارازایشانآموختم.ازآنمیاناستاد
ابوالحسننجفیواستاداحمدسمیعیحقبسیاربر
گردنمنوسایردانشآموختگانایندورههادارند.
درآندوره،بهتشویقاستادنجفیترجمۀکتابیرا
بههمراهدوتنازدوستانهماندورهزیرنظراستاد
آغازکردم.ماهرهفتهبخشیراترجمهمیکردیم
ودرجلسۀهفتگیبااستادمشکالتمانرامطرح
میکردیموبخشترجمهشدهرابهاستادتحویل
میدادیمتادرطولهفتهمطالعهکنندودرجلسۀ
بعدنکاتیراکهالزممیدانندبهماتذکردهند.
اینفرایندچندماهادامهداشتواستادباحوصله
وشوقبسیاراینمحبترابهماروامیداشتند.
هرچنداینترجمهبهدالیلیابترماند،اینچند
ماهخودکالسیباارزشومملوازنکاتآموزنده

درترجمهوویرایشبود.
یکیازنکاتیکههموارهدر
ذهنمماندهاستوسعیمیکنم
آنرابهکارببرمنحوۀبیانجمالتی
استکهبافعل»بایستن«ساخته
میشوندوچگونگیساختفعل
پسازآندرزمانآیندهوگذشته.
مابهطورمعمولبرایبیانکاری

میگوییم:
ً
کهالزماستدرآیندهانجامدهیم،مثال

»منبایدبهجلسهبروم.«حالاگربخواهیمکاری
رابیانکنیمکهالزمبودهدرزمانگذشتهانجام
دهیمچهمیگوییم؟همهیااکثرمامیگوییم:
»منبایدبهجلسهمیرفتم.«یعنی»باید«رابه
همانصورتزمانحالحفظمیکنیموفعل
دومرابهصورتگذشتۀاستمراریمیآوریم.
ایننحوۀبیاندرترجمۀکاریکهزیرنظر
استادانجاممیشدناخودآگاهبهطورمرتبوجود
داشتوسبباعتراضوگاهعصبانیتاستاد
میشدوشرمندگیماازاینکهعلیرغمتذکر

ایشاننمیتوانیمعادتمانراترککنیم.
حال،صورتصحیحآنچیست؟میدانیمکه
هموارهبعدازفعلبایستنفعلبعدی»التزامی«
خواهدبود،مانندجملۀ»منبایدبهجلسهبروم«.
برایساختنزمانگذشتۀهمینجملهالزماست
اززمانگذشتۀفعلبایستنیعنی»بایست«استفاده
کنیموبگوییم:»منبایستبهجلسهبروم.«

متأسفانهایننحوۀبیانگذشتهامروزبسیار
غریبمینمایدوشایدفقطاهلادببرآنآگاه
باشندوبهکارببرند.منبهتبعیتازاستادم
همچنانآنرارعایتمیکنم،
ولیشایدزمانآنرسیدهباشد
کهحساسیتبهدرستوغلط
رادراینموردرهاکنیموبه
صورترایجمیانعمومروی

آوریموآنرابپذیریم.
یاداستادنجفیگرامیو
عمراستادسمیعیطوالنیباد.

نکتهایفراموششده
 نسرین پرویزی  |  معاون گروه واژه گزینی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پژوهشگر

|  ابوالحسن نجفی
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ماییکهویراستارنیستی،ویراستاربودن
ُ
ازنظرش

چیزچندانینداردکهبخواهمبگویم.پشتمیز
مینشینی،بهمانیتورخیرهمیشوی،انگشتانتروی
کیُبردتکانمیخورد.گاهیمکثمیکنی،الی
یککتابرابازمیکنیودوبارهبهمانیتورخیره
میشوی.اینکارراتاچهارساعتادامهمیدهی.
شغلتجزوکسالتبارترین،بیتحرکترین،
خالیازهیجانترین،حوصلهسربرترین،تکراریترین،
بیتنوعترینوخیلیچیزمنفیتریندیگراست.
بعدازچندسالهم،اگراهلورزشنباشی،تمام
رهمیکنند

ُ
عضالتباالیباالتنهآبمیشوندوش

ومیریزنددوروبرشکموپهلوهایت.واین
همانچیزیاستکهازبیرونبهنظرمیرسی.
تااینجاکهگفتم،اگرعقلسلیمداشتهباشی،
بایدازاینمعجونبیهیجانیوبیریختیفرار
کنی.ولیمندالورانههرروزباتصوربیرونی
ازخودمدرمیافتم،دربندمیکشمش،پشت
میزمینشینموبهمانیتورنگاهمیکنمو،مثل
شکارچیایکهانگشتشرارویماشۀتفنگش
نگهمیداردتابهمحضگذرشکاربچکاندش،
انگشتانمراآمادۀشکاراولینغلطمتنروی
دکمههایکیُبردنگهمیدارم.ویراستاریکهمن
باشم،هرچندازبیرونچونمجسمۀبیهیجانی
وکسالتبهنظرمیرسم،درونمپرازآشوب

وطوفاناست؛پرازدلشوره؛پرازهیجانو
حسرازگشایی؛گاهیپرازدلگیریازصاحب
متن،گاهیکمیحسادتبهصاحبمتن.من
حتیدلشورۀکودکیرادارمکهشایدچندین
سالدیگربهدنیابیایدو،چونمنبیدقتی
کردهام،جملهایرااشتباهبفهمدوزندگیاش
بهبیراههبرود.منحتیغصۀآنبلغارستانی
ترکتبارداخلمتنرامیخورمکهشایددردهۀ
هشتادمیالدیاجدادشراسرزنشمیکرده
کهچرابهاینجاآمدهاندودرقلبسرزمین
مادرینماندهاند.منگاهیچنانازموضوع
کتاببههیجانمیآیمکهچشمانمکلمات
رادوتایکیمیپرندتابهآخرجملهبرسند
ومغزممجبورمیشودکهچشمانمرابردارد
وکشانکشانببردشانسرهمانکلمهایکه
خودشبهآنمشغولبود.گاهیدریکمتن
کسلکنندهناگهانچشممبهکلمهایمیافتدکه
خوشآهنگیاشوالبتهبیربطیاشباکلمات
دوروبرشآنرامانندالماسیتراشخوردهدر
ـهردوکربناند، میانتلیاززغالمیکندـ
ولیاینکجاوآنکجا؛اینجاستکهباتواضع
تمام،کهخودممیدانمرگههاییغنیازغرور
درآناست،بهخودممیگویمکهحتیاز»این«

متنهممیتوانچیزکییادگرفت.
هرجاوهرکسوهرموضوعوکلمهای
درهرنوشتهایردیوشیاریدرمغزمابرجا
میگذارد.درکاسۀسرماویراستارهاهرلحظه
هنگامهایبرپاست،امافقطصلبیوسختیو

سکونجمجمهمانازبیرونپیداست.

بودن  ویراستار
بیرونودرون از
، پژوهشگر سمیه هاشمی  |  ویراستار
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نتیجهرسیدهکهمردمافغانستانواژۀ»ارتفاع«
رابههمینمفهومبهکارمیبرند.منکهاهل
افغانستانهستمودرایرانزندگینکردهام
تاکنونچنینکاربردیرابرایواژۀارتفاع
درمیاننویسندگانافغانستانیندیدهام.در
افغانستاننیزمعنایارتفاعهماناستکه

درایراناست.
آقایصلحجودرشروعمینویسدهیچکس
دربزرگسالیقادرنیستزبانخارجیایرا
درحدیفراگیردکهدرهیچوضعیتیخودرا
لوندهد.امیدوارممنظورایشانوبرداشت
خوانندگانایننباشدکهآقایهرویبعداز
ایرانهنوززبانفارسی سالهازندگیدر
رادرحدییادنگرفتهکهخودرالوندهدو
بااستفادۀمتفاوتازواژۀ»ارتفاع«اینرا

ثابتمیکند.
مایکزبانفارسیداریم.درفارسینوشتاری
ورسمیهیچتفاوتیجدیایمیانفارسیدر
ایرانوافغانستاننیست.اکثر
کتابهادرافغانستانچاپو
تألیفوترجمۀایراناست.مردم
افغانستانهیچمشکلخاصی
درفهِمبهاصطالح»گونۀایرانی

فارسی«ندارند!

گونۀافغانِیفارسی؟!
نقدی بر مدخل »گونۀ افغانِی فارسی« در 
کتاب نکته های ویرایش از علی صلح جو

است ویرایشمدخلی نکته های  کتاب در
باعنوان»گونۀافغانِیفارسی«.اینعنوان
بیشازهرچیزاینپیامراتداعیمیکندکه
البدگونۀافغانیفارسیتفاوتهاییباگونۀ
ایرانیفارسیدارد.خوانندهبادیدناین

ً
مثال

عنوانگمانمیکندمیانبهاصطالحگونههای
مختلفزبانفارسیتفاوت،جداییوخطکشی
گونههایمتفاوتزبانفارسی

ً
هست.امااساسا
وجوددارد؟

صلحجودراینیادداشتکوتاهبهاستنادمقالهای
ازنجیبمایلهروی،نویسندۀافغانستانیکه

از1350درایرانزندگیکرده،
بهایننتیجهرسیدهاستکه
گونۀافغانیفارسیوجوددارد.
جالباینکهاستنادایشانصرف
بهکاربردمتفاوتیکواژهاست.
آقایهرویدرمقالهاشواژۀ
»ارتفاع«رابهمفهوممرتفعکردن
)برطرفکردن(بهکاربردهاست.
آقایصلحجوبهاین

ً
احتماال

شیر مهریار  |  ویراستاِر اهل افغانستان
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ژولیتآدان)JulietteAdam(،نویسندهوویراستار
وفمینیستفرانسوی،در14اکتبر1836دروربری
فرانسهزادهشد.نامخانوادگیاوالمبربود.ازاینرو،
بسیاریاورابانامژولیتالمبرمیشناسند.در1852،
باپزشکیبهنامآلکسیدالمسینازدواجکرد.پس
ازآن،بهپاریسرفتوتحتحمایتژرژساند،
نویسندهوفمینیستفرانسوی،قرارگرفت.آدان،

درپاریس،بایکگروهادبیشامل
باتجربه نویسندگانوویراستاران
آشناشد.در1856،همکاریبا
مجالتوچاپمقالهراآغازکرد.
در1858،کتابیباموضوعاعتراض
Idées(بهموقعیتزناندراجتماع
antiproudhoniennessurl'amour,

lafemmeetlemariage(همگامبا
جنبشهایزناندرفرانسهمنتشرکرد.
در1868،پسازمرگهمسراولش،

باآنتونیوادمونآدان،فعالسیاسی،ازدواجکرد.
ژولیتآداندرپاریسبادولتمردانبرجستۀ
فرانسهمالقاتکردوبهحوزۀسیاستراهیافت.
رفاقتشبالئونگامبتا،سیاستمداربرجستۀفرانسوی،
دروروداوبهدنیایسیاستمؤثربود.پسازمدتی،
اوبهزنیقدرتمندوفعالدرسیاستتبدیلشدکه
درمحافلسیاسیازنظراتشبااحترامیادمیکردند.
ویتاالریراتأسیسکردکهگامبتاودیگررهبران
جمهوریخواهدرآنرفتوآمدمیکردند.آداندر

منابع

Encyclopedia Britannica;
www.cather.uni.edu;
www.encyclopedia.com;
www.archivesdufeminisme.fr

ویراستارشهرنور
ـلورنازآلمانبهفرانسه برگرداندنمنطقۀآلزاسـ
تاثیرگذاربودوبهپاستالشهایشدراینزمینه

عنوان»فرانسویبزرگ«بهاودادهشد.
ویتنهازنحاضردرمراسمامضایپیمان
 Nouvelle(ورسایبود.در1879،انتشارنوِول ِروو
Revue(را،کهبهیکیازمجالتبرجستۀپاریس

تبدیلشد،آغازکرد.ویهشتسالویراستارمجله
بودوازابتداتا1899مدیریتآنرابرعهدهداشت.
آدانبسیاریازنویسندگانبزرگفرانسهرا
نویسندگان نوشتههای او بهجهانمعرفیکرد.
فرانسویمانندپلبورژه،پیرلوتی،گیدوموپاسان
واکتاومیرابورامنتشرکرد.آلفونسدوده،پیش
ازنوشتنرمانجدید،ساعتهادر
موردطرحکلیآنباآدانبحثو
مشورتمیکرد.آدانویراستارو
منتقدیتیزبینودقیقبود.بسیاریاز
آثاراوبهصورتمقاله،زندگینامه
ورمانچاپشد.برخیازمقاالت
اوباناممستعارپلواسیلیمنتشر
 Home(شد.در1897،هوم مانْتلی
Monthly(،مجلهایامریکایی،به

سردبیریویالکدر،اورابزرگ ترین زن 
ویراستار پاریس نامید.در1882،ملکصومعهای
راخریدواز1904تازمانمرگشدردر23اوت

1936آنجازیست.

سحر مرامی  |  ویراستار

|  ژولیت آدان
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* خاطره ای از استاد ایرج جهانشاهی

دانشمنددر سال1367درکارگاهسهروزۀمجلۀ
زمینۀنگارشوویرایشمتونعلمیشرکتکردم.
استادانیگانهایدرسمیگفتند.روزاول،استادایرج
جهانشاهیدرسدادند.نامویادایشانراباآوردن
فرازهاییازسخنانشاندراینمطلبگرامیمیدارم.

_بایدبازبانزندگیکنیم.

_درکارنویسندگیالزماست:دیدن،یافتن،
پختندرمغزوداشتنفلسفه.

_اگرمغزداریم،میتوانیمبنویسیم.کسیقادر
بهنوشتننیستکهاندیشهنمیکند.

_اگرخواندیموفهمیدیم،بعدجرئتداریم

بنویسیم.بازکردندیکشنریخوب

است،امااندیشهکردنچیزدیگری
است.

_زبانهرقدرسادهتروروانتر

باشدزیباتراست.

_گاهیبرایانتخابیکواژهباید

سیلغترابنویسیموباصدایبلند

برایخودودیگرانبخوانیم.آهنگ
کدامیکبهتراست؟

دوخاطرهازویرایش
_یکیازچیزهایمایهداربودنکتابخوانی
است.هرچهبیشتربخوانیم،بیشتروبهترمیتوانیم
بنویسیم.مثال:هرچهبابچهبیشترحرفبزنند،زودتر

زبانبازمیکند.

_پیشنهادهایویراستاربایدسازندهباشد.

دربراببندید،منآن
ً
_هرکجابنویسندلطفا
درراچهارطاقبازمیکنم!

* زیبایی در ذات ویرایش نهفته است

ترماولفوقلیسانسبودم،رشتۀکتابداریواطالعرسانی
پزشکی.درسیداشتیمبهناماصطالحاتپزشکی.
استادپیشکسوتایندرس،ابتدایهرجلسه،ازیکی
ازدانشجویانمیخواستدرسجلسۀقبلرامرورکند.
آنروزنوبتمنبود.ایشان،هفتۀپیش،ازمبارزۀانواع
گلبولهایخونباعواملبیماریزاسخنگفتهبود.
اینکهترشحات

ً
نکاتمهمدرسرابازگوکردم.مثال

محلزخْمپیکربیجانگلبولهای
میزبانوعواملبیماریزاست.استاد
لبخندیزدوگفت:»چهزیباسخن
میگویی!منگفتهبودمالشهوشما
گفتیپیکر بی جان.آفرین!«کهناگهان
بچههایکالسیکصداگفتند:»استاد،

اینمریمپورثانیویراستاره!«

، ناشر مریم پورثانی  |  ویراستار

|  ایرج جهانشاهی
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پرکینز

ششسالپیشدرکتابدوم
ً
یادمطلبیمیافتمکهحدودا

گاهنامۀ ویراستارخواندهبودم.مصاحبهایخواندنی،به
ترجمۀمژدهدقیقی،ازفعالیتهایجرالدگراسوگروه
ویراستارانمستقل)آیایجی(کهگراسبنیانگذارش
است.تورقگاهنامهوخواندندوبارۀآنفکرمراناخودآگاه

بهکتابویرایش از زبان ویراستارانجلبکرد.
رفتمسراغکتابخانهاموآنراورقیزدم.برخیمطالب
راعالمتزدهاموزیربرخیسطورخطکشیدهام.نگاهی
بهپیشگفتارچاپدومکتاب،بهقلمعبدالحسینآذرنگ،
سِپرکینزخطکشیدهام.پشت

ْ
میاندازم.زیرنامَمک

لپتاپممینشینموجستوجوییمیکنم.ناماصلیاو
ویلیامَمکسِولِاوارتسپرکینز)1884-1947(است.
اودرموفقیتوشهرتبرخینویسندگانامریکایی
تأثیرفراوانیداشت.پرکینزاقتصادخواندودر1907،
ازکالجهاروارد،فارغالتحصیلشد.زیرنظرچارلز

تاونسندکوپلند،استادادبیات
وشاعرونویسنده،تعلیمدید.
کوپلنددرآموزشپرکینزبرای
حرفهاشتأثیرمهمیگذاشت.
پرکینزمدتیخبرنگارنیویورک 
تایمزبودو،بعدازآن،درِسَمت
مدیرتبلیغاتدرانتشاراتپسران
چارلزاسکریبِنرزمشغولبهفعالیت
شد.اینانتشاراتبهچاپآثار
نویسندگانقدیمیمعروفبود،

اماپرکینزامیدداشتبتواندآثارنویسندگانجوانتررا
منتشرکند.او،برخالفاکثرویراستاران،همیشهفعاالنه
درپینویسندگانجوانونوپابود.بزرگترینکشفاو،
درسال1919،باچاپاولینرماناسکاتفیتزجرالد
باعنواناین سوی بهشت اتفاقافتاد.پرکینزازطریق
جرالدباهمینگویآشنامیشودوایننویسندۀبزرگ
باکمکاو،درسال1926،نخستینرمانمهمخود،

خورشید همچنان می دمد،رامنتشرمیکند.
برایآشناییبیشتربااینویراستاربزرگبهتماشای
فیلمیمینشینمکهبخشکوچکیاززندگیاورابه
تصویرکشیدهاست.اینفیلم،بهکارگردانیمایکل
ِگَرنِدیج،نابغهنامداردوداستانواقعیرابطٔهپیچیدٔه
توماسوولفبامکسپرکینزاست.بزرگترینمشکل
کاریکهپرکینزدردورانکاریخودباآنمواجهمیشود
نبودخودانضباطیهنریتوماسوولفبودهاست.
وولفحجمزیادیمینوشتهوبههرجملۀخودبسیار
دلبستهبودهاست.پسازکشمکشیعظیم،پرکینز
وولفراوادارمیکندتانودهزارکلمهازاولینرمان
خودباعنوانفرشته، به سوی خانه نظر کن!راحذف

کند.اینرماندرسال1929بهچاپمیرسد.
وولفدرابتداازپرکینزبهخاطرکشفوراهنمایی
اوسپاسگزاربود،امابعد،اینتصورعمومیکهموفقیت
خودرامدیونویراستارشاستناراحتشمیکندوپس
ازدعواهایمتعددباپرکینز،
انتشاراتاسکریبنرزراترک
میکند.باوجوداین،پرکینز،
پسازمرِگزودهنگاماودر
سال1938،ویراستارادبی
اورا باقیمیماندو وولف
نزدیکتریندوست همیشه
خودمیداند.اگرچهشهرت
پرکینزدرمقامویراستاربیشتر
بهاینسهنویسندۀبزرگمرتبط

|  َمکس پرکینز

منا رجبیه فرد  |  ویراستار

ویراستاِر مهربان همچون پرستاری بامحبت
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***

است،بهموفقیتبسیاریازنویسندگاِندیگر،همچون
مارجوریکینانراولینگز،نیزکمکمیکند.

پرکینزتمامعمرشراصرفپرورانیدنآثاردیگران
کرد.»اوبانویسندگانهمراهوهمگاممیشد،تجربههای
فراوانخودرادراختیارشانقرارمیدادتاآنچهمیخواهند
بنویسند.پرکینزنکتههاییرادرخوانندگانودرخواندن
تشخیصمیدادکهمراعاتآنهاموجبمیشدپیام
نویسندهبهبهترینصورتممکنبهخوانندهانتقالیابد.
نویسندگانهمینجنبههارادرویرایشپرکینزمیدیدند؛
اورابهسانپرستاریمییافتندکههمۀمهرومحبت،توان،
دانش،وتجربۀخودرابهخدمتموجودیمیگیردکه
بایدتندرستیخودرابازیابد،وازاینروآرزومیکردند
لی،

ُ
پرکینزویراستارنوشتههایشانباشد«.َمتیوِبروکک

محققوویراستارفرهنگ زندگی نامۀ ادبی،پرکینزرا
شناختهشدهترینویراستارادبیادبیاتامریکاتوصیف

کردهاست.

پرکینز، ویراستاِر مهربان همچون پرستاری با محبت   |  منا رجبیه فرد*

منبع

گراس،جرالد)1395(.ویرایش از زبان ویراستاران، آنچه 
نویسندگان باید دربارۀ کار ویراستاران بدانند.ترجمۀگروه

مترجمان،ویراستۀمژدهدقیقی،تهران:کتابمهناز.

حاصلیکخاطرهیا
ً
اینچندسطرمطلبنهصرفا

تجربه،بلکهفراترازآن،بیانیکاصلاخالقیمهم
استکههرویراستاریبایدهموارهآنراسرلوحۀ
کارشقراردهدوبااینرویکردآثاردیگرانراویرایش
کند.وقتیبهعنواننویسندهیامترجماثرخودرابرای
چاپبهناشریادفترمجلهایتحویلمیدهیم،ازما
خواستهمیشودآزادوصاحباختیاربودنناشریادفتر
مجلهدرویرایشمطالبرابپذیریم؛اماگاهی،در
نهایت،نویسندهیامترجمازحاصلکارچندانرضایت
نداردومیگویداثرشدرفرایندویرایشآسیبدیده
است.حال،چهبایدکرد؟آیابایدنظراوراپذیرفت
ودرویرایشمتنتجدیدنظرکردیاحتی،درصورت
لزوم،کاررادوبارهبادقتبیشتریانجامدادیااینکه
بهوییادآوریکردکه،طبقتوافقاولیه،ناشریادفتر
مجلهدرویرایشنوشتارشتامّاالختیارندواوهیچگونه
ویراستار،ناشریادفترمجله

ً
حقاعتراضندارد؟غالبا

یا
ً
اعتراضنویسندهیامترجمرانمیپذیرندوتلویحا

بهویمیگویند»همیناستکههست!«واگر
ً
تصریحا

ویرایشرانمیپذیرد،بهرغمطیشدنمراحلزمانبر،
بایداثرشرادرجایدیگریمنتشرکند؛حالآنکه
دراینموقعیتبهتراستویراستاِرمنصفومعتقد
بهاصولاخالقحرفهایبپذیردکهصاحباصلیاثر
استنویسندهیامترجمآناستوبنابراینبایدکاری
کردکهدرنهایترضایتاوتأمینشود؛بدینترتیب،
بهیادداشتهباشیم،باوجوِدداشتنمهارتبسیارزیاد
وسابقۀچندینسالهدرویراستاری،چنانچهنویسنده
یامترجمیازویرایشاثرشرضایتنداشتهباشد،
بهجایگفتن»همیناستکههست!«سعیکنیمآنچه
راازنظراواشکالبهشمارمیآید،بهگونهایتغییردهیم
کهرضایتشحاصلشودوتغییرهاییراکهباتوجیه
زبانیوعلمیصورتگرفتهاندبرایششرحدهیمتا

درنهایتبااوبهاتفاقنظربرسیم.

همیناستکههست
، مدرس دانشگاه مژگان اصغری طرقی    |    ویراستار



25ویژه نامۀ روز ویراستار *

هرکسی نمی تواند ویراستار باشد. البته با آموزش می شود ویراستار فنی 
شد، ولی ویراستار زبانی، محتوایی، ساختاری، این ها توانایی هایی می خواهد 
که درواقع کسب آن توانایی ها همت می خواهد. باید زیاد بخوانید. مثاًل اگر 
ویراستاِر یک رماِن ترجمه ای هستید، باید رمان خوان باشید. اگر ویراستار 
ترجمۀ یک اثر ادبی، نقد ادبی، نظریۀ ادبی هستید، باید با نظریه های ادبی، 
با اصول و مبانی نقد ادبی آشنا باشید. بنابراین، تنها آموزش دیدن در 
کالس کافی نیست. باید خورۀ کتاب باشید؛ خالصه، کتاب خوان باشید. 
من خیلی ها را دیده ام که ویراستاری می کنند، ولی کتاب زیاد نخوانده اند. 
نه تنها کتاب های معاصر را، کتاب های باارزش کهن را. البته این موضوع 
هست که باید انتخاب کنند؛ چون نمی شود همۀ کتاب ها را خواند. باید 
انتخاب کرد یا پرسید کدام مترجم خوب است؛ چه کسی قلم خوبی دارد؛ 
در چه نوعی و در چه رشته ای چه کسی هست که زبده و نخبه است؛ آثار 

او را بخوانند. یعنی آثار را انتخاب کنند و بخوانند.

ویراستار، کتابخوان حرفه ای
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نوشتنازتجربۀویراستاریهمانقدردراین
زمانهنیازاستکهنیست.ازآنجهتنیازاست
کهسالهاکوشیدهایمتامقامومرتبۀویراستار
بهحداقلیکهحاالرسیدهبرسد؛پسبایداز
روزهاییکهبرماگذشتبنویسیموازآنسو
نیازنیست؛کهاوضاعبحرانزدهسکوتو
مطالعۀبیشتروگاهکمکاریراطلبمیکند.
بهمطبپزشکرفتهبودم.فرمیمقابلم
بودکهبایدشغلمرادرآنمینوشتم.مندرس
میدهم،ولیاستادنیستموراهبسیاریدر
پیشدارم؛کارمندجایینیستمیعنینخواستم
باشم؛گاهیمطالعهوپژوهشمیکنموچیزکی
مینویسم؛ولیویراستاریشغلاصلیاماست.
یکبارکسیوقتیازشغلمباخبرشدباکمی

نگرانیگفت:»فقطهمین!«
اگرخواندنمتونبهجهترفعنقصها،
روانکردنزبان،مقایسهبااصلمتندرمتون
ترجمهو،درنهایت،رسیدنبهخروجیبیغلط
برایرساندناصلمحتوابازبانیرسابهمخاطب

»فقطهمین!«است،بله:فقطهمین!
آنروزسرانجامدرفرمنوشتم:»ویراستار«.
وقتیپزشکداشتپروندهامرامیخواند

*

شرافتدرجغرافیاینقص
الناز معتمدی  |  ویراستار

نگاهمبهنگاهشبود.
گفت:»بهبهخانمویراستار!درروزنامه

کارمیکنی؟«
گفتم:»برایهمهجاکارمیکنموبرای

هیچجا.«
گفت:»تازهشدیشبیهما؛مطب،بیمارستان،

مجازی...«
باخندهگفتم:»البتهدستمزدمانخیلی

فرقدارد.«
گفت:»چندسالتالشکردی؟«

گفتم:»حداقلازسالورودبهدانشگاه
وعجیباستکهناباورانهبیستسالازآن

روزهاگذشتهاست.«
شبیهایم!تونقصمتن

ً
گفت:»پسواقعا

رارفعمیکنی،مانقصبدنراوهمیشهالزم
هستیم.«

تعریفخوبیبود.درجغرافیاینقص،
چهشغلشریفیداریم.

آنروزوقتیازدراصلیساختمانپزشکان
بیرونرفتم،متنیپشتدرخواندم:»بیمارین
توجهنماییدکه

ً
محترمومحترمه،خواهشا

درببستهگردد«وبعدکسیشلختهزیرش
نوشتهبود:»هواسردمیباشد!!!«
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درفرهنگمدرنامروز،رسانههایاجتماعی
نقشمهمیدرزندگیمردمبازیمیکنند.با
اینحال،هنوزهمکالممکتوبدرشکلگیری
فرهنگجوامعمؤثراست.امروزهمحتواهای
متنوعی،درشکلهایگوناگون،دراختیارمردم
قرارمیگیرد.کتابهایچاپیسنتی،کتابهای
الکترونیکی،وبالگهاوغیرهقالبهاییاندکه
دراختیارهمهقرارگرفتهاست.همینموضوع
باعثشدهتافرصتهایبیشتریدراختیار
عالقهمندانبهکالممکتوبایجادشود.صرفنظر
ازقالبها،هرنوشتاریدورکناساسیدارد
کهبدونآنهاهیچنوشتهایشکلنمیگیرد:
ویراستاروصاحباثر.ایندورکناصلیهر
نوشتهایاندکههیچکدامازآنهارانمیتوان

نادیدهگرفت.
برکسیپوشیدهنیستکهصاحباثرو
ویراستاربایدباهمدرارتباطباشندوارتباط
درستومنطقیبینآنهاباعثبهترشدنسطح
کیفیاثرخواهدشد.اما،طیسالهاییکه
بسیار ارزشمندمشغولهستم، اینحرفۀ به
دیدهامکهنویسندگانارتباطسازندهباویراستار
برقرارنمیکنندوحتیبهویراستاردیدبدی
دارندوبهچشمآنانویراستارکسیاستکه
میخواهداثرشانراخرابیادستکاریکند.
ایننگرشمخرببرخیازنویسندگانبهویراستار
وویرایشروحیۀویراستارراتخریبمیکند

وباعثازبینرفتننشاطوذوقویراستاردر
حینکارمیشود.

گویاهنوزاهمیتکارویراستاربرایبسیاری
ازنویسندگانوحتیناشرانمشخصنیست.
آنهانمیدانندکهنقشویراستاردرباالبردن
کیفیتآثارتاچهاندازهمهماستواولین
منتقدهرنوشته،قبلازانتشار،همانویراستار
استکهبانگاهدقیقوموشکافانۀخودسعی
میکندمطالبراروشنوقابلفهمترکند.
ویراستارمعماریاستکهسعیمیکندبا
زدودنناراستیهاونادرستیهاازساختمانمتن
بناییشکیلوزیبابسازدتاچشمهارابنوازدو
لذتیعمیقووصفناشدنیرابرایشفراهم
کند:لذتیکهباهیچلذتدیگریهمسنگ
نیستوطعمبیمانندآنرافقطخوانندگان

آنآثارمیچشندوبس.

ویراستار معماری است که سعی 
می کند با زدودن ناراستی ها و 

نادرستی ها از ساختمان متن بنایی 
شکیل و زیبا بسازد

*

*

نیست! ویراستارخرابکار
مریم عرفانی فر  |  ویراستار
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ویراستار هنگام ویرایش در فرایند جراحی قرار می گیرد تا 
ناهنجاری های احتمالی متن را درمان کند یا مانند باغبانی شاخ 

و برگ های اضافی را از درخت متن بزداید.

*

پاکیزهنویسیازدیربازدرهمۀمتونوبهویژه
درادبیاتکالسیکجایگاهیواالداشتهو
نشاندهندۀمتنیروانونویسندهایمسلطو
دانابودهاست.سالهاپیش،وقتیکتابآیین 
نگارش و ویرایشرابرایکسبنمرهایعالی
درامتحاندانشگاهمطالعهمیکردم،ویرگول
راشناختم؛سپسپاراگرافبندیراآموختمو،
درسیرمطالعه،باویرایشزبانیانسگرفتم.
لقوآراستگیهموارهبرایمارزشمند

َ
ازآنجاکهخ

بود،ازدیدگاهیدیگرنگارشرامدنظرقراردادم
ودریافتمویرایشودرستنویسی،دوشادوش
نوشتن،برآراستگیمتنواقبالآننزدخواننده
میافزاید.ازآنپس،هنرپاکیزهنوشتنبهمحکی
برایسنجشمطالعۀمتونگوناگونتبدیلشد.
ورودبهعرصۀویرایشوویراستاریدنیایی
متفاوتازشیوۀنگارشودرستنویسیراپیش
رویمقرارداد.گوییویراستارهنگامویرایشدر
فرایندجراحیقرارمیگیردتاناهنجاریهای
احتمالیمتنرادرمانکندیامانندباغبانیشاخ

وبرگهایاضافیراازدرختمتنبزداید.
ازاینرو،هنرویرایشفراترازپاکیزهکردنظاهر
متنومرتبکردنجمالتاست.ویراستار
دردنیایدستورزبانومحتواسیرمیکندو
هرجملهرابامعیاردرستنویسیمیسنجد.
ازویرگولوگیومهمیگذردوفعلرابافاعل
مطابقتمیدهد.همچنین،خطاهایدستوری
رارفعمیکند،واژگانیمناسببرمیگزیندو

نوشتاریمنسجمراآمادهمیکند.
سالهاهمراهیبانویسندگانونوشتههای
آنانبهمنآموختنگارشهنریواالستو
ویرایشزینتدهندۀآن،کهگاهظاهرمتنرا
میآرایدوزمانیآنراپیراستهمیکند.ازاینرو،
شایدبتوانگفتنگارشوویرایشازیکدیگر
منفکنیستند:نویسندهنهالمتنرامیکاردو
پرورشمیدهدوویراستارآنرامیپیرایدو
میآرایدتادرنهایتبهدرختیبارورتبدیلشود
کهثمرۀآنرشدآگاهی،تفکر،علم،بصیرت،
فضلوکمالاست.درپایان،ضروریاست
بدانیمگسترۀویرایشودرستنویسیمسیری
خطیومشخصنداردوویراستاردرمواجهه
بامتنازاصولتعریفشدهفراترمیرودوبر

دانشخودمیافزاید.

؛جراحیاباغبان ویراستار
، مدرس دانشگاه فاطمه گلچین  |  ویراستار

*



29ویژه نامۀ روز ویراستار *

باوجـودفراگیرشـدناسـتفادهازرایانـهدرفرایند
تولیـدکتـاب،آیـاویرایـشرویکاغـذهمچنـان
منطقـیاسـت؟برخـالفتصـوِربسـیاریازمـا
ویراسـتاران،پاسـخشـماریازناشـرانبـهایـن
پرسـشمثبتاسـت.بهعنـوانویراسـتاریکهاز
گذشـتهتاامروزکتابهاییرارویکاغذویرایش
کردهومیکند،دراینیادداشـِتکوتاه،ازتجربۀ

شـخصیامدراینبـارهخواهـمگفت.
دردفـاعازویرایـشکاغـذی

ً
آنچـهشـخصا

چیـزیفراتـرازایندوگـزارهیا
ً
شـنیدهامعمدتـا

نبـودهاسـت: ازایندسـت گزارههایـی
1.ویرایشرویکاغذدقیقتراست)رویکاغذ
چشمبهاصطالحکمترمیدود،تاروینمایشگر،

ً
اگرمتـنرویکاغـذیغیرسـفید،مثال

ً
خصوصا

ویرایششود(؛ کرمرنگ
2.ویراسـتههایکاغذیراراحتترمیتوان
بهتأییدپدیدآور)ان(رسـاند،

ً
سـنجیدوخصوصا

بهویـژهاگرپدیـدآورقدریسـختگیرباشـدیابا
رایانهونرمافزارهایمتنپردازیآشـناییچندانی

باشد. نداشته
بهتجربهدریافتهامکهاینگزارههارانهمیتوان
پذیرفتونهسراسرمردوددانست.درواقع،

ً
مطلقا

اگربخواهمحـرفآخـرراهمیناولبزنـم،باید
بگویم:انتخـابمیانویرایشکاغـذیورایانهای
بهعواملچندیوابستهاسـتکههریکازایندو
گزینهوحتـیترکیبیازآنهـارادرموقعیتهایی
موجهمیسـازد.بااینحال،میخواهمازفرصت
استفادهکنموبهاختصار،برخیاشکاالتویرایش

کاغذیرایادآورشوم.
مهمتریـناشـکالفنیبهنظـرمایناسـتکه
ازامـکان»جسـتوجو«درمتن

ً
ویراسـتارعمـال

محـروممیماند.بـههمیـندلیلیکدسـتکردن

درمصائبویرایشکاغذی
سیدمحمدحسین میرفخرائی  |  ویراستار

بسیاردشواروگاهناممکنمیشود.
ْ
برخیتغییرات

برخیاشکاالتمتنراهمشـایدازاساسنتوان
تشخیصداد.همچنیناگرویراستاربخواهدتغییراتی
درسراسرمتناعمالشـود)همانچیزیکهآنرا
»دسـتورکلی«مینامیم(،دربیشترموارد،

ً
عموما

امکانسـنجشاینتغییراترانخواهدداشـتو
همیـنبراحتمـالخطـامیافزاید.)فکـرمیکنم
بیشتِرماازاشتباهاتخندهدارناشیازدستورکلی
خاطرهایداشتهباشیم.(دیگراینکهچونتغییراِت
یکیدیگرازهمکاران

ً
مدنظرویراسـتارراعموما

ِاعمالمیکنـد،تعـداددسـتاندرکارانافزایش
مییابدوهمینیعنیطوالنیترشـدنفرایندنشر
والبتهبیشترشدناحتمالخطایانسانی.بگذریم
ازاینکهبعضیوقتهاالزممیشـودفردسـومی
برِاعمـالتماموکمالتغییراتنظـارتکندواین
جزنمونهخوانِیمرسوماست.سرآخرهمبعضی
وقتهاویراسـتارمطمئننمیشـودکـهتغییرات
مدنظـرشبهدرسـتیدرمتـنپیادهشـدهیـاخیر،
مگراینکهخوددوبـارهمتنرابررسـیکند.یکی
ازاینمـواردکهبـرایخودمـننگرانیزاسـت،
حرکتگـذاریکلمـاتدرعبـاراتوجمـالت
عربـِیمتـناسـتکـهگاهـیپسوپیششـدنیا
تغییرنابجایشـانمعنارادگرگـونیاحتیواژگون

. میکند

ً
ازاینهاگذشـته،درویرایشکاغذیمعموال
ازهرکار،سـهچهارنسـخهیاحتیبیشـترپرینت
گرفتـهمیشـود.بـرآسـیبهایزیسـتمحیطی
ایـنکارهـماگـرچشـمبپوشـیم،کـهبهنظـرمن
البتهنبایـدچنینکنیـم،اینحجمازکاغذبسـیار
جاگیراسـتوخیلیوقتهاناشرانرابهدردسر
امـکانحفاظـتازآندربرابر

ً
میانـدازد.ضمنا

انواعآسـیبهایفیزیکیهمیشـهفراهمنیسـت.
مشکلدیگِراینشیوۀویرایشدشواریانتقال
نسـخههابهویژهدرکارهایپرحجماست،آنهم
درروزگاریکـهبـههزارویـکدلیل،بسـیاریاز
عامالننشردورکار)تر(شـدهاند.پیداستکهدر
ویرایشکاغذی،جابهجایینسخههامیانپدیدآور،
ناشر،ویراستار،صفحهآراوسایردستاندرکاران
الجـرمبایـدبهصـورتحضـوریانجـامبگیرد،
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حالیامسـتقیمیـابهکمـکپیکوپسـت.این
کار،عالوهبـراینکـهزمانبـروهزینهزاسـت،
مشکالتخاصخودرادارد:ازآسیبدیدگی
نسـخههاگرفتـهتـادرهموبرهمشـدنوحتـی

آنها. مفقودشدن
تصورمیکنممشکالتویرایشکاغذیبه
مواردیکهبرشمردممحدودنباشدوویراستارانی
کهتجربۀکاررویکاغذدارنـدبتوانندبراینها
مـوارددیگریهـماضافـهکننـد.بهاینترتیب،
شـایدبهترباشـداینطـورجمعبنـدیکنم:در
بیشـترمـوارد،ویرایـشرایانـهایبهسـودهمه
اسـت.بههمینخاطرچهبهترکهگزینۀنخست
ناشرانباشد.بااینحال،چنانکهدرابتداگفتم،
ویرایشکاغذیرابهدالیلی»نمیتوان«وشاید

»نباید«یکسرهکنارگذاشت.

در مصائب ویرایش کاغذی  |  سیدمحمدحسین میرفخرائی 

مهم ترین اشکال فنی 
ویرایش کاغذی به نظرم 

این است که ویراستار عمًال 
از امکان »جست وجو« در 

متن محروم می ماند.

*

*

بیگمانبرایموفقیتدرهرکاریبایدراهورسمآن
راآموخت.حرفۀویراستارینیزازکارهاییاستکه
انجامدادندرستآندرچرخۀپژوهشونگارشو
نشربهبهرهمندیازدانشویرایش،سلیقهوقریحهای
خوش،حوصلهایوافرواخالقیبایستهنیازمنداست
تابتواندراینمسیرموفقشد.اینهامکملیکدیگرند

وهرکدامبدوندیگریبینتیجهخواهدبود.
یکیازمهمتریناصولحرفۀویراستاریامینبودن
وداشتنوجدانکاریاست؛بدانمعنیکهویراستاراز
سهلانگاریوشتاببیهودهدراجرایکاربپرهیزدوبا
تالشبهسرحدتوانوبادقتویرایشاثررابهسرانجام
رساند.همچنین،ویراستاربایددیدگاههایاصولیو
درستویرایشراباقاطعیتبهنویسندهیاناشربیان
کند؛البتههنگامیکهبرایمؤسسهوسازمانویرایشی
ویاپژوهشیکاریانجاممیشود،بایدبرپایۀشیوۀ
آنهانکاتویرایشیرعایتشود،امادربرابرپافشاری
نویسندگانبرایاظهارواعمالدیدگاههایشخصی

قاطعیتالزماست.
افزونبرآن،رعایتنظموانضباطکاریدرامر
ویرایشنیزسببموفقیتویراستاراستوبرپایۀاین
نظموسامانمیتوانزمانمناسببرایتحویلکاررادر
نظرگرفت،کهامربسیارمهمیاست،زیراویراستارانی
کهنظمزمانیندارند،بهاعتبارخودلطمهمیزنندودر

چرخۀنشرنیزخللایجادمیکنند.
درنهایت،بیانایننکتهخالیازلطفنیستکه:
»رابطٔهمیانویراستارانوپدیدآورانوناشرانرابطٔه
فردیوجزئینیستکهنقضاصولواخالقدرآنبه
مناسباتخصوصیمیاناشخاصمحدودباشد.تیغ
ویراستارسیاستقاطعدستگاهنشراستوبریدنهای
همینتیغ،درمواردبسیار،تعیینکنندٔهمرزهایفرهنگی

است.«*

*عبدالحسینآذرنگ،»اخالقدرویرایشونشر«،ماهنامٔهکلک،شمارۀ
35و36،بهمنواسفند1371.

ویرایش اخالقدر
مریم مرشد    |    ویراستار

*
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دردهههایاخیر،شاهدپیشرفتهایبسیاریدر
عرصۀادبیاتکودکونوجوانایرانبودهایمکه
جایامیدواریوسپاسدارد.امروزه،درحالیکه
خوشبختانهفارسینویسیبرایکودکاندغدغۀ
بسیاریازناشراناینحوزهشده،اماایندغدغه
هنوزبهرفتاریجمعیوکاملوکارآمدتبدیل

نشدهاست.
اینامرموجبشدهتابارهاشاهدتکرار
یکیازگالیههایهمیشگیداورانالکپشت
پرندهیعنیمعضلویرایشاینگونهمتونباشیم.

آنهانوشتهاند:
متأسفانهویرایشنشدنکتابهاوگاهویرایشبد،

باوجودنوشتن]نام[ویراستاردرشناسنامۀکتاب،

بههمراهمشکالتنمونهخوانی،غلطتایپیو

امالییمعضلیاستکهروزبهروزگریبانگیر

ناشرانبیشتریمیشود.

پیشتر،اینمشکلدرناشرانکمکارو

کوچکدیدهمیشد،اماامروزهبهآثارناشران

معتبر،پرکاروصاحبنامهمسرایتکرده

....بهتراستناشراناینمسئلهراجدی

بگیرند،زیراگاهیحجمغلطهاومشکالت

منبع

ابراهیمی،نادر.مقدمه ای بر فارسی نویسی برای کودکان،

تهران،روزبهان،1396.

ویرایشیبهحدیاستکهآثارخوبکنار

گذاشتهمیشوند)پژوهشنامۀ ادبیات کودک 

و نوجوان،ش11،ص94(.

اینگرفتاریناشران،درکنارتربیتضعیف
وناکافیویراستارانونیزکمتوجهیوزارت
آموزشوپرورشبهآموزشمناسبوکارآمد
مهارتهاینویسندگیبهنوجوانان،کهبخشیاز
آنهانویسندگانوویراستارانایرانخواهندشد،
باعثشدههمچنانشاهدادامۀروندمعیوبخلق
وویرایشمتونکودکونوجوانباشیم.درحالیکه
اگربهمصائبویراستارانتوجهمیشدودانشگاه
فرهنگیانآموزشوتربیتدبیرانرابهدرستیبه
اجرامیگذاشتومتونجدیدفارسیمتوسطهرا
بهدرستیوباتخصصبهنویسندگانوویراستاران
آیندهآموزشمیداد،درسالهایینهچنداندور،
درزمینۀفارسینویسیبرایکودکانونوجوانان،
آنچنانپیشرفتمیکردیمکهاستادفقیدنادر
ابراهیمیدرکتابمقدمه ای بر فارسی نویسی 
برای کودکان )ص16(ازآناینگونهیادمیکند:
»کودکبتواندنوشتهرابخواند،راحتبخواند،
بشنود،بفهمد،حسکند،ودرصورتلزومبه

یادبسپارد.«

*

کسیهستکهبهحرفداوران
الکپشتپرندهگوشکند؟

مهدی عصاره  |  ویراستار
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