
 
 

 گو با عبدالحسین آذرنگو گفت
  

 (1) ایم؟ما در کجای صنعت نشر و ویرایش ایستاده
  

گر برجسته آقای عبدالحسین آذرنگ در باب ویرایش به فرصتی پیش آمد تا با پژوهش
گذرد که در چند شماره از نظر خوانندگان محترم می گوو گو بنشینیم. در این گفتو گفت

تر های بعدی به مسائل جزئی نخست نگاهی داریم به تاریخ ویرایش در ایران. در بخش
گذرد و وظایف و شده چه می رشتصحنۀ ترجمۀ من تا ببینیم در پشت شویمویرایش وارد می

 نقش ویراستار در ترجمه چیست. 
 

ای ضمن بحث وال شروع کنم. در مقالهعزیز، اجازه بدهید با این سآذرنگ آقای  فر:خزاعی
ترین  آموزش تایپ و ویرایش در کوتاه»آگهی تبلیغاتی یک دفتر تجارتی با عنوان  ةدربار
اید که با ورود قوة قهریه به این موضوع و بستن چنین دفاتری مخالفید و نشر گفته« مدت

که این زنجیره سالم نشود، وجود  پیوسته است و تا زمانی  هم های مرتبط و بهای از فعالیتزنجیره
ابواب جمعی صنعت نشر  ،که ویراستاری ناپذیر خواهد بود. با توجه به اینچنین دفاتری اجتناب

 ای دارد؟ است بفرمایید صنعت نشر ما در مقایسه با صنعت نشر در غرب چه مشکالت عمده
 

توافق کنیم، به این « صنعت نشر»ر سر اصطالح اگر موافق هستید اول از همه ب آذرنگ:
عالی که  برند. جناب می کار های معنایی بسیار متفاوتی بهدلیل که این اصطالح را با دامنه

دانید که اگر در آغاز های اصطالحی، بهتر از من میشناس هستید و خیلی هم اهل دقت زبان
های مشخص اگر و رسیدن به نتیجهوگو بر سر دامنۀ معنایی توافق نشود، مفاهمه  گفت
 ناپذیر نباشد، دست کم دشوار است. امکان

 
« نشر»و « صنعت»کامالً موافقم، مخصوصاً به این دلیل که ترکیب دو کلمۀ  ،بله خزاعی فر:

های  زنند و نه با اقتصاد و جنبهبرای کسانی که در ذهنشان نشر را همیشه با فرهنگ پیوند می
 فنّی آن، ترکیب غریبی است. 

  
تواند نشر را به بخشی از آن، یعنی به بخش تولیدی آن، مثالً پس  می« صنعت»واژة  آذرنگ:
یافتن تولید اثر تا عرضه و فروش کتاب انتشار یافته، محدود کند. اگر این بخش  از پایان

کامل نشر باشد، یعنی از  کند، اما اگر مرادمان از آن چرخۀ وجهۀ نظر باشد، موضوع فرق می
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ثیر بر چرخۀ نشر، شدن و سپس بازخورد آن و تأ خواندهتا  آوردن اثر پدیدمحرّک اول برای 
یابی مسائل و مشکالت نشر طبیعتاً گسترة بحث دامنۀ دیگری دارد. بنده چون اغلب به ریشه

گیرم. ولی اگر یهای صنعتی و فنّی آن، چرخۀ کامل را در نظر م عالقۀ بیشتری دارم تا جنبه
را هم در نظر بگیریم، باید توجه داشته باشیم که هیچ صنعتی  بخش صنعتی نشرحتی فقط 

های  ما همۀ زیرساخت« صنعت نشر»کند. آیا  های اصلی و الزم رشد نمی بدون زیرساخت
ـ فرق  یافته های نشر توسعه ها با زیرساخت این زیرساختآیا الزم را دارد؟ اگر دارد، 

ـ همتراز است؟ یافتن این پاسخ ساده است، زیرا  ای و در کجای جهانکند در چه قاره نمی
ی، آموزش، نند مواد خام، تجهیزات، دانش فنّها تهیه کرد، ماساخت توان صورتی از زیرمی

های حقوقی و قانونی، تسهیالت بانکی و اعطای وام، و بعد با رسانی، حمایت پژوهش، اطالع
 سنجید. هم مقایسه کرد و

 
. نداردست. نیاز به توضیح کردید کافیها ذکر همین سیاهۀ مختصری که از زیرساخت فر:خزاعی

یافته کجای  داند در مقایسه با نشر توسعهنظر بگیریم، خدا می اگر چرخۀ کامل صنعت نشر را در
 کار هستیم. 

 
در  نیافته یافته یا توسعه برای درک این نکته که نشر ایران، یا نشر هر کشور توسعه آذرنگ:

نشر تعیین کنیم،  گیرد، معیاری الزم است. اگر بخواهیم هدفی نهایی را برایکجا قرار می
ای با واژة نیست. از آنجا که ممکن است عده« نشر مطلوب»یا « نشر آرمانی»هدفی بهتر از 

توان نشری یافت  موافق نباشند، به این دلیل که در هیچ کجای جهان کنونی نمی« آرمانی»
بودن  کید بر نسبیبرم، با تأمی کار را به« نشر مطلوب»آرمان باشد، اصطالح مصداق واقعی که 

 آن: است که در مطلوب . خوب، این نشر چه نشری است؟ نشریاین اصطالح و مفهوم
 خواهند پدید بیاورند؛ توانند آثاری را که میآورندگان میپدید (1

 خواهند منتشر کنند؛ که می توانند آثاری راناشران می (2

 ها  خواهند بیابند، یا بتوانند بخرند، یا ازکتابخانهتوانند آثاری را که می خوانندگان می (3

 امانت بگیرند و بخوانند.             

عرض  ترپیشطور که  . هماناستنشر مطلوب  یافتن مفهوم ، تحققتالقی این سه با هم
وجه توان نشری یافت که انطباق هر سه جا نمی چدر هینشر نسبی است و مفهوم این کردم، 

گرفت که نشان دهد نشر تا کجا به این  کار هایی بهتوان سنجه صد باشد، اما میدر100آن 
ها را نشان دهد و کمک  تواند کمیّت های آماری هم می هدف نزدیک شده است. مقایسه

 گیریم.یکند تا بهتر دریابیم ما در جهان نشر در کجا قرار م می
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و  ترین شاخۀ نشرنظران، مهم اری از صاحبیاین شاخۀ نشر، و به نظر بس .ویرایش اما
تابع نشر و وابسته به آن است. اقتصاد ویرایش تابع اقتصاد نشر است. اگر اقتصاد  حال هر به

هایی است که از روند نشر  نشر رو به تنزل و رکود بگذارد، ویرایش جزو اولین فعالیت
توجهی از ناشران ایرانی برای کاستن از هزینۀ  اکنون شمار قابل شود، گو اینکه هم حذف می

حتی از یکی دو موسسۀ انتشاراتی دولتی هم  اند. تولید کتاب، مرحلۀ ویرایش را حذف کرده
خبر دارم که یا ویرایش را از چرخۀ نشر حذف کرده یا آن را به حداقل ممکن و به 

در ساختار نشر جای داد  باید به یقین ویرایش را اند. ا تقلیل دادهبههای سبک و ارزانویرایش
 در نظر گرفت.نشر با سایر اجزای ساختار مرتبط آن را  و

ها در  حل هنیافته. مشکالت و را یافته و توسعه دو ساختار را در نظر بگیریم: توسعه نخست
رسد به  مشترک است. بعد میهای بسیاری مشترک، یا تقریباً  این دو گونه نشر در زمینه

ای بررسی  های دیگر که البته برای هر جامعه های بومی، فرهنگی، اجتماعی و جنبه ویژگی
یافته چون روی به توسعه و پیشرفت دارد، ولو  . نشر توسعهضرورت داردخاص و موردی هم 

وهش، گذاری کند. پژ ش سرمایهخود کردن مشکالت تواند در راه برطرف با آهنگ کند، می
ها و  ها، نشست توسعه، مطالعات موردی، امکان ایجاد تشکل و توسعه، تعلیم و آموزش، تحقیق

های مختلف و آشنایی  شدهای آزادانه، ترجمه از زبان و بودن درها و آمد مبادلۀ تجربیات، باز
 ویژه در دنیای های دیگری به های دیگر، فعالیت های جامعه مستقیم با دستاوردها و پیشرفت

گرفتار دور باطل، تکرار  شاندهد نشر های دیگر اجازه نمی شدة امروز، و بسیاری جنبه جهانی
یافته به سمتی است که  زدن و افول شود. بنابراین، حرکت نشر توسعه مکررات، درجا

یابد.  می جوید و می حل ها راه شناسد، و برای آن شناسد، یا بهتر می مشکالت خودش را می
تر و  مرور انباشته ماند و به خورد. مشکالت باقی می می چشم نیافته به توسعه عکس این در نشر

. مالحظه بفرمایید کند نتیجه، مشکالت دیگر نشر را هم تشدید می ، و درشود تر می متراکم
کمی از مشکل ویرایش ندارد، بلکه از  تنها هیچ دستِ مشکل پخش و فروش کتاب، که نه

در جامعۀ ما به مشکلی مزمن تبدیل شده است. نشر و  جهاتی مشکل حادتری هم هست،
بارة پخش و فروش کتاب تا اوان شاه قاجار آغاز شده است، اما در ایران از زمان فتحعلی
گری فعالً تا این زمان در دست نیست. از دورة مشروطیت به بعد  مشروطیت سند روشن

ابفروشی در ایران در همان کت توزیع ودهد  ای در دست است که نشان می اسناد پراکنده
اند  اند، یا نخواسته را نیافتهحل این مشکل  . یک قرن است راهرو بوده است زمان با مشکل روبه

که چگونه کتاب از مراکز تولید به مراکز عرضه و فروش برسد، درست  اند بیابند یا نتوانسته
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خیر ، تلف نشود، به تأددبرسد، در زمان مناسب برسد، و پولش در زمان مناسب به ناشر برگر
. وضعیت پخش و از حرکت و تولید بازنایستدتا چرخۀ نشر بتواند بچرخد و  فتدو تعلیق نی
در جامعۀ ما اسفناک است که برای مثال، حتی میان دوشهر بزرگ، مثل  قدری فروش به

انصافی نیست اگر بگوییم نام چنین  راستی بی کند. به تهران و اصفهان، درست کار نمی
و توزیع آبروریزی. با این وضع  فضیحت و پرده بگوییم: بی ، بلکهگذاریممشکل نا روضعیتی 

ترین نقاط کشور  ها را به دوردست توان کتاب فروش حاال شما تصور بفرمایید چگونه می
اش را  های فرهنگی کند و فرآورده پراکنی هنگرو ف گستری ای که نتواند فرهنگ برد. جامعه

توسعه در معنای گستردة کلمه  در مسیرخواهد  به محدودة داخلی خودش برساند، چگونه می
 ؟گام بردارد

   
کید کردید، نشر و ویرایش با هم که گفتم، و شما هم تأ طور بسیار خوب. همان فر:خزاعی

رساند. ولی از آنجا که حل نمی پیوند دارند و بررسی یکی بدون ارتباط با دیگری ما را به راه
های نشر از دست و ارادة ما خارج است، اجازه بدهید وانمود  ظاهراً ایجاد بسیاری از زیرساخت

ویرایش محدود کنیم. بفرمایید تفاوت عمده  ایش از نشر جداست و بحثمان را بهکنیم که ویر
نیافته،  یافته و توسعههمیان شیوة ویرایش در ایران و در غرب، یا به تعبیر شما میان نشر توسع

 کدام است؟
 

ای  معنای گسترده (editing)ویرایش/ ویراستاری »یافته،  در ساختار نشر توسعه آذرنگ:
در مقام  ((publishing editorsگران/ ویراستاران نشر/ ویرایان/ ویرایش دارد. نشر

و  ،مدیریت نشرریزی و  گذاری، برنامه های سیاست متخصصان و کارشناسان کتاب، بر حوزه
کلی  طور سایر نیروهای مولد کتاب و به ،انتخاب موضوع، مضمون، کتاب، پدیدآورندهبر نیز 

توانند بیرون از  ها همچنین می روند نشر در موسسۀ انتشاراتی یا نظارت دارند یا دخالت. آن
ساختار نشر برای کتاب ویراستاری انتخاب کنند که به این نوع ویراستار اصطالحاً 

گویند. این ویراستار می (book editor)گر کتاب ویرا / ویراستار یا ویرایش کتاب»
تواند ویراستار ساختاری، محتوایی، زبانی، ادبی، استنادی، صوری، تصویری و انواع دیگر  می

 باشد که به نوع کتاب، مخاطب و کاربرد آن ارتباط دارد.
پذیر نیست.  امکانهایی که این نشر دارد،  و با محدودیتنیافته  این تفکیک در نشر توسعه

گیرنده،  آورند و خودشان معموالً مدیر، گرداننده، تصمیم ای می فردی یا چند تنی، سرمایه
الزم تشخیص بدهند ـ  هم اگر .کننده و حتی مسئول بعضی کارهای عملی هم هستند انتخاب

کسانی را به ویرایش  مند باشدـ کسی یاقدر ضابطهچکه همین تشخیص هم معلوم نیست 
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های زبانی،  جز در موارد نادر، معموالً به ویرایش گران . کار این دسته از ویرایشگمارند می
. چون استمتن اصلی( محدود  )مطابقت دادن ترجمه با ویرایی دستوری، صوری، ترجمه

دارد، ها، و قراردادهای مدوّنی هم برای این فعالیت وجود ن اصول، قواعد، ضوابط ، توافق
و گاه  شود، گران و ناشران می ویرایشهای فردی ها و سلیقهها، تشخیص الجرم تابع تصمیم

عالی یکی از کسانی هستید که به عنوان سردبیر، منتقد  انجامد. خود جناب شو هم میبه بِلب
 های شود. فریاد شهرستان مند به مسائل نشر، گاه فریادتان از مشهد بلند می ادبی، نیز عالقه

 شود. شنیده می مترجمهم دربارة ویرایش از طریق مجلۀ  دیگر
   

 ،کنیمکند، صدایمان را بلند میای ما را عصبانی می: درست است. وقتی خواندن ترجمهفرخزاعی
معلوم نیست مقصر ناشر  ،طور که شما گفتید دانیم چه کسی را مقصر بدانیم. این نمی ولی حقیقتاً

خورند به ویراستار اشکال  بدی برمی ۀها وقتی به ترجماست یا مترجم یا ویراستار. بعضی
قدر بد است که حتی با ویراستاری کارش  اگر مترجمی کارش این گیرند. ولی واقعاً می

قدر بد  یناگر مترجم و ویراستاری ا ؟چرا باید به ویراستار ایراد بگیریم ،خواندن نیست قابل
ار در دور باطلی گان ؟کند چرا نباید به ناشر ایراد بگیریم که با چنین افرادی کار می ،هستند

 ابرو به چشم.  ،کندایم. غمزه بر ابرو اشارت میگرفتار شده
 

حال مثلث مترجم ـ ناشر ـ ویراستار به هم مرتبط است، اما نوع رابطۀ میان  هر به : آذرنگ
کند. اگر ناشری کتابی را برای ترجمه انتخاب کرد، آن را به  نشر تعیین میها را ساختار  این

ش تعیین کرد، در درا هم خو گر یشکرده، سپس ویرامترجمی سپرد که خودش انتخاب 
های حق نشر  کامل متوجه ناشر است. کشورهایی که به کنوانسیون طور نتیجه مسئولیت به
ان باید ساختاری متناسب با مقررات کنوانسیون پیوندند، نشرش می (رایت )حق مولف/ کاپی

گیرد  ترجمه اجازه بگیرد، و وقتی مجوز میانتشار شر باید برای ابه این دلیل که ن ؛داشته باشد
مالک و ضابطه ممکن نیست. پس ناگزیر  انتخاب است. انتخاب بدون شناخت، هناگزیر ب

گر(  ویرا )مقابله ترین ترجمه مناسب ترین مترجم را برای ترجمه بیابد، و نیز شود مناسب می
 یابد. ارتقا میالجرم کیفیت کار  نتیجه، . دررا

ناشران عمدتاً از نوع ناشر  نیافته را مالحظه بفرمایید: حال، وضعیت نشر توسعه
 ایِلیفی یا ترجمههای تأ ها مراجعه و کتاب آفرین. پدیدآورندگان به آن اند، نه اثر اثرگزین

دهند. ناشران هم از میان پیشنهادها  ها پیشنهاد می شدن را به آن آماده حالِ شده یا در آماده
نظر دارید مطلع هستید که شماری از حتماً شما که مسائل ترجمه را زیرکنند.  انتخاب می

کنند، یا نکرده منتشر می مقابلهحتی دهند، ها می هایی را که برای انتشار به آنترجمه ،ناشران
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د. نویرایش صوری یا زبانی کنفقط دهند که ترجمه را  به کسانی میشده را  متن ترجمه
دانند، هیچ، مطلقاً، و ترجمه را بدون مراجعه به متن  شماری هستند که اصالً زبان خارجی نمی

به  ناشران و به اصطالح ازکنند. اگر هم  می« ویرایش» اصلی و به اصطالح خودشان
تان در پاسخ ؟کنید ین چه کاری است که شما میا پرسیدب« کنندگان ترجمه روان»

حوزة مسئولیت در نشر به لحاظ ساختار نشر، بنابراین، «. مسئولیت با مترجم است»گویند:  می
 اثرآفرین با نشر اثرگزین تفاوت دارد.

 
بعد  ةبحث ویرایش ترجمه بحث بسیار جذابی است برای ما. اجازه بدهید در شمار: فرخزاعی

اختصاص بدهیم و تاریخ ویرایش در ایران مفصل به آن بپردازیم و بقیه صحبت این جلسه را به 
بار در  دانم، اولینببینیم ویرایش ترجمه در ایران چه سیری طی کرده است. تا آنجا که من می

ند و موقع مترجمان یا به این دلیل که خارجی بود ها ویرایش شد. آندورة قاجار بود که ترجمه
رو و مجبور  بر زبان فارسی مسلط نبودند، یا به این دلیل که با پیشنهادهای زبانی جدیدی روبه

ها هم هایی پیدا کنند و از طرف دیگر، مخاطب ترجمه بودند بر وفق طبیعت زبان فارسی معادل
اشت. نویسی اهمیت زیادی دنویسی و فارسی شاه و درباریان یا محصالن دارالفنون بودند، درست

نسل اول ویراستاران  ،واقع نام محرّر که در هسپردند ب ها را به دست کسانی میاین بود که ترجمه
 کردند.  ما هستند. این محرّران هم طبعاً متن را فقط ویرایش ادبی می

 
عالی فرمودید، برای مثال در دارالترجمۀ عصر ناصری،  در دورة قاجار که جناب: آذرنگ
، مدیر دارالترجمه، خان اعتمادالسلطنه حسن میرزا .ترجمه همین نهاد بوددهندة  سفارش

های  مخاطب و کاربرد کتاب او کرد. موضوع، مضمون، کتاب، و مترجم انتخاب می
ای  موافق طبع و مذاق سلطان، درباریان، حواشی دربار و عده .شناخت را خوب می شده ترجمه

، گران( )به اصطالح امروز: ویرایش رانمحرّ صورت لزوم با کمک درو از خواص نخبگان، 
باتوجه به این شناخت که از دارالترجمۀ ناصری داریم، اگر در کرد.  تناول می کتاب را قابل

توانیم  ای درخشان برخوردیم، می به ترجمه آن نهادیافتۀ  شده و انتشار های ترجمه کتاب میان
صورت، مسئولیت اصلی متوجه  در غیر این؛ با اطمینان بگوییم مترجم آن درخشان بوده است

    دارالترجمه است.
 

 رفت؟ می کار و در ابتدا به چه معنایی به ساخته شد،ویرایش کی  ةواژ فر:خزاعی
 

بنگاه ترجمه و نشر  که .ش1334ـ1333 درتر  طور دقیق ، به.ش1330دهۀ  در آذرنگ:
سیس شدند، یعنی ناشرانی که منابع تأ موسسۀ انتشارات فرانکلین، و انتشارات نیل ،کتاب
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. گفتندمی edit/editing) )« ادیت/ ادیتینگ»ویرایش به  ،دادند شده را انتشار می ترجمه
استاد ایرج افشار که مدتی در دهۀ  ساخته نشده بود.ة ویرایش در آن زمان هنوز واژ

آن متن  ووگویی که با او داشتیم  رئیس انتشارات دانشگاه تهران بود، در گفت .ش1340
ما واژة ادیت و  :گفت چاپ شده است، می تاریخ شفاهی نشر ایران کتاب  در وگو  گفت

در دهۀ  کنیم،توجه به گفتۀ استاد افشار ] بردیم ویرایش و از این چیزها را اصالً به کار نمی
ارات دانشگاهی و ترین سازمان انتش ، آن هم در انتشارات دانشگاه تهران، بزرگ.ش1340

گفتیم: زبانش  مثالً میکردند،  ها را برای انتشار آماده می و به کسانی که کتاب علمی کشور[
 را درست کنید، یا: متن را تنقیح کنید، منقح کنید.

 ـ احتماالً در نیمۀ این دهه ،ام سال دقیق را در جایی نیافتهـ 1340دهۀ  همان در
واژة این  های باستانی در دانشگاه تهران، ، استادان زبانصادق کیا محمد مقدم و دکتر دکتر

ساختند. این نکته را از زبان یکی از  )پیراستن( از مصدر ویراستن راویراستار و ویراستاری 
صراحت نشان دهد آیا  ام که به ام، اما سند مکتوبی ندیده ها شنیده دانشجویان نزدیک آن

روایت زیر را  ساخته شده است. دو استاد مفکری آنه ادکتر مقدم ساخته یا دکتر کیا، یا ب
صحت آن چیزی بگویم. امیدوارم  بارة صحت یا عدمِتوانم در ام و نمی طور شفاهی شنیده بههم 

طریق دیگران را  خصوص اطالع مستند یا موثقی دارند، به هر این اگر کسانی هستند که در
سفانه نابهنگام شناسی که متأ مهاجر، زبانز یشادروان دکترپرو :خبر کنند. روایت این استبا

دکتر مقدم بود و به او عالقه و ارادت داشت. او از  دشاگر ،از میان ما رفت، در دورة دکتری
دکتر مقدم  .پیشنهاد کند یبرابر مناسب to edit/ editingخواهد که برای واژة  استادش می

 ام حال تاکنون نتوانسته هر به کند. یوگو و بررسی، واژة فارسی را پیشنهاد م پس از این گفت
  .، یا به سند موثقی دست بیابممبینب ینظر اتفاقبارة تاریخچۀ این واژه در

این  بعد ازمدتی گر، معادل کامل ویراستاری و ویراستار،  ویرایش و ویرایش های هواژ
آمار بدهم، چون بهتر توانم  ـ البته اگر آمار بخواهید نمی ها رفت و بسامد کاربرد آن کار بهدو 

واژة ویرایش بیش از ویراستاری، و  دهد میـ نشان  ها بررسی الزم دارد دانید که این از من می
 .رود می کار  و به رفته است کار گر به واژة ویراستار بیش از ویرایش

ناظر  به مقابلۀ ترجمه با متن اصلی ساخته شد، بیشتر ویرایش زمانی که واژةهرحال،  در
های بسیاری  یافت تا امروز که کاربردش در زمینه وسعت معنا و کاربرد ،مرور به سپس .بود

   گسترده شده است.
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اهلل  سیروس پرهام، منوچهر انور، فتح کسوتانی همچون بزرگان و پیش .ش1330در دهۀ 
مجتبایی، اسماعیل سعادت، ابوالحسن نجفی، و کمی بعد نجف دریابندری، احمد سمیعی، و 

و  مقابله اصلشد از متن دور شده باشند، با  هایی را که احتمال داده می ترجمه ،دیگر چند تن
توان  نمیمعنای دقیق، به این کار  واقع و در . درکردند ترجمه را به متن اصلی نزدیک می

 50حتی بیش از  ،ها در بعضی ترجمه است.ویرایش گفت، بلکه نوعی همکاری در ترجمه 
کسوت  . اگر روزی از استاد پیشندکرد ترجمۀ مجدد میرا  ها عبارتها و  جملهدرصد 

و  منوچهر انور بپرسید، به شما خواهد گفت که فالن و بهمان ترجمه را چگونه از نو
حتی که از او به عنوان مترجم، مترجم همکار، یا  حالی در، است ترجمه کرده جمله به جمله

ستاد احمد سمیعی پرسیدم به چه دلیل این همه روزی از ابرده نشده است.  نامی ویراستار
 عشق. سرکردید؟ در پاسخم گفتند: از  ها کار می کشیدید و روی ترجمه زحمت می
پولی وارد کشور  ،به بعد، که نفت به فروش رفت 1334تر از  طور دقیق  ، به1330از دهۀ 

ثیر از رشد طبقۀ به تأرشد گذاشت، به تناسب آن و   هب  رو اندک شد و اقتصاد و صنعت اندک
نشر  دهد، پایگاه اصلی نشر را تشکیل می واقع و در همه جای جهانکه در ،متوسط شهری
به  . این نشرای از حیات خود شد وارد مرحلۀ تازه و گسترش گذاشترشد و ایران رو به 
رصۀ کسانی را به عو ، مند شدنیازها با متن اصلی  ای بیشتر برای مقابلۀ ترجمه همکاری عده

)ادیتینگ( را  طور مستقیم روش مقابله به که نام بردم، گران که یا از آن مقابله خود آورد
روندی در  نتیجه در و شنا شدندآها با این روش  آموختند، یا با دقت در کارهای آن

 .حتماً داخل گیومه( آغاز شدکید عرض کنم با تأ) «ویرایش ترجمه»
 

گردد. بفرمایید انتشارت مواردی را که اشاره کردید به نشر خصوصی برمی فر:خزاعی
 دادن به اصول این حرفه چه نقشی داشتند؟  دانشگاهی در کار عملی ویرایش و سامان

 
ای کردم.  اشاره ترین ناشر دانشگاهی کشور، انتشارات دانشگاه تهران، بزرگبه  آذرنگ:

، رئیس اکبر سیاسی علی با حمایت دکتر .ش1320در دهۀ  اگر موافقید توضیح بیشتری بدهم.
به مدیریت استاد پرویز ناتل خانلری  انتشارات این دانشگاه تأسیس و وقت دانشگاه تهران،

به اوج شکوفایی خود  .ش1340فعال شد و در دهۀ  .ش1330آغاز به کار کرد. در دهۀ 
در  اردکانی و چند تن دیگربی رسید. کسانی مانند شادروانان روحی ارباب و حسین محبو

ها به ساختار، محتوا یا سندیّت  کردند. آن ویرایش میآثار استادان را آن انتشارات 
ها به این نکته  کاری نداشتند، بلکه توجه اصلی آن کرد هیچ هایی که دانشگاه منتشر می کتاب
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ترین مرکز بزرگبود که کتاب با غلط امالیی و انشایی منتشر نشود؛ یعنی ویرایش در 
های زبانی، دستوری و صوری محدود بود. اگر کتاب  انتشارات دانشگاهی کشور، به ویرایش

مگر در ، کردند، و فقط با زبان ترجمه کار داشتندترجمه بود، آن را با متن اصلی مقابله نمی
نتشارات سایر انتشارات دانشگاهی هم از سرمشق ا ها دارد.موارد استثنایی که آن هم داستان

کوتاه انتشارات دانشگاه صنعتی در دورة کردند، جز بیش پیروی می و دانشگاه تهران کم
 مدیریت علیرضا حیدری، مدیر انتشارات خوارزمی.

کید کنم، این است که اگر انتشارات دانشگاهی حتماً بر آن تأ ی که مایلماما نکتۀ مهم
به هیچ مدرکی  ی خارج مقایسه کنیم،ها اهاز دانشگ بسیاریبا انتشارات دانشگاهی خودمان را 

انتشارات دانشگاهی کشور  این مراکزهای ویرایشی  که نشان دهد تجربه یابیم نمیدست 
های  ها و رویه رسد سنت به نظر می شده باشد. ن یا به عرصۀ نشر کشور منتقلمکتوب، مدوّ

جا کار  است که در همانیافته  ای بسته فقط به کسانی انتقال می ای در سامانه نانوشته
های مهم نشر جهان، که از امهات منابع نامه ترین شیوه که شماری از مهم اند. حال آن کرده می

های تدریس ویرایش، یا راهنمای عملی و روزمرة  در دوره ها و اصول ویرایش آموزش شیوه
تشارات یافتۀ ان است، محصول تجربیات مکتوب، مدون و سازمان ناشران و ویراستاران

  دانشگاهی است.
نامۀ کاربردی  ام، شیوه ام یا یافته نامۀ ویرایش زبانی و صوری که بنده دیده تنها شیوه

سودمندی است که پس از انقالب از سوی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی انتشار یافته است، 
رسد  به نظر میهای اخیرتر مبتنی نشده است.  نامه تکمیل، روزآمد و بر تجربه اما همین شیوه

نامه  انگیزه و عامل اصلی تدوین این شیوه ،عالقۀ فردی مسئول انتشارات وقت آن دانشگاه
های ما نباید،  های انتشاراتی دانشگاه سف بسیار دارد که چرا تجربهبوده است. خوب، جای تأ

و  یدانشگاه، به نشر و ویرایش کشور منتقل شود؟ چرا میان نشر خواهند ، یا نمیتواند یا نمی
نشر عمومی پیوند برقرار نیست؟ چرا ناشران ژاپنی، انگلیسی، آمریکایی، آلمانی و جز آن به 

نامۀ مختصر دانشگاه  هایشان توجه مداوم دارند، اما همان شیوة های انتشاراتی دانشگاه نامه شیوه
هایی  کی از دورهدر ی یابید، نه نزد ناشران. بنده می ی ماها شهید بهشتی را نه در کتابفروشی

بارة نامه را تهیه کنند تا در از دانشجویان خواستم این شیوهکردم،  که ویرایش تدریس می
محتوای آن در کالس بحث کنیم. دانشجویان حتی یک نسخه از این کتاب در بازار نیافتند. 

 نسخه تهیه کنند. 15دست آخر به خود دانشگاه مراجعه کردند و با زحمت توانستند 
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در  ویرایش کههای کودکان  کتاب ۀترجمبه  اگر موافقید به جنبۀ دیگری بپردازیم، فر:عیخزا
درک زبانی و فرهنگی محدودی  طور طبیعی کودکان به .کنداهمیت مضاعفی پیدا می ها آن
 د. در این حوزه چه تجاربی در کار ویرایش داریم؟ ندار
 

سیس شورای کتاب کودک به أهای کودکان، ت نقطۀ عطف در انتشار کتاب آذرنگ:
سرپرستی شادروان توران میرهادی، با همکاری شماری از بانوان برجستۀ کشور، از جمله: 

کانون پرورش فکری  سیس، و تأای دیگر فرین انصاری و عدهآ لیلی ایمن )آهی(، نوش
ویژه  به همکاری چند تن دیگر،خانم لیلی امیر ارجمند و  ا مدیریتکودکان و نوجوانان ب

کسوتان ادبیات کودکان  بود. سهم و حق این پیش .ش1340در دهۀ  فیروز شیروانلوشادروان 
ی ها مقابلۀ ترجمه هرحال،  . درشناخته نشده استو نوجوانان هنوز هم به اندازة الزم و کافی 

انتشارات موسسۀ  ها در آغاز بر پایۀ تجربۀ آن با متن اصلی منابع کودکان و نوجوانان
تدریج و با نقد و  ، اما بهگرفت انجام می ، و شاید هم به همان سبک و سیاق،ینفرانکل

 هایی که شورای کتاب کودک انجام داد، ورزی هایی که منتشر شد، مطالعات و دقت بررسی
افزایش یافت. بنده این افتخار را دارم زبان مناسب برای کودکان و نوجوانان  ت بهسیحسا

را گذراندم. استاد « ادبیات کودکان و نوجوانان»، مادة درسی که در دورة کارشناسی ارشد
وقت  خانم لیلی ایمن )آهی( بود که به موضوع تسلط چشمگیر داشت. بنده همان این درس

 آشنا نبودم، اما درس خانم ایمنکردم و با نشر و ویرایش نا در انتشارات فرانکلین کار می
ای را به روی ما دانشجویان گشود. در همان درس، دانشجوی  انداز تازه راستی چشم )آهی( به

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئولیتی داشت و از دیگری بود که 
م که دست به قلم ها به آن کانون بود. همدرسان دیگری هم داشتی های انتقال دیدگاه عامل

ها، میان  ذاشت. افزون بر اینگ ثیر میهایشان تأ ها و ترجمه بر نوشتهبودند و آن درس 
گو و شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارتباط و گفت

ای بود که اندیشه و پیشنهادهای سودمند  گونه برقرار بود. ساختار و مناسبات این کانون هم به
 ،نتیجه اشت. درگذ بست و باب همکاری را برای جوانان مستعد باز می می کار پذیرفت، به را می

ویرایش، و کردند، از راه کار عملی با  مندی که در کانون کار می شماری از جوانان عالقه
به جرگۀ ای  عده بعدها  ها . از میان آنآشنا شدند ویرایش برای کودکان و نوجوانان

و ناشران آثار کودک و های کودکان و نوجوانان نویسندگان و ویراستاران خوب کتاب
های  فکری کودکان و نوجوانان در دهه که کانون پرورش یهای کتاب پیوستند.نوجوان 

توان  ای، در برابر ماست و می لیفی و چه ترجمه. انتشار داده است، چه تأش1350و  1340
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دید که زبان مناسب برای مخاطبان اصلی این آثار چگونه شکل گرفته است. مقایسۀ این 
، تحول در زبان آثار کودکان و .ش1330و  1320های  دهه یافته در ها با آثار انتشار کتاب

بنگاه ترجمه و نشر کتاب و موسسۀ انتشارات فرانکلین هم  نوجوانان را نشان خواهد داد.
ها هم به سهم خود در  دادند که آن هایی برای کودکان، نوجوانان و جوانان انتشار می مجموعه

 تکوین زبان مناسب موثر بودند.
 

 بنیاد فرهنگ ایران ویرایش داشت؟: فر خزاعی
 

  تدانند چه حساسی مدیر آن بنیاد بود که همه می شادروان استاد پرویز ناتل خانلری :آذرنگ
داشت. یک جملۀ نادرست دستوری و کاربرد یک واژة  به زبان و ادبیات فارسیشدیدی 

آمد موازین دستوری میمراقبت به عمل  تابید. در انتشارات آن بنیاد جا در جمله را برنمیب نا
اکبر سعیدی سیرجانی،  ضمن، علی درهای درست و استوار مراعات شود.  زبان فارسی و جمله

ت بایستی و مالحظه بود، مدیر انتشارا در کار بدون رو قلم و در نثر و خوش که بسیار خوش
دستوری ها بدون خطاهای  شد که کتاب او هم موجب می بنیاد فرهنگ بود. حضور و نظارت

مجموع بخشی از  و زبانی انتشار بیابد. آثاری که بنیاد فرهنگ ایران انتشار داده است، در
های این بنیاد از  دهد. ترجمه میراث فرهنگی و زبان فارسی پالوده و پیراستۀ ما را تشکیل می

 کردند، در شمار ابله میدان با متن اصلی مق ها را ویراستاران عربی منابع عربی، که آن
مند به آموزش هم  از جوانان عالقه ای های اعالی ترجمه از عربی به فارسی است. عده نمونه

 پیوستند. ادبیتربیت شدند که بعدها به جرگۀ ویراستاران  فرهنگ ایران حین کار در بنیاد
 

 وضع ویرایش در نشریات چطور بود؟  فر:خزاعی
 

کردند  می تکسانی را داشتند که مراقبهای مهم به هر تقدیر  ها و مجله روزنامه آذرنگ:
ها بر این کار  ها دبیر سرویس مطلبی با نثر یا امال و انشای نادرست منتشر نشود. در روزنامه

مجموع، از اول تا آخر دورة پهلوی، آن حساسیتی را که در ماهنامۀ  نظارت داشتند، اما در
 انتقاد کتاب ، صدفماهنامۀ  مانندهایی  توان دید، یا در نشریه نویسی می به درست سخن

، در انتشارات فرانکلین کتاب امروزانتشارات مروارید،  بررسی کتابنیل، انتشارات 
توان دید. علت هم این بود که کسانی مانند استاد پرویز ناتل خانلری،  های دیگر نمی نشریه

ی و افرادی سیروس پرهام، داریوش آشوری، نادر ابراهیمی، مجید روشنگر، کریم امام
را گذشته از سردبیران مسلط آن  سخنها نظارت داشتند. مطالب  ها بر آن نشریه همتای آن
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دید و در نتیجه هنوز هم زبان فارسی بسیاری از  دقت می نشریه، خود استاد ناتل خانلری هم به
 به منزلۀ زبان معیار است. ،مطالب آن نشریه

اگر اجازه بدهید  و و مطالعۀ مستقل دارد وگو ها جای بحث و گفت ویرایش در روزنامه
ادبی ـ  تا جایی که بنده خبر دارم، شادروان احمد شاملو ویراستار زبانی وارد آن نشویم.

اش به واژگان،  مانند او به روح زبان فارسی و حساسیّت شاعرانه ای بود. تسلط بی برجسته
دهۀ شکوفایی ادبیات معاصر ، که .ش1340نظر او در دهۀ های زیر شد که نشریه موجب می

محمدی، که بسیار دقیق اخر همان دهه، شادروان ناصر نیّرتر منتشر شوند. او ایران است، منقح
بود. او  فرهنگ و زندگیدانست، سردبیر مجلۀ  سنج بود و زبان فرانسوی را خوب می و نکته

اما بنده سراغ ندارم که  کرد، ای منتشر می گونۀ پاکیزه با وسواس تمام آن نشریه را اداره و به
ویراستارانی در مکتب شاملو و نیّرمحمدی تربیت شده باشند. اگر هم شده باشند، بنده به 

پیام داد با نام  ای انتشار می دفتر یونسکو در ایران نشریه ام.باره برنخورده اطالع مکتوبی در این
اردالن بود، و سعی داشتند . با توجه به مسئولیت این دفتر که مدیریتش با فریدون یونسکو

ها مطابقه  ها را با دقت با متن اصلی آن فارسی این مجله مانند اصل باشد، الجرم ترجمۀ مقاله
 پیام یونسکودست بودند.  ند. شماری از مترجمان همکار این نشریه در کار خود چیرهداد می

از همکاری انتشارات فرانکلین و ویراستاران آن برخوردار بود. این نشریه در تاریخ ترجمه 
شماری نشریۀ پژوهشی، جایگاهی دارد که خوب است از نظر دور نداریم. و ویرایش ایران 

ها ویرایش محتوایی صورت  بعضی از آن شد که در علمی، فنّی و صنعتی هم منتشر می
 جای خود به بررسی مستقلی نیاز دارند. ها به گرفت که این می

کردند و مترجمان  های منظمی منتشر می های مقیم تهران هم نشریه شماری از سفارتخانه
ها موضوع  کنم بررسی ترجمه و ویرایش این نشریه دانی در اختیار داشتند. گمان می زبان

  نامه نباشد. نامناسبی برای تحقیق یا نگارش پایان
 

ام عصر طالیی ترجمه در به دالیلی که در جایی دیگر گفته .ش1340ۀ که ده این با فر:خزاعی
یافته و بلندمدت برای تربیت در این دهه دورة آموزشی سازمان آید، ظاهراًحساب میه ایران ب

 ویراستار وجود نداشته است؟ 
 

مدت، داخلی  های کوتاه درست است. در آن دهه فقط چند موسسۀ انتشاراتی برنامه آذرنگ:
ها چه  اند. از این دوره ای برای آموزش ویرایش، و معموالً برای اعضای خود، داشته و پراکنده

ناگزیر  دهد و به پرسشی است که تاریخ مکتوب جواب نمی به دست آمده است،چیز خاصی 
گیرندة  دهنده و آموزش باره اطالع شفاهی دارند یا آموزش این باید سراغ کسانی رفت که در
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ریخ ویرایش ایران اند. نکتۀ مهمی که حتماً باید در نظر گرفت، چون در تا ها بوده آن دوره
غالمحسین مصاحب از  به سرپرستی شادروان دکتر المعارف فارسی دایره مهم است، انتشار

، به سرپرستی استاد احسان دانشنامۀ ایران و اسالمسوی موسسۀ انتشارات فرانکلین، و 
ز سوی بنگاه ترجمه و انتشار کتاب بود. این دو دانشنامه را دو ناشری انتشار دادند یارشاطر ا

های متراکم برخوردار بودند. ویرایش  که پیشگامان ویرایش جدید در ایران و از تجربه
های ویرایش محتوایی، ساختاری،  گونه ،ای، شاخۀ مهمی از ویرایش است که در آن دانشنامه

ی، و تصویری باید حتماً مراعات شود. پس از انقالب و در زبانی، استنادی، صور
های  ها و رویه اند، که سنت های مختلف فارسی، از آن دو اثر نه تنها الهام گرفته دانشنامه

حال، شمار نسبتاً زیادی ویراستار در این  عین اند. در تر کرده ها را ادامه داده و غنی آن
ترین مند ای از بااستعدادترین و عالقه اند که عده یت شدهها و از راه کار عملی ترب دانشنامه

ها و  ها و انتقال دانسته شدن آن ها از بهترین ویراستاران کنونی هستند. شیوة تربیت آن
های درخور بررسی در چگونگی آموزش ویراستاری  ها به سهم خود از نکته ها به آن تجربه

 در ایران است.
 

 تربیت ویراستار کی آغاز شد؟  ۀیافتآموزش سازمان فر: خزاعی
 

به  .ش1350ۀ تربیت ویراستار در اواسط ده ۀیافت نخستین دورة آموزش سازمان آذرنگ:
 ابتکار شادروان کریم امامی مدیر وقت موسسۀ انتشارات سروش در این موسسه برگزار شد.

جامع باشد و تا جای برنامۀ دوره شناختند، کوشیدند  ایشان در حدّ امکاناتی که داشتند و می
. برای مثال، گذشته از اصول ممکن مباحث اصلی ویرایش و مربوط به ویرایش را فرا بگیرد

خذشناسی برای دیگری مانند شیوة ساختن نمایه، مأهای  ویرایش، مقابلۀ ترجمه، درس
)تصحیح چاپ( و چند مبحث مرتبط دیگر در برنامۀ آموزش آن دوره  خوانی ویرایش، نمونه

 اهتمام کنداند، کسی  امیدوارم از میان دانشجویانی که آن دوره را گذرانده نده شده بود.گنجا
تاریخ ویرایش در  برای، چون ددهر انتشاآن دوره را بنویسد و  های هو خاطرات و تجرب
ترین  دست انتشارات خوارزمی به مدیریت علیرضا حیدری، از چیره ایران اهمیت دارد.

دانشگاه صنعتی که باز علیرضا حیدری مدتی مدیریت آن را بر عهده ناشران، و انتشارات 
سازی کتاب تشکیل  داشت، و موسسۀ انتشارات امیرکبیر که واحدی برای ویرایش و آماده

های  کدام به سهم خود جایگاهی در تاریخ ویرایش کتاب در ایران دارند. این سازمانهرداد، 
تر در چرخۀ تولید کتاب راه  طور جدی به ویرایش توجه نشان دادند و آن را به انتشاراتی
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توان  اند، این را می انتشار داده 1357تا  1340از اواخر دهۀ دادند، از بررسی آثاری که 
و شدن ویراستار در آن موسسات،  خوبی دریافت، اما در باب انتقال، و چگونگی تربیت به

 ناگزیر باید سراغ تاریخ شفاهی رفت. بهموسسات دیگر،  هایشان به انتقال تجربه
 

 ویرایش پس از انقالب چگونه است؟  ۀکارنام فر:خزاعی
 

ای شد. نیاز به ویرایش و  دورة انقالب که فرارسید، نشر دستخوش تحوالت تازه آذرنگ:
آموزش های  برگزاری دوره ،ویراستار فزونی یافت، و نخستین اقدام مهم در این زمینه

های  نصراهلل پورجوادی بود. اگر دوره ویرایش در مرکز نشر دانشگاهی در دورة تصدی دکتر
شد، قطعاً تحولی در نشر و ویرایش کشور روی  تر می یافت و غنی این مرکز تداوم می

های آموزشی هم  های آن مرکز رو به کاهش رفت و دوره سفانه فعالیتداد، اما متأ می
 ر شد. ت رنگ رنگ و کم کم

اند.  مدت ویرایش برگزار کرده های کوتاه دوره ۀ دیگر همپس از انقالب چندین موسس
جایی که خبر دارم،  کند. تا های ویرایشی برگزار می ای خصوصی هم هست که دوره موسسه

هایی هم در یکی  های زبانی، دستوری و صوری است. حرکت ها بیشتر بر ویرایش کید اینتأ
کنون از هیچ کارشناسی تا اایجاد رشتۀ نشر و ویرایش آغاز شده است، امدو دانشگاه برای 

رو، یا به سرانجام مشخصی رسیده باشد. شمار بسیار  به ام که با موفقیت رو در این زمینه نشنیده
هایشان را در این حوزه  نامه های نشر، پایان مند به مسائل و جنبه اندکی از دانشجویان عالقه

ها تا چه حد به مباحث و مسائل  نماها و استاد مشاورهای آندانم استاد راه نمی گذرانند، اما می
 نشر تسلط دارند. 

***** 


