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پاسخ به چند سؤال ٣ -
ويراستاری چيست؟٢ -
 -٣خصوصيات يک ويراستار:
در اين مختصر طرف بحثم آن عده از ويراستارانی که به مثابۀ کارگر فکری نيروی کار شان را به فروش رسانيده،
"چگونه بايد باشند" آنھا را محرکات مادی افزايش مزد و اشتھار بيشتر می سازد نيست ،بلکه می خواھم به ارتباط آن
عده از افرادی ،اندکی مکث نمايم که اينجا و يا آنجا بدون دستمزد و يا کدام انتظار مادی ديگری از پگاه تا بيگاه،
روزانه ساعت ھا با خواندن مقاالت ،تصحيح اشتباھات و رفع نواقص و کاستی ھای نوشته ھای نويسندگان نامدار و بی
نام اشتغال دارند ،بدون آن که فردی به غير از نزديکترين نويسندگان از وجود آنھا مطلع باشند .کسانی که به مانند يک
پااليشگر خبرۀ الماس ،نه تنھا الماسھای آماده را در بھترين شکل در ديدرس ديگران قرار می دھند ،بلکه بر مبنای
احساس مسؤوليت در قبال نسل ھای جوانتر و خيل عظيم تازه کار ھا و تضمين ادامه کاری ،به مانند ھمان پااليشگر
خبره ،قطعات پراکنده ،بی نظم و آلوده به آھک و الی آن الماس پارچه ھا را با پااليش دلسوزانه و بدون آن که به آن
پارچه الماس نھفته در آھک ھا کمترين خدشه و آسيبی برسد ،آماده ساخته به مانند يک گردنبد زيبا تقديم ديگران می
نمايند.
به نظر من و تا جائی که شناخت از تيم ويراستاران پورتال دارم ،چنين افرادی می بايد دارای خصوصيات آتی باشند:
 آنھا می بايد کار شان را چنان دوست داشته باشند ،توگوئی در زندگانی عشقی بزرگتر از آن ندارند .اين دوست داشتنو عالقه به کار ،تبارز خود را می تواند در چگونگی انجام کار نشان دھد .آنی که به کارش عالقه دارد و آن را دوست
دارد ،ھيچ گاھی حاضر نمی گردد ماحصل کارش چيزی کم داشته باشد .چنين شخصی به مانند ھمان ھنرمنديست که
حين عرضۀ ھر اثر ھنری اش ،شھرت ،اعتبار و سابقه اش را در معرض قضاوت ديگران ديده ،خالف بينندگان و
تماشاگران آن اثر که ھمه متوجه اثر مفروض می باشند ،ھنرمند شخصا ً غرق در ارزيابی نگاه ھا و جبين ھای گشاده و
يا ترش کردۀ ناظران است ،تا از آن طريق ارزيابی ديگران را از کارش شاھد باشد.
 کارش را جدی گرفته و اين را بداند که ممکن نويسنده و يا نويسندگان بر مبنای اعتماد به وی ،حتا نوشته اش رادوباره خوانی نيز ننموده باشد .گذشته از آن ،اين را ھم بداند که وقتی يک نويسنده اثرش را به دست ويراستار می
سپارد ،مسؤوليت نقايص و کاستی ھای احتمالی در آن اثر ،ديگر مربوط به نويسنده نمی شود ،بلکه اين ويراستار است
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که ھم در مقابل مردم و ھم در مقابل وجدان خودش می بايد خود را پاسخگو احساس نمايد .اين را بداند که برخورد سھل
انگارانه نسبت به يک اثر ،چه از لحاظ شکل و چه ھم از لحاظ محتوا ،ممکن است عوارض و زيانھائی را بار آورده به
جای گذارد ،که با علت وجودی و انگيزۀ پيدايش اثر در تقابل مستقيم قرار داشته باشد.
 ويراستار می بايد به نويسنده احترام داشته باشد ،احترام نه بدان مفھوم که وی را بت مقدس و غير قابل نقد دانسته ،براشتباھات ،کاستی ھا و انحرافات احتمالی نوشته اش چشم بپوشد ،بلکه بدان مفھوم که احترامش می بايد سازنده ،مؤثر و
رفيقانه بوده کار وی را از خود بداند .ويراستاران می توانند مطمئن باشند که اکثر مواقع ،احترام به نويسنده ،احترام و
اعتماد متقابل نويسنده بر ويراستار را باعث شده ،ھمکاری آنھا برچنان پايه و اساسی استوار خواھد شد که دو طرف نا
نوشته ھا و ناگفته ھای ھمديگر را بتوانند درک نمايند.
در اينجا بی مورد نخواھد بود بيفزايم ،ويراستاران پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" در جريان بيش از  ٨سال
کار خستگی ناپذير و ھمکاری با نويسندگان محترم پورتال ،با تعدادی از آنھا که خوشبختانه در قلم شان ھم "سرآمد
مدعيان فن" اند چنان روابط استوار و عميقی به وجود آورده اند که چه پورتال و ھمکاری با آن باشد و يا نباشد ،احترام
متقابل را چيزی خدشه دار ساخته نمی تواند ،به صورت مثال می توان از روابط صميمانه و توأم با احترام متقابل بين
ويراستاران پورتال با آقايان "سديد"" ،سعيدی"" ،آزاد ل" ،".درويش وردک"" ،محوی"" ،بھشتی"" ،احمد کندھاری"،
"خان آقا سعيد"" ،استاد اسير"" ،آقای ناظم باختری" و ده ھا نويسنده و مترجم ديگر ھمکار با پورتال نام برد.
 ويراستار می بايد اين را بداند که مورد اعتماد قرار گرفتن ،بدان معنا نيست که کسی خواسته باشد کار خود را بردوش ديگری گذاشته ،از وی بيگاری بکشد؛ بلکه بدان معناست که نويسنده به او چنان اعتماد و اطمينان دارد ،که نوزاد
اثر پذيرش را به دست وی می سپارد تا وی آن را شکل بدھد .چنين اعتمادی به نظر من مايۀ افتخار يک انسان می تواند
باشد ،به صورت مثال وقتی ويراستاری از طرف فردی با گسترۀ معلومات بيکرانه ای به مانند ھمکار عزيز ما آقای
"سديد" که کار شان را بدون عيب و نقص به تمام سايتھا ھمزمان می فرستند ،مورد اعتماد ،از مشوره دھی تا
ويراستاری ،قرار می گيرد می بايد چنين اعتمادی را افتخارش دانسته ،بکوشد تا از طريق بھترساختن ھر چه بيشتر
کارش ،پايه ھای اعتماد را مستحکمتر بسازد.
 ويراستار می بايد انسانی باشد شجاع ونترس .شجاعت به دو مفھوم ،نخست آن که از انگشت گذاشتن بر نقايص،کاستی ھا و اشتباھات مطلبی که برايش رسيده ،بدون در نظر داشت اين که آن مطلب مربوط چه کسی است و در قبال
برخورد نقادانۀ ويراستار چه عکس العملی از خود نشان می دھد ،نھراسد و شجاعانه آنچه را که به نظرش درست نمی
آيد ،ويراستاری نمايد .به مفھوم ديگر ،شجاعت انتقاد از خود را داشته باشد .يعنی وقتی متوجه اشتباه خودش می شود،
نبايد خود را در عقب نام نويسنده و يا اعتبار نشريه مخفی نموده ،جرأت انتقاد از خود را از دست بدھد .او بايد بداند که
با انتقاد از خود ،در نزد آنھائی که ذھن شان کار می کند و اندازۀ ذکاوت شان بيشتر از نابغۀ بالھت است ،انسان نه تنھا
خرد و کوچک نمی شود ،بلکه در عمل نشان می دھد ،که در جريان روند آموزش ،تصحيح اشتباھات و زدودن کاستی
ھايش قرار دارد.
 ويراستار می بايد فردی باشد تشنۀ آموزش و فراگيری .او گذشته از آن که به ھر مطلب زير دستش می بايد به مثابۀيک اثر قابل فراگيری نظر اندازد ،در اساس می بايد آماده باشد تا ھمه روزه بر دانشش بيفزايد .ويراستار مکلفيت فردی
و وظيفه ئی دارد تا به عالوۀ ھمان بخش مشخص کار حين ويراستاری مثال ً برای آن که يک اثر را از لحاظ شکل
ويراستاری می نمايد ،تعميق معرفتش نسبت به قواعد امالء ،انشاء ،نقطه گذاری ،صفحه بندی ،عنوان نويسی و ...در
حدی که برايش مقدور است ،به معلومات عمومی و دايرة المعارفی خودش نيز روزمره و بدون انقطاع بيفزايد .او بايد
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اين نکته را با وضاحت کامل درک نمايد که عصر ما عصر ايستای قرون گذشته که از يک تغيير تا تغيير ديگری دھه
ھا زمان الزم بود ،نيست؛ بلکه عصر ما عصريست که تحوالت در تمام زمينه ھا چنان رشد سريعی دارند ،که بدون
فوت وقت مشکل است ،ھمه را فرا گرفت تا چه رسد به اين که کار امروز را به فردا بيندازد.
 ويراستار با تمام شايستگی ھايش می بايد متصف به تواضع عالمانه باشد .ويراستار بايد اين را بداند و به بخشی ازوجدان مسلکی اش مبدل سازد که "ھمه چيز را ھمه کس می داند" و نه تنھا ھيچ کسی نمی تواند ھمه کس باشد ،بلکه
مادر روزگار نيز قادر نيست ،تا موجودی را به مثابۀ "ھمه کس" يک باره به دنيا آورد .به ھمين اساس برخورداری از
ھمان تواضع از يک جانب به وی کمک می نمايد تا روابط نيکش را با نويسندگان عمق بيشتر ببخشد و از جانب ديگر،
اين ديد را در وجودش تقويت می نمايد ،تا ھمه را يکسان نديده ،ضمن آن که آمادگی آموختن از ھمه کس را دارد،
دست آنھائی را که نياز به کمکش دارند ،بدون تفرعن و غرور بگيرد.
 ويراستار می بايد با نويسندگانی که مقاالت شان را ويراستاری می نمايد ،گذشته از روابط احترام آميز کاری ،در حدامکان روابط صميمانه و دوستانه ای را به وجود آورد ،که بتواند از ورای کلمات نويسنده ،روان و نيت وی را نيز
بخواند .فقط در موجوديت چنين روابط دوستانۀ عميقی است که ويراستار قادر می شود ،وقتی کمبود و يا خطائی را در
طرز نگارش نويسنده مشاھده می نمايد ،به سرعت دريابد که عامل آن خطا و يا کمبود در کجاست و چگونه می تواند آن
را رفع نمايد.
 ويراستار بايد به مانند يک داکتر که حق ندارد راجع به مريضی بيمارش با فرد ديگری صحبت نمايد ،ھيچ گاھی بهخود اين اجازه و حق را ندھد ،تا به منظور باال نشان دادن خود و يا کم زدن ديگران ،از اعتماد نويسندگان سوءاستفاده
نموده ،نقايص کار آنھا را با ديگران در ميان گذارد .مگر اين که کار ويراستار با نويسنده به بحث بازی کشيده شود ،که
سبب آن خود نويسنده باشد .نمونۀ برازندۀ اين نوع برخورد ،تحمل قياس ناپذير ويراستاران پورتال در قبال نابغۀ بالھت،
"ھاشميان" بود که تا زمانی که خودش به فحاشی ،بھتان و افتراء دست نيازيد ،ويراستاران پورتال ،صبورانه اغالط
خارج از شمارش را تصحيح می نمودند ،مگر وقتی "ھاشميان" خود خواست تا چلوصافش از آب کشيده شود،
ويراستاران پورتال نيز به کمکش شتافته با نشانی کردن بيش از  ١٠٠غلطی امالئی و انشائی در يک مطلب  ۴الی ۵
صفحه ئی وی ،به گفتۀ مردم کابل "دامنش را بر پشت سرش پنگ" زده ،وی را ھمان طوری معرفی نمودند که شايسته
اش بود.
 فردی که مسؤوليت ويراستاری يک ترجمه را به دوش می گيرد ،بايد به زبان اصلی که مقاله بدان نگاشته شده و يا بهيکی از زبانھای ديگری که آن مقاله ترجمه شده است ،آشنائی کامل در سطح مقايسۀ متن روی دست خودش با اصل
مقاله و يا ترجمه اش به زبان ديگر داشته باشد.
 ويراستار می بايد به سياست ھای نشراتی و اصاليب امالئی و انشائی نھادی که برايش کار می کند آشنا ،متقن وومتعھد باشد .زيرا وقتی وظيفه اش وی را به مثابۀ پلی بين نويسنده و نھاد نشراتی قرار می دھد ،او بايد بداند که چگونه
ھمزمان با اين که نويسنده را راضی نگه می دارد ،وفاداری اش را با خطوط اساسی و پذيرفته شده از جانب نھاد
نشراتی مورد نظر نيز حفظ نمايد.
 ويراستار اين را بايد بداند که وی صاحب نوشته نيست و حق ندارد به نوشته تصرف مالکانه نموده ،نوشته را چنان بهھم بريزد که صاحب نوشته در شناختنش ناکام ماند .ويراستار بايد اين را بداند که حدود صالحيت ھای وی اگر در
تطبيق قواعد امالئی و اساسات نقطه گذاری و مطابقت آن با اصول اعالم شده از جانب نھاد نشراتی ،نا محدود است ،در
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چگونگی سبک نگارش و تصحيح محتوائی ،ھرنوع تغييری که به نوشته وارد می نمايد بايد با موافقت کامل نويسنده
انجام بيابد.
ھرگاه نويسنده ای حاضر نمی گردد ،تا به تصحيح محتوائی نوشته مطابق سياست ھای اعالم شدۀ نھاد نشراتی موافقت
نمايد ،ويراستار می بايد از حقی که قانون برايش داده ،استفاده نموده تا جائی که مربوط به نھاد نشراتی است از جانب
نھاد و آنجائی که منوط به اعتقاد شخصی خودش است از جانب ويراستار يادداشت الزمه را در پای نوشته بياورد .با
چنين حرکتی ھم نوشته بدون سانسور و تصرف منتشر می گردد و ھم خوانندگان آن نشريه متوجه تضاد دو ديدگاه می
گردند.
 نکاتی که در باال تذکار يافت و بسا نکات ديگری که از قلم مانده اند ،امری نيستند مطلق و پيش شرط آغاز به کار.بلکه امری اند نسبی که از اين فرد تا آن فرد و ا زاين نھاد نشرانی تا آن نھاد نشراتی ديگری فرق می نمايند .آنچه در
اين ميان مھم است سمت حرکت ويراستار به جانب کمال و يا ھم در جا زدن از جانب وی می باشد.
ادامه دارد
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