
  يادداشت آغازين
  

ق، از تأثيرگـذارترين و تأثيرپـذيرترين فعاليتهـا در جهـان     10/م15نشر از زمان پيدايش و رواج چاپ از سدة 
است و امروزه پس از پيدايش نشر الكترونيكي، كه محمل كارآمد ديگري هـم در اختيـار قـرار داده، بـر      بوده

دليـل تأثيرگـذار اسـت كـه عامـل       ايـن  نشر به. ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آن باز هم افزوده شده است
و نيز عامل انتقال دانش، فـن و  ها، نگرشها، ديدگاهها، احساسات، عواطف، ساير مكنونات انسان  انتقال انديشه

دليل تأثيرپذير است كه عاملهاي انساني، اجتماعي، فرهنگي،  اين نشر به. هاي اوست ديگر دستاوردها و تجربه
گذارد و محتوا، صـورت، مسـير    فنّاوري و بسياري عاملهاي ديگر بر آن تأثير مستقيم و غيرمستقيم مي -علمي

تـرين و پويـاترين    سان تأثيرگذار و تأثيرپذير باشد، آيـا از زنـده   اي كه تا اين پديده. دهد و روند آن را تغيير مي
  آيد؟ ها به شمار نمي پديده

اي كه اگر كارآمد  ترين شاخة نشر است؛ شاخه نظران، مهم تر، يا به تأكيد برخي صاحب ويرايش، شاخة مهم
اي از دانشهاي بشري كه بـا انتقـال    هر رشته. هدترين ويژگيهاي نشر را تعيين كند يا تغيير د تواند اصلي باشد، مي

اي و از  اي بـه جامعـه   سروكار داشته باشد و بخواهد محتواهايي را از ذهني به ذهني، از نسلي به نسـلي، از جامعـه  
هايش را از گزندها دور بدارد و به آنهـا غنـا و پيشـرفت     گروهي به گروهي ديگر انتقال دهد، يا دستاوردها و تجربه

هـاي   مندي از رهاوردهاي چند انقالب جهاني در عرصـه  ، گريزي از نشر ندارد؛ نشري كه اكنون بر اثر بهرهببخشد
اي دگرگون شده  سابقه گونة بي هايش به اطالعات، ارتباطات، الكترونيك و تركيب آن رهاوردها با هم، راهها و شيوه

  . است
هاي خود بـيش   رسانان، سندداران و كتابداران كه در اين ميان و به ضرورت حرفه شناسان، اطالع دانش

هاي ديگر دغدغة حفظ و انتقال دانش و اطـالع را بـه جامعـه دارنـد، بـه نـاگزير سـروكار         از متخصصان رشته
هـاي   ترين دغدغه ملة اصليپديدة خواندن، از ج. هاي آن بيشتر است مسائل نشر و همة شاخهمستقيمشان با 

را هـم در دامنـة   ) لمـس كـردن  (آنهاست؛ البته خواندن در معناي گستردة آن، كه ديدن، شنيدن و بسـودن  
دهد؛ زيرا در اين برداشت گستردة معنايي، همة بخشهاي جامعه با توانهـاي متفاوتشـان    معنايي خود قرار مي

  . گيرند مد نظر قرار مي
هـاي آن، تأثيرهـاي تـازه و     اين كتاب به آن خواهيم پرداخت، بر خواندن و شيوه نشر الكترونيكي، كه در

رسـانان،   شناسـان، اطـالع   اي گذاشته است و اين تأثيرها هم روندهاي بخش ديگري از فعاليتهاي دانـش  گسترده
خواننـد، يـا بـه علـت     دهد؛ زيرا اگر مخاطبان نخوانند، يا نتواننـد ب  قطع تغيير مي طور  سندداران و كتابداران را به

كـس بـا    هـيچ . ثمر خواهد ماند مانعها و محدوديتهايي از خواندن محروم شده باشند، هدفها و كوششهاي آنان بي
تواند بگويد كه با روند كنوني نشر، خواندن به كجاها خواهد رفت، عادتهاي خواندن دستخوش چـه   قطعيت نمي

بينـي   پيش. فرهنگي انسانِ فردا، چه ويژگيهايي خواهد داشتتغييراتي خواهد شد و زندگي معنوي و فعاليتهاي 
دهـد كـه    ها از تحوالتي ژرف و فراگير گواهي مـي  اي از علم است و نشانه شناسي شاخه كار علم نيست، اما نشانه

شـناس،   تـوان دانـش   آيـا مـي  . در راه است و نشر بنا به سرشتش، چه بخواهد و چه نخواهد، با آنها سـروكار دارد 
اش توليد مواد خواندني در همان معناي گسـترده   رسان، سنددار يا كتابدار بود، اما نشر را، كه وظيفة اصلي عاطال

اش تسهيل انتقال و تضمين صحت و دقت مطالب است، درست نشـناخت و   است، و ويرايش را، كه وظيفة اصلي



كـه مخاطبـان ايـن كتـاب بـه دانشـجويان        جا بايد افزود روند اكنون و آيندة آنها را در نظر نگرفت؟ البته همين
شود؛ هرچند كه ناشر، اين درسنامه را با توجه به نيازهـاي آنهـا در برنامـة نشـر      هاي ياد شده محدود نمي رشته

  . خود قرار داده است
، بـر پايـة پيشـنهاد آقـاي دكتـر عبدالرضـا نـوروزي چـاكلي، از اسـتادان          آشنايي با ويراستاري و نشـر 

م اطالعات و مدير گروه اين رشته در سازمان سمت و بـه سـفارش همـين سـازمان تـأليف      شناسي و عل دانش
هـاي   هاي مستقيم آموزشـي خـود را در حـوزه    نويسنده در اين كتاب در تالش بوده است تا تجربه. شده است

او . ضه بـدارد ويژه در سالهاي اخير، در قالب متني كوتاه و با زباني غيرفني به دانشجويان عر نشر و ويرايش، به
يـابي   انـد، واژه  در مواردي هم ناگزير شد در ازاي برخي اصطالحات نشر و ويرايش، كه برابرهاي فارسي نداشته

توانند دامنة دانش خود را در ايـن زمينـه    مند به مباحث نشر و ويرايش مي خوانندگان عالقه. سازي كند و واژه
  . همين كتاب آمده است، گسترش دهندبا مراجعه به منابعي كه مشخصات آنها در پايان 

مخاطب اين كتاب، مخاطبي باتجربه يا مطلع در زمينة نشر و ويرايش در نظر گرفته نشـده و كوشـش   
داننـد كـه    خوانندگان حتمـاً مـي  . شده است مطالب به زبان ساده بيان شود و با توضيحات ياريگر همراه باشد

داده اسـت   ان در اين كتـاب يافـت؛ حجـم كتـاب اجـازه نمـي      تو همة مطالب مربوط به نشر و ويرايش را نمي
اي براي درسي چند واحدي گنجانيده شود؛ نيـز در نظـر داشـته باشـند كـه       مطالبي بيش از اين در درسنامه

سازمان سمت پيش از اين چند كتاب در زمينة نشر منتشر كرده است و يكي از آنها به قلم نويسـندة كتـاب   
؛ چـاپ نهـم از   1375، آشـنايي بـا چـاپ و نشـر    چاپ يكم آن با عنـوان  ( نشر كتاب مبانيحاضر است، با نام 

هـاي   توانند با مراجعه به آن منابع، از جنبـه  مند به مطالعة بيشتر مي دانشجويان عالقه). 1391ويراست سوم، 
  . ديگر نشر و ويرايش نيز آگاهي يابند

ويـژه در   ا بـه مبحثـي بسـيار تأثيرگـذار، بـه     منـد ر  اميدوارم اين كتاب بتواند توجه خواننـدگان عالقـه  
در پايان وظيفة خـود  . رساني، ارتباطات و چندين زمينة ديگر، جلب كند هاي آموزشي، پژوهشي، اطالع زمينه
دانم از آن دسته از اعضاي سازمان سمت كه در مراحـل مختلـف تكـوين و انتشـار ايـن كتـاب همكـاري         مي

شناسـي سـمت، از همـة     رف، كارشناس محترم گروه علم اطالعات و دانشاند، از خانم ليال ش صميمانه داشته
زاده كه به درخواسـت   همكاران مسئول بخش ويرايش و از ويراستار گرامي و همكار ارجمندم خانم زهرا جالل

من اين كتاب را در مرحلة تأليف با دقت و احساس مسئوليت عميق خوانده و مرا از پيشنهادهاي فراوان خود 
  . مند ساخته است، سپاسگزاري كنم بهره

  
  عبدالحسين آذرنگ
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