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  دمهـمق
ابتدا بـراي ده دقيقـه بـه    كنيد،  اي جهت مشاركت در نگارش يك فصل يا قسمتي از يك كتاب دريافت مي هنگامي كه دعوتنامه
مطالعه كرده و سعي كنيد متوجه شويد كه خواسته گردآوردنده يـا سرپرسـت   دداً سپس دعوتنامه را مج. خود فرصت باليدن بدهيد
بنابر داليل قابل دركي مايل نيست كننده  ها كم و بيش مبهم هستند و شخص دعوت زيرا بيشتر دعوتنامه. نويسندگان از شما چيست

پيش از آن كه به درخواست پاسخ مثبـت   .دهدرار ، اطالعات زيادي در اختيارتان قپيش از اعالم موافقت شما جهت شركت در پروژه
  .دهيد، چند سئوال اختصاصي از خود بپرسيد و سعي كنيد صادقانه به آنها پاسخ دهيد

  آيا به راستي براي پذيرفتن يك تعهد ديگر وقت دارم؟
  آيا قادر خواهم بود كار درخواست شده را در موعد مقرر به پايان رسانم؟

  بخش تغيير دهم؟ دهد آن را به شكلي رضايت مطلب پيشنهاد شده بنويسم يا نويسندة اصلي اجازه ميخواهم در مورد  آيا مي
دوستي صميمي ممكـن اسـت از ايـن كـه      .دعوت را تنها در صورتي بپذيريد كه بتوانيد به كليه سئواالت باال پاسخ مثبت دهيد

تـري بنماييـد،    كه قبول كنيد و بعداً درخواست مهلـت طـوالني  كنيد، ناراحت شود، ليكن زماني  درخواستش را براي مشاركت رد مي
مراقب باشيد، زيرا نويسندگاني كه همواره تأخير دارند، شهرتي خاص بين نويسـندگان و  . شود لطمه بيشتري به دوستي شما وارد مي

  .كنند ناشران پيدا مي
  .كننده بپرسيد را جهت اطمينان خود از دعوتپيش از آن كه نگارش فصلي از يك كتاب را بپذيريد، حداقل سئواالت زير 

  مايليد به دست آوريد؟ را چه نوع خوانندگاني
  ).اطالعات بيشتري در مورد جزئيات از او بخواهيد(رئوس مطالب كامل كتاب چيست؟ 

  ناشر چند صفحه براي فصل من در نظر گرفته است؟

شويد كه در يك كار گروهي نگارش كتاب، فصلي از آن  ايد و يا به داليلي در موردي مرجع تلقي مي شما احتماالً مقاالت متعددي در زمينة خاصي داشته

اين فصل رويكرد به چنين شرايطي . شايد پذيرش آن اصالً به صالح نباشد. تر است  ئوليت به مراتب از تهيه يك مقاله سختقبول اين مس. به شما محول شده است

 .دهد مي حرا توضي
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  از چه تعداد تصوير و جدول مجازم استفاده نمايم؟
  تصاوير چاپي آماده كنم؟آيا بايد 

  آيا استفاده از تصاوير رنگي مجاز است؟
  تواند به روشن شدن سئواالت بعدي كمك كند؟ ميآيا فصل مهيا شده 

كنند كارشان تمـام شـده    از آنجا كه برخي از گردآورندگان پس از مشخص كردن رئوس مطالب و دعوت نويسندگان احساس مي
  .دنصيلي فصل خود، از گردآورندگان كتاب سئوال كناست، بهتر است در مورد جزئيات تف

هر چه توضيحات مكمل گردآورندة كتاب در مورد جزئيات، بيشتر به فصل شما مربوط باشد، مشكل كمتري در رابطه با مشاركت 
شد، ارسال يـك فصـل   گونه كه در باال اشاره  همان. شما در كتاب وجود خواهد داشت و نياز به اصالح و بازنگري نيز، كمتر خواهد شد

كننده، در آغاز كار براي دادن تصويري به آنان در مورد چگونگي كارشان، دال بر درايت گردآورنـده   نمونه براي نويسندگان مشاركت
  .است

به عنوان يك قانون كلي، هر چه دقيق بودن و جديت سردبير در برخورد با نويسندگان كمتر باشد، كتاب آنان نيـز كمتـر مـورد    
  .شود واقع مي پذيرش

گاه نوشتن مقاله را تـا   هيچ. تر كارتان را آغاز نماييد هاي مطرح شده را دريافت كرديد، هر چه سريع زماني كه پاسخ كليه پرسش
پنير و انگور تحت . نيستتوانيد تحت فشار كار كنيد، عذر موجهي  اين بهانه كه تنها مي. دو روز بعد از موعد مقرر به تعويق نيندازيد

  .دهند اما رفتار مغز متفاوت است اي عالي مي ار نتيجهفش
  :توانيد چند كار انجام دهيد به محض آن كه آمادگي خود را جهت مشاركت اعالم كرديد، به راحتي مي

ايـد يـا نـه، آن را بـا      رئوس مطالب نوشته خود را تهيه و جهت پي بردن به اين مطلب كه آيا به درستي متوجه وظيفه خود شده
  .ير بررسي كنيدسردب

هـاي   آوري نماييد و جهت اطالع از كارهاي جديد و ايـده  را جمعهاي مرتبط  شناختي داشته باشيد و نوشته يك جستجوي كتاب
  .كارشناسان گفتگو كنيدتازه، با ساير 
الً به چاپ رسيده است اند، بررسي نماييد تا دريابيد، آيا مجموعه مشابهي قب هاي ديگري را كه در همين رابطه نگاشته شده كتاب
  با خير؟

  .هايي مقدماتي تصاويري را كه مايليد استفاده كنيد، ترسيم نماييد در مراحل اوليه، طرح
  .اند، استفاده كنيد، بايد مجوز آن را از نويسنده يا ناشر بگيريد اگر قصد داريد از تصاويري كه قبالً به چاپ رسيده

  .از ناشر يا سردبير دريافت كنيد  ها را سازي نوشته هاي آماده ي كتاب، دستورالعملبراي اجتناب از ايجاد تناقض در شكل كل

  مالحظات فني
فضـاي  هاي عريض از هر دو طرف تايپ شود تا ويراستار يـا سـردبير    مقاله شما بايد به صورت يك خط در ميان، همراه با حاشيه

پـرداز بـا مشـكل     حروفچين و صـفحه ورت فشرده و درهم نباشد، همچنين اگر نوشته شما به ص. اصالحات داشته باشندكافي جهت 
  .كمتري مواجه خواهند شد

كنند و برخي از نشـريات نيـز بـا اسـتفاده از لـوح       پرداز استفاده مي هاي واژه اكثر نويسندگان براي چاپ مقاالت خود، از برنامه
به شما اطالعاتي در مـورد نحـوة چـاپ و    اگر هنوز ناشر . دهند و زحمت حروفچيني به خود نمي رسانند فشرده، مطالب را به چاپ مي

برخي ناشران جهـت تسـهيل كـار    . دهد اي را ترجيح مي  استفادة احتمالي از لوح فشرده نداده است، بايد از او بپرسيد كه چه برنامه
  .اند افزار خاصي را طراحي كرده منشي شما، نرم

ها به صورت متفاوتي رفتار خواهـد   در روند چاپ با اين قسمت. انه ضميمه كنيدروي صفحات جداگ  تصاوير، نمودارها و جداول را
  .كند تر مي شد و قرار دادن آنها روي صفحات جداگانه، كار را براي حروفچيني يا چاپگر ساده

ابجا شـوند،  در اين صورت، گرچه برخي از تصاوير ممكن است ج. مطمئن شويد كه تمام صفحات و كليه تصاوير اسم شما را دارند
  .خواهد افتادناما در مورد تصاوير شما چنين اتفاقي 
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نيـاز،  در صـورت  ممكـن اسـت ويراسـتار    . با شماره مشخص شده باشـند توجه كنيد كه تمامي تصاوير و جداول در متن اصلي 
  .ها را تغيير دهد، اما موضوع و ترتيب آن، همواره قابل فهم خواهد بود شماره

، شماره جلـد و سـال   منابع با دستورالعمل ناشر مطابقت داشته باشد، همچنين در مورد ذكر صفحات مطمئن شويد كه روش ذكر
  .چاپ دقت كافي به خرج دهيد

توجه كنيد كه از تمام منابع ذكر شده در پايان فصل و در خود فصل استفاده شده باشد و در ضمن مطمئن شويد كه كليه منـابع  
اگر برخي منـابع بـه صـورت    . نويسندگان، عنوان، تاريخ چاپ، شماره جلد و صفحات ذكر شده باشندطور كامل همراه با نام تمامي  به

اي كه به آن استناد شده، تاريخ انتشـار،   هايي كه نياز است، نام كتاب، صفحه نقل قول هستند، نام نويسندگان، ويراستاران و در محل
ده يا ناشر خود بپرسيد كه بايد از كـدام سيسـتم نقـل قـول اسـتفاده نماييـد       از گردآورن. نام ناشر و محل آن را تهيه و ذكر نماييد

توجه به آن كه مراجع به چه صورتي در كتاب چاپ شده ذكر خواهند شد، اين قسمت را نيـز بـه   بدون ). هاروارد يا ونكوور سيستم(
  .صورت يك خط در ميان بنويسيد

اي كه به  تواند منابع استفاده شده را تأييد كند؛ زيرا خوانندگاني كه درخواست يك كپي مجدد از صفحه هيچ كس مانند شما نمي
اي راجع به موضوع آلودگي آب براي آنها ارسـال نماييـد، در    ايد، بنمايند، قطعاً خوشحال خواهند شد، حتي اگر برگه آن رجوع كرده

  .رد جراحي لوزالمعده استحالي كه مقاله شما در مو
قانون مهمي كه بايد در نگارش كتاب به آن توجه شود اين است كه به خواننده نگوييـد كـه چـه چيـز از ايـن موضـوع       آخرين 

  .دانيد؛ بلكه بگوييد آنها چه چيزي بايد در مورد آن بدانند مي
هـاي    نوشته. د، هنوز از مشاركت خود مطمئن نيستيدهاي خود را به ناشر يا گردآورنده تحويل دادي نوشته زماني كه تمامي دست

ممكـن اسـت   . شـود  نظرهاي مختلف مانند محتوا، كامل بودن، استحكام و شفافيت بررسي مـي  شما توسط گردآورنده و ناشر از نقطه
اهميـت و   نظرتان بـي  حتي اگر سئواالت به. هاي ديگر به شما بازپس دهند هايتان را همراه با يك سري عالمت سئوال و عالمت نوشته

اي اشتباه بود، به او حملـه   اگر برداشت كسي از نكته. طور مثبت و با وضوح كامل به آنها پاسخ دهيد آيند، سعي كنيد به نامناسب مي
اين مسئله در اكثر موارد موجب باال رفـتن قابليـت مطالعـه و فهـم كتـاب از نظـر       . تر بيان كنيد نكنيد، بلكه مطلب را برايش شفاف
هاي بازبيني شده داشـته باشـيد و در تـاريخ     توجه خاصي به موعد مقرر جهت تحويل نوشته. شود خوانندگان و تسهيل چاپ آن مي

كنندة سرعت كلي  رسد تعيين اي كه به دست ناشر مي در اصل، آخرين نوشته. تعيين شده آنها را به دست ناشر يا گردآورنده برسانيد
  .باشد چاپ كتاب مي
ها را مجدداً مطالعه كنيد، توسط ناشر به شما گوشزد خواهد شـد كـه وقـت خـود را در آن زمـان آزاد        كه بايد نوشتهنوبت بعد 

و در آن وقـت  هاي ويرايش شده به دست ناشر برسد، اين زمان را به شما يادآوري خواهـد كـرد    هنگامي كه تمامي نوشته. نگهداريد
كنيد به هر دليلي   اگر احساس مي. بندي نشده، جهت تأييد نهايي مطالعه نماييد ز صفحهاي را كه هنو شده يبايد اصل كتاب حروفچين

تر به سردبير و ناشر اطالع دهيد تا زمان ديگـري   در آن زمان وقت كافي نداريد، هر چه سريع) ها و غيره تعطيالت، شركت در كنگره(
  .را معين كنند

به دقت از نظر درست بـودن  آن را : رسد، مراحل زير را دنبال كنيد ت شما ميزماني كه كتاب حروفچيني شده براي تأييد به دس
  .و ترتيب صحيح متن، تصاوير و جداول بررسي كنيد) ها ها و پاراگرف ها، بخش سرفصل(بندي درست  امال، كامل بودن، استخوان

) نوشته، تصوير يا جـدول (مطلب جديدي . ارندكنيد برخي از آنها نياز به تذكر ند به كليه سئواالت پاسخ دهيد، حتي اگر فكر مي
ايـن  . د و كتاب به تدوين مجدد نياز پيـدا كنـد  زيرجاد شده در هم يبه آن اضافه نكنيد، زيرا ممكن است براي اين كار، تمام ترتيب ا

. خـت جريمـه شـويد   تراشي اضافه، شـما مجبـور بـه پردا    اندازد، بلكه ممكن است به خاطر خرج مسئله نه تنها چاپ را به تأخير مي
چاپ كتاب، تالشي گروهـي اسـت و نـه    ). ساعت پس از دريافت 48معموالً (شده را در مدت مقرر بازگردانيد هاي حروفچيني   نوشته

اگر كار هر كـدام  . سان برخوردارند هم حروفچين، چاپگر و صحاف نيز از اهميت، گردآورنده و ناشر در آن دخيلند بلكه تنها نويسنده
هـا بـه طـور     افتـد و گـاهي قيمـت    خورد و پيشرفت متوقف شده، چاپ به تأخير مي به هم ميبندي  نجام نشود، كل زمانسر موقع ا

  .يابند وري افزايش ميآ سرسام
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  گيري نتيجه
هرگـز در نوشـتن يـك كتـاب      ،تان را در موعد مقرر انجـام دهيـد   كنيد كه قادر نيستيد وظيفه در صورتي كه صادقانه فكر مي

خوانندگان و مطالب مورد نياز در كتـاب  رئوس مطالب كتاب و اطالعات در مورد نوع در ضمن، تا زماني كه جزييات و . كنيدمشاركت ن
سعي كنيـد  . كه از شما خواسته شده، بنويسيد گونه دقيقاً همان. ايد، موافقت خود را اعالم نكنيد را از طرف گردآورنده دريافت نكرده

  .همچنين همكاري مثبتي با ديگر همكاران خود در روند چاپ داشته باشيد ،ود تفهيم كنيدمطالب را براي خوانندگان خ

  تفسير
تواننـد   آنها مي. اند، در پي نوشتن كتاب نباشند تا زماني كه تجربة كافي ندارند و مجبور نشده: توصية به جراحان جوان اين است

هـاي آكادميـك بـراي     مؤسسات علمي و گـروه . يه فكر و انرژي خود ببرندبا نوشتن مقاالت و اثبات مطالب، استفادة بهتري از سرما
  .شود هاي متفاوت، توسط افرادي با سطح علمي يكسان، مرور نمي زيرا فصل ،مقاالت، ارزشي بيشتر از فصول كتاب قائلند

ايي و حمايـت آنهـا سـود    از اعضاي جوان كمك بگيرند و از راهنم كتاب هاي يك  بهتر است، دانشگاهيان ارشد در نوشتن فصل
با بررسي نقادانه مطلب توسط دسـتياران جـوان، از   . شود ميها  تر در نوشته ببرند، اين امر موجب ايجاد توازن و تعادل و بينش وسيع

اي  انجام گروهي ايـن كـار باعـث ايجـاد تجربـه     . شود ها، اجتناب مي ايجاد عقايد قديمي، نكات نامفهوم و سطحي و تورش در نوشته
  .شود ازنده براي تمام افراد مرتبط، به خصوص خوانندگان ميس

گاه قول نوشـتن   نكنيد و هيچ گاه به اجبار براي پر كردن شكافي در كتاب يك استاد و كمك به او مبادرت به نوشتن مطلبي هيچ
  .را كه در توان شما نيست، ندهيدمطلبي 

گيري از نويسندگان معتبر و معروف،  ناشران عالقمندند با بهره. كنيدهرگز انرژي خود را روي كتابي كه چاپ نخواهد شد، صرف ن
شود، وقت و انرژي خود را جهت نوشتن فصلي  اين رويكرد نابخردانه موجب مي. هايي به چاپ برسانند در مورد مطالب جنجالي، كتاب

   .نخواهد شد، هدر دهيد چاپ كه هرگز


