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چندی پیش بانوی سردبیر یکی از مجله های محبوب، یکی از داستانهای مرا برای انتشار پذیرفت. او با کلمه های پرمهری درباره داستان 
من صحبت کرد و این که چقدر آن را دوســت دارد. او گفت: “در واقع، ما داســتان شما را خیلی پسندیدیم”، و ادامه داد: “و می خواهیم آن 

را در یکی ازصفحه های چشمگیرتر مجله خودمان بگذاریم”.
پس از فروکش کردن اولین موج رضایتمندی، درباره این جنبه جدید از چاپ و نشر که به طور نامنتظره ای به آن برخورده بودم، کنجکاو 

شدم:
• آیا دراساس چیزی به نام »جایگاه چشمگیرتر« در صفحه های یک مجله وجود دارد؟

• آیا باید به اختصاص چنین جایگاهی به مقاله ام، افتخار کنم؟
• آیا می توانم از این فرصت برای درخواست پول بیشتر استفاده کنم؟

         چاپ مقاله در
         کدام صفحه؟

گفتگوی سردبیر و ناشر درباره اهمیت جایگاه مقاله در یک مجله
Devyani Borade 
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• یا باید در برابر اعتبار ناشی از دستیابی به چنین جایگاهی در مجله، به دریافت پول کمتری رضایت دهم؟
من تصمیم گرفتم این موضوع را در برابر کسانی که افکار عمیق تری داشتند، قرار دهم. 

ناشــر پایگاه اطالع رسانی اینترنتی رای تینگ ورلدکام (Writing World.com) و پدیدآورنده پرکار چندین کتاب الکترونیکی و مقاله ، 
می گوید: “پرسش جالبی است” و ادامه می دهد: “به یک معنا، جایگاه مقاله بااهمیت است. قرارگرفتن هرچه نزدیکتر مقاله ای به جلد مجله، 
نشــانگر اهمیت بیشتر آن اســت. ســردبیران دریافته اند که خوانندگان، مطالعه مجله را ازصفحه های آغازین شروع می کنند و ممکن است 
مطالعه را تا آخرین صفحه ادامه دهند یا ندهند؛ بنابراین، مقاله هایی که بااهمیت تر، توجه برانگیزتر، ارزشــمندتر یا مهم تر تلقی می شــوند، 
درصفحه های اول یا میانی قرار می گیرند. برعکس، مقاله های کم اهمیت تر، کوتاه تر یا در اصطالح صفحه پرکنها در صفحه های پایانی مجله 
قرار می گیرند. بنابراین می توان فرض کرد مقاله ای که در صفحه های پایانی مجله قرار داده شده، از اهمیت کمتری نسبت به مطالب آغازین 

برخوردار است.”
ناشر مجله برخط کانکتینگ مگزین (Connecting Magazine) ویژه 
تک سفران، چندان از پاســخهای خود مطمئن نیست. “به گمان من جایگاه، 
مهم اســت.” او با مکثی ســنجیده می گوید:“ در مجله مــن مقاله های ویژه 
اعتبار بیشــتری دارد و بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد تا داســتانهای سفر و 

گزارشهای کوتاه خوانندگان.”
و ســردبیر مجله داستانی تخیلی بول اسپک (BullSpec)، به هیچ وجه با این نظر موافق نیست. او می گوید: “خوانندگان مجله 
مایلند جلد و فهرســت اصلی مطالب مجله را بخوانند. من فکر نمی کنم این که مقاله ای در صفحه 10 یا 40 اســت، مســئله مهمی 

باشد.”
گرچه این دیدگاه ممکن اســت در مقایســه با نظر بیشــتر ناشــران و ســردبیرانی که درباره اهمیت صفحه محل درج مقاله مورد پرسش 
قرارگرفته اند، دیدگاه اقلیت تلقی شود، اما سردبیر مجله فامیلی تری (Family Tree) می گوید: “ ما به طور معمول بهترین محلهای درج 

مطلب را به پرکشش ترین موضوعها اختصاص می  دهیم و مطالب دیگر را در پیرامون آنها می چینیم.”

“تبلیغات چیان برای جایگاهی مناسب در صفحه های اول، 

پول اضافی می پردازند که بیشتر سردبیران هم مایلند این 

صفحه ها را به قویترین مطالب خود اختصاص دهند.”

بیشتر سردبیران به ویژه در نشریه های چاپی

براساس گردش محتوای مطالب

تصمیم گیری می کنند 
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ســردبیر مجله الکترونیکی داســتانی تخیلی فراید فیکشن 
(Fried Fiction) کــه داســتانهای تخیلی دنباله دار منتشــر 

می کند نیز همین احســاس را دارد: “ بلــه، من فکر می کنم که 
محل درج مطلب مهم اســت. البته هنگامی که شــما با کمبود 
مقاله روبه رو هســتید این موضوع از اهمیــت کمتری برخوردار 
اســت. میزان ایــن اهمیت به خود رســانه  نیز بســتگی دارد. 
خوانندگان در اینترنت شــکیبایی کمتری دارند و اگرچیزی را که 
درپی آن هســتند فوری پیدا نکنند، به احتمال زیاد از آن دست 

می شویند.”
ســردبیر پیشــین نشــریه درحال حاضــر غیرفعــال رایترز 
ژورنال (Writers Journal) نیزکه با آنان هم عقیده اســت، 
می گوید:“محــل درج یک مقاله در هر نشــریه به ویژه اگر این 
محل در صفحه اول باشــد، با توجه به تیراژ مجله ممکن است 
توجه بیشــتری را جلب کند. برخی از خوانندگان ممکن اســت 
پــس از مرور چند مقاله اول، دیگر میل چندانی به ادامه مطالعه 

نداشته باشند.” 
 ،(Professional Tester) ســردبیر پروفشــنال تســتر
مجلــه ویژه حرفه ای هــای حیطه نرم افزارهــای رایانه ای و یکی 
ازدســت اندرکاران مجله  های تجاری حوزه های ویژه که به شکلی 
مســتقیم با ادبیات روزنامه نگارانه سروکاری ندارند، نیز با این نظر 
هم عقیده اســت و می گوید: “ با ارزشترین جایگاه درج مطلب به 
ســرمقاله اختصاص دارد.” و ادامه می دهد: “ تبلیغات چیان برای 
جایگاهی مناســب در صفحه های اول، پول اضافی می پردازند و 
بیشتر ســردبیران هم مایلند این صفحه ها را به قویترین مطالب 
خود اختصاص دهند. ارزشــمندترین حایــگاه درج پس ازجایگاه 
سرمقاله به ترتیب جایگاه مقاله آغازین و مقاله های صفحه میانی 

مجله است.” 
 ،(Horizon) ناشر و ســردبیر مجله فکاهی کوچک هورایزن

معتقــد اســت در این خصوص انــدازه مجله مهم اســت و محل 
مقاله ها در یک نشریه کوچک از اهمیت چندانی برخوردار نیست. 
او می گویــد: “مجله من آنقدر کوچک اســت که همه صفحه های 
آن به انــدازه کافی مورد توجه قرارمی گیــرد. برخالف مجله های 
بزرگتر که صفحه های اول، خوانندگان بیشــتری دارد، خوانندگان 
مجله من به طور کلی از روی جلد تا پشــت جلد آن را می خوانند. 
گرچه این امر در مورد مجله هایی که برای آسان ترشدن دسترسی 
خوانندگان به مطالب مورد نظرشان به بخشهای گوناگونی تقسیم 

می شوند، صادق نیست.” 
ســردبیر مجله ویــژه مــادران کارافرین به نــام ورک یور وی 
(Work Your Way)، معتقد اســت چگونگی چیدمان مقاله ها 

در طرح کلی هر مجله نه آنچنان حیاتی اما مهم اســت و در ادامه 
می گوید:“ تعییــن محل درج مقاله ها در هــر مجله به نوع مجله 
بســتگی دارد و زمینــه کلی که ســردبیر برای هر شــماره در نظر 

می گیرد، بر همه چیدمان مزبور تأثیر می گذارد.”

آیا موارد استثنایی هم وجود دارد؟
تا اینجــا پی بردیم که به طــور حتم ضابطه نانوشــته ای درباره 
چگونگی گزینش محل درج مقاله در هر نشریه وجود دارد. اما 

آیا این ضابطه همواره خشک و انعطاف ناپذیر است؟
یکـــی از سـردبیـــران محتـــاطانه درپاســخ به این پرســش 
می گوید:“  اســتثناهایی هم وجود دارد. ممکن اســت یک مجله 
الگــوی چیدمانی مشــخصی برای انــواع معینــی از مقاله ها در 
زمینه هایــی مانند مســافرت، بهداشــت، مــد و ... صرفنظر از 
ارزشــگذاری آنها داشته باشد که همواره در هر شماره درنظر قرار 

می گیرد.”
سردبیر دیگری که با وی هم رأی است، می گوید:“ این امر تنها 
شامل توالی مطالب مجله نیســت، بلکه سردبیر ارتباط احتمالی 
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بین هر مقاله، مطالب و آگهی های ماقبل آن را نیز در نظر می گیرد.” 
به نظر وی:“همیشه نباید بهترین مقاله ها پیش از مقاله های کم ارزشتر در اول مجله قرار گیرند. من همواره تالش می کنم یک یا دو مقاله 

خواندنی را برای صفحه های پایانی مجله نگه دارم تا خواننده مطالعه را تا صفحه های پایانی نیز ادامه دهد.”
دستیار سردبیر مجله الکترونیکی ادبیات سیاه به نام آندرگراند وی سز (Underground Voices)، معتقد است بیشتر سردبیران 
به ویژه در نشــریه های چاپی، براساس گردش محتوای مطالب تصمیم گیری می کنند. او می گوید:“ آنها می خواهند خواننده احساس 
کند که خط ســیر به نسبت یکســانی در مقاله های دارای مضمون به نسبت همگون دنبال می شــود. بنابراین، نویسندگان با سبکها و 
زمینه های نوشتاری مشــابه را با هم گروه بندی می کنند؛ گرچه اولین مطلب هرنشریه به طور معمول نشانگر بهترین برگزیده سردبیر 

است.”
ســردبیر فصلنامه بارد اند سیج (Bard and Sages Quarterly) ویــــژه 
داستـــانهای علمی-تخیلــی و فانتــزی، می گوید:“ مــا داســتانهای گوناگون را 
برحســب ارتباطی که مضمون آنها با یکدیگر برقرار می کنند، در یک شــماره در 
کنار هم می گذاریم. مسئله مهم برای ما، چیدمان معنادار مطالب گوناگون در کنار 
.یکدیگراست نه توالی آنها به ترتیب اهمیت. در اینجا هر مطلب به پیشواز مطلب 

بعدی می رود.” 
مفهوم جایگاه مقاله های برتر، در روزنامه ها و پایگاه های اطالع رســانی اینترنتی اهمیت بیشــتری دارد؛ چون خواننده یک مجله، ممکن 
اســت تمام مطالب آن را از ابتدا تا انتها بخواند. اما در روزنامه ها و پایگاه های اطالع رســانی اینترنتی، افراد بیشــتر به خواندن سرســری1 
عنوانها ویا گلچین کردن2 مطالب معینی گرایش دارند. در چنین مواردی، شــما به عنوان روزنامه نگار همواره مایلید مطلبتان در بخشــی که 

روزنامه نگاران قدیمی به آن نیم صفحه باال3 می گویند، چاپ شود.
یکی از ســردبیران تا حدی با این عقیده مخالف است و می گوید: “من به یکسان بودن اهمیت جایگاه مطالب در نشریه های برخط با دیگر 
نشــریه ها باور ندارم. اگر شما ناشر یک مجله الکترونیکی باشــید، مهمترین مسئله شما چگونگی چیدمان جدول مطالب است، زیرا مقاله ها 
در این گونــه مجله ها یکی پس از دیگری درکنار هم قرار نمی گیرند و خواننده می تواند با یک کلیک به مطلب مورد نظرخود دســت یابد. من 
در مجله خودم برای ازبین بردن هرگونه شــکی درباره رده بندی مقاله ها برحسب میزان اهمیت آنها، فهرست مقاله های هرشماره را براساس 

حروف الفبا درج می کنم.” 
گرچه، این موضوع به قالب بندی هر مجله الکترونیکی بســتگی دارد. به طور مثــال، برخی مجله ها مانند مجله خبری رایتینگ ورد، تنها 
نشــریه ای متن محور هســتند که با یک کلیک می توان به مرور مطالب آنها پرداخت و بعضی دیگر مانند فصلنامه باردز اند سیج، نسخه های 

تقریبا شبیه سازی شده ای ازمجله های سنتی کاغذی مصور، رنگی با حروف بندی و سبکهای گوناگون به شمار می آیند. 
فوت وفنهای دیگر ســردبیران مجله های الکترونیکی، محصول اجتناب ناپذیر چگونگی عملکرد هر مجله این چنینی محســوب می شود. 
سردبیر مجله ای به سبک پی دی اف (PDF) به نام گیفت آو استی چینگ (Gift Of Stitching) نیز هم عقیده است و می گوید:“ من دیگر 

مســئله مهم برای ما چیدمان معنــادار مطالب گوناگون در 

کنار یکدیگر است نه توالی آنها به ترتیب اهمیت. در اینجا 

هر مطلب به پیشواز مطلب بعدی می رود.
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اهمیتی به محل درج مطالب در مجله ام نمی دهم؛ زیرا هر شماره گرد یک مضمون اصلی می چرخد و من تمایلی به درهم ریختن این نقش 
ندارم.”

چه می توان کرد؟
آیا برای این مســئله کاری از دست نویســندگان برمی آید؟ بدیهی ترین، و البته مشکل ترین کاری که آنان می توانند بکنند، نوشتن مقاله های 
عالی اســت. آنها نباید تنها به جلب توجه سردبیران بسنده کنند؛ بلکه باید با زیرتأثیر قراردادن سردبیران، دل آنان را بربایند تا به پاداش این 

تالش، برترین جایگاه درج مطلب را از آن خویش سازند.
روش دیگر کســب جایگاه برتر و مطلوب درج مطلب، مطالعه دقیق شــماره های پیشــین مجله موردنظر برای آشــنایی بیشتر با بخشها و 
ستونهای مناســب درج هر مطلب و تالش در جلب نظر مســاعد سردبیرمجله با 

وعده ارائه هرچه سریعتر مقاله بعدی است. 
یافتن حد میانه، بین بســنده کردن به نویســندگان و تهیه کنندگان همیشــگی 
مطالب نشــریه بدون تن دادن به ریســک کســل کننده، تکراری و پیش بینی پذیر 
تلقی شدن از ســوی خوانندگان، و پذیرش مطالب از  نویسندگان جدید بی تجربه 
اما دارای دیدگاه های نوین و تازه، بدون تن ســپردن به خطر ازدســت دادن خوانندگان وفادار و همیشــگی نشریه، چالش بسیاری از مجله ها 
به شــمار می اید. صرف دیده شدن مطلب شما از ســوی سردبیر و چاپ پذیر دانستن آن ازجانب او، به این معنی است که دست اندرکاران نشریه 
از ســازگاری مطلب مزبور با چارچوب کلی مطالب خود خرســندند و مایلند از این پس فرصت کوچکی برای ارتقای جایگاه درج مطلب به شما 

بدهند. 
برخورد مجله های مختلف با این مســئله متفاوت اســت. یکی از سردبیران می گوید:“ در مجله من هر نویسنده با افزودن بخش تازه ای به 
داستان خود و به روزرسانی آن، زمینه کسب جایگاه باالتری را در فهرست مطالب مجله برای خود فراهم می کند. امکان دستیابی به رتبه های 

باالتر در پایگاه اطالع رسانی اینترنتی مجله، انگیزه خلق مضمونهای بیشتری را به نویسندگان می دهد.” 

مذاکره برای دستیابی به جایگاه بهتر
شــما می توانید برای دستیابی به جایگاه بهتر، آشــکارا مذاکره کنید. این کار همانند روند مذاکره های واقعی، مستلزم برخورداری از اطالعات 

درست، پیش از شروع مذاکره است.
برای نمونه، خودتان را در این موارد ارزیابی کنید: 
• آیا شما از نقطه قوت و وجه تمایز اصلی خود آگاهید؟

• آیا مهارتهای شما شکاف بازار را پر می کند؟
• آیا شما یک فرد خبره هستید؟

روش دیگر کســب جایــگاه برتر و مطلــوب درج مطلب، 

مطالعه دقیق شــماره های پیشــین مجله برای شناسایی 

محل مناسب و مطلوب درج مطلب مورد نظر است.
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دلیل انکارناپذیری برای پذیرش خود به عنوان مناسبترین فرد برای کسب جایگاه موردنظر در مجله، به سردبیر ارائه کنید.
سپس، بازار را مورد ارزیابی قرار دهید:

• آیا پیش نیازهای یک بخش معین مجله به گونه ای مشخص مشکل آفرین به نظر می آید و رویارویی با آنها، فرد خبره ای را می طلبد؟
• آیا ستونهای مختلف مجله با فصلهای خاصی از سال متناسب هستند، یا با توجه به کمبود وقت تنها به هنگام بودنشان مهم است؟

در چنین مواردی، رقابت به احتمال زیاد کمتر است. راهبرد خود را با این عوامل هماهنگ کنید و بر عرضه جنبه هایی که موردنظر سردبیر 
خواهد بود، تمرکز کنید.

در طول مذاکره، مؤدب و صریح اما متقاعدکننده و معقول باشــید. تالش کنید فردی به نظر برســید که صادقانه به دستیابی به توافق معتقد 
و خواستار صرف وقت و تالش برای تحقق آن است.

گرچه، نویســنده، بسته به این که تا چه حد بتواند پیش کنشی پیشــه کند، با محدودیت روبروست. در برخی موارد، حتی اعمال نفوذ برای 
دستیابی به جایگاه بهتر برای مقاله، میسر نیست.

یکی از ســردبیران می گوید:“  انتخاب مقاله صدرنشــین هر شماره مجله، هیچگاه با نویســنده آن نیست؛ بلکه این سردبیر است که مقاله 
مزبور، موضوع محوری، بحث اصلی، هسته مرکزی و کانون  توجه  برانگیز هر شماره مجله را تعیین می کند.”  

یکی دیگر از سردبیران نیز هم عقیده است و می گوید:“به طور معمول هیچ سردبیری حق تعیین جایگاه درج مطلب را به نویسنده آن واگذار 
نمی کند؛ بنابراین من فکر می کنم نویسندگان نباید ذهن خود را درگیر این مسئله کنند.”

آیا این بدان معنی است که نویسندگان باید در برابر دستیابی به جایگاه درج مطلب موردنظرشان در نشریه با دریافت دستمزد کمتر موافقت 
کنند؟ 

مدیرعامل مجله داستانهای تخیلی برخط توتال کوالیتی ریدینگ (Total Quality Reading)، پاسخ می دهد:“ به طور حتم خیر؛ من 
به عنوان یک نویسنده مایلم صرفنظر از محل درج مقاله ام در مجله، هر چقدر می توانم پول بگیرم.”

سردبیر پایگاه اطالع رسانی اینترنتی رایتینگ ورلدکام می گوید:“من نمی توانم بپذیرم که برای کسب جایگاه بهتری برای مقاله ام، 
انتظار دســتمزد کمتری داشــته باشــم؛ زیرا انتخاب محل مقاله تصمیم سردبیر اســت. جایگاه هر مقاله براساس ارزش آن تعیین 
می شــود. بنابراین نویســنده مقاله صدرنشین هر شماره به طور حتم باید پول بیشــتری دریافت کند؛ زیرا مطلب او بهتر و مهمتر از 
دیگر مقاله هایی شناخته شــده است که با فاصله بسیار پس از مطلب او در شماره مورد نظر قرار گرفته اند. هرچه مطلبی کم اهمیت تر 

انگاشــته شود، شــانس پرداخت دستمزد به نویســنده آن کمتر است. 
بنابراین، صدرنشــینی هر مطلب در هر شماره نشــریه به معنی اشغال 
صدر جدول دریافت دســتمزد از سوی نویســنده آن مطلب نیز هست. 
پس صدرنشــینی مقاله4 به مفهوم پرداخت دســتمزد بیشــتر5 به 
نویســنده اســت و این امر هیچ ربطی به کسب این صدرنشینی در ازای 

دریافت  دستمزد کمتر ندارد.”

جایــگاه هر مقالــه براســاس ارزش آن تعیین می شــود. 

بنابراین، نویســنده مقاله صدرنشین هرشماره به طورحتم 

باید پول بیشتری دریافت کند؛ زیرا مطلب او بهتر و مهمتر 

از دیگر مقاله هایی شــناخته شده اســت که با فاصله بسیار 

پس از مطلب او قرار گرفته اند.
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او چنین ادامه می دهد:“ هیچ سردبیر درخوراحترامی بر سر 
جایگاه درج مقاله ها در نشــریه خــود وارد بحث پرداخت پول 
کمتر به نویســندگان آنها نمی شود؛ زیرا هدف در فرایند نشر، 
جذب خوانندگان هرچه بیشــتر است و نه تالش برای پرداخت 
پول هرچه کمتر به نویسندگان. دستمزد پرداختی به نویسنده 
یک مقالــه و جایگاه درج آن دریک نشــریه طبق روال، باید 

تابعی از میزان کیفیت آن مقاله باشد.” 
ســردبیر پیشین نشریه رایترزژوزنال که با این عقیده موافق 
اســت، می گوید:“ اگر در واقع دراین باره جــای بحثی وجود 
داشته باشــد، این خود نویســندگانند که به عنوان یک مسئله 
شــخصی و حرفه ای باید از خود بپرســند که آیا پول برایشان 
مهمتر اســت یا جایگاه درج مطلبشان در نشریه، و یا عکس 

این قضیه در موردشان صدق می کند.” 
سردبیر فرایدفیکشــن می گوید:“ من درمجله خودم بر سر 
تعیین جایگاه درج داســتانها با کســی وارد معامله نمی شوم.” 
یک روزنامه نگار دیگر نیز با این بحث موافق است و می گوید: 
“پرداختهــای ما در مجله  به همه نویســندگانمان صرفنظر از 
جایگاه درج مطلبشــان یکسان اســت.” و ادامه می دهد: “ما 
درازای دســتیابی هر مطلب به جایــگاه درج برتر در مجله، از 

نویسنده آن انتظار دریافت پول کمتری نداریم.”
اما اختالف عقیده در هر زمینه ای ممکن است پیش بیاید 
و در این مورد نیز سردبیر پروفشنال تستر با دیگران مخالف 
و معتقد اســت که پاســخ این پرسش درشــرایط گوناگون 
متفاوت اســت و می گوید: “ اگر هدف شــما خوانده شدن 
مطلبتان از سوی تعداد هرچه بیشتری از خوانندگان باشد، 
شــاید در واقع  دستیابی به جایگاه برتر درج مطلب، ارزش 
مذاکره درباره دیگر موارد، از جمله میزان دستمزد را داشته 

باشد.”

ســردبیر دیگری این حرف را تأیید می کند و می گوید:“ اگر 
من یک نویســنده و خواهان پیشرفت امور مجله نیز بودم، به 
یقین دریافت پول کمتر در برابر دستیابی به فضایی چشمگیرتر 

برای مقاله ام را می پذیرفتم.”
وی در ادامه می گوید:“ به عنوان یک نویســنده معتقدم ذکر 
نام مقاله و نویســنده آن روی جلد مجله به دریافت پول کمتر 

می ارزد.” 
تصمیم گیری در مورد چانه زنی دراین باره به یقین با نویسنده 
است. کســی که باید درباره مهمتربودن پول یا افتخار، یا هر 
دوی آنهــا تصمیم بگیــرد، و این که برای دســتیابی به یکی 
به ازای دیگری، خواهان سازش اســت، یا حتی نیازمند آن، 

شخص نویسنده است. 
امــا مهم ترین چیــزی که بایــد از یاد نبرد، این اســت که 
به یقین در پایان کار، مطلب شــما به چاپ سپرده خواهد شد 
و شــما درازای آن دســتمزد خود را دریافــت خواهید کرد، و 
این موضوع، چه نام شــما در صدر یا ذیل فهرســت مطالب 
نشــریه درج شــود و یا جایی در بین صفحه های میانی آن از 
نظر پنهان بماند، به خودی خود رضایت خاطر شــما را فراهم 

خواهد ساخت. 

پانوشتها:
1- Skim
2- Cherry Pick
3- Above the Folds
4- Front of the Book
5- Top Pay
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