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 ی دهم()پایه 1بر کتاب نگارش  تحلیلی ویرایشی
  (85-85: صص 3131، پاییز 3 شمارۀ، 13دورۀ )چاپ شده در مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 

 

 نهاداکبر کمالیدکتر علی

 تهران دانشگاه فرهنگیانهیأت علمی عضو  

 آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی کشور -علمی های ی انجمندبیر اتحادیه

 مرتضــی تــوانا  
 سنندج زبان و ادبیات فارسی دبیر

 

 چکیده

گامی تازه به سوی مهارت نوشتن است و با وجود نكات قوت دهم( ی )پایه 1کتاب نونگاشت نگارش 

هایی دارد که در ها و اشكالمختلف ویرایش عیب نوشتاری حاکم بر آن، در بحث مواردهای  بسیار و نوآوری

های ساختمان زبان قاعده توجهی به ها گاه ناشی از بیها و اشكالها تردیدی نیست. این عیب آن لزوم اصالح

و در  شوند بررسی شناخته وراین الزم است های منطقی، بالغی، تلفظی و بیانی است؛ بناباشكال و گاه بر اثرفارسی 

 د. ها گرد ا الگوهای معیار جایگزین آنو یشده صورت امكان کنترل 

ی کتاب نگارش را از این دیدگاه بررسی کند؛ یعنی الگوهای زبانی هااین پژوهش بر آن است که اشكال 

های ساختمان زبان فارسی هها الگوهای زبانی معیار را مطابق قاعد جای آنوجو و بهغیرمعیار زبان کتاب را جست

صورت است روش پژوهش به اینهای پرهیز از کاربرد الگوهای غیرمعیار را معین کند. راه ،نهاد و در پایانپیش

های ویرایش فنی، زبانی ـ ساختاری و که متن کتاب به دقت خوانده و بررسی و موردهای غیرمعیار در بخش

 واژگان یادداشت شده است.

 ، ویراستارینویسی، درستالگوهای زبانی ،زبان معیار ویرایش و نگارش،کلیدواژه: 

 

 مقدمه -1

 اهمیت پژوهش طرح مسأله و -1-1

باعث شده است که  ،دنآموزان دارویژه نگارش در میان دانشبه ،های درسی فارسیجایگاه خاصی که کتاب

معیار  ،به مرور زمان ،رواج پیدا کنندند. هرچه الگوهای زبانی غیرمعیار را زبان معیار بدان زبان کتاب نگارش

به نقش ارتباطی خود شود و اگرچه در ظاهر بتواند  می شکنندههای مختلف  در نتیجه زبان از جنبه شوند؛ می

برای مراقبت از پس شود.  و اشکال می دگرگونینحو آن دچار وریزد و صرف آن فرو میهای هعدقا ،ادامه دهد
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 یرمعیار را در کتاب درسی شناخت وباید الگوهای زبانی غ ،آن دگرگونیزبان فارسی و جلوگیری از های نرک

 ین کرد.را مع های کاربرد آن زیان و ی زبان کاویدگانه  های سه های کاربرد این الگوهای غیرمعیار را در الیه شیوه

از نظر  به صورت تصادفی کتابهای این  از جمله یتعداد نظری این پژوهش،های کارگیری مبحثبا به

های ترین اشکالاند و ضمن اشاره به مهم های فنی، زبانی و بالغی بررسی شدههای ویرایشی، در حوزهاشکال

 نهاد شود.پیش ها برای آن های جایگزین و متناسب با زبان معیار فارسی ها، سعی شده است صورت آن

 ی پژوهشپیشینه -1-2

 را آن نقد فرصت هنوز نقادانده و برای تحلیل آن کمتر بوفرصت نونگاشتی کتاب، پیشینگی و  بیباتوجه به 

به ثبت نرسیده است که دقیقاً الگوهای زبانی غیر معیار را در کتاب بررسی  در این زمینه اند و پژوهشی هنیافت

 کند.

 پژوهشمباني نظری  -1-3

و  فنی زبانی، -ساختاریویرایش »، «زبانی گانه های سه الیه»های  در مبانی نظری این پژوهش، نظریه

 اساس قرار گرفته است. « زبان معیار و معیارسازی»و « در زبان نادرستدرست و »، «بالغی

 ي متنح ويرايشوسط -2

 های هاعدها و قلاص درستکارگیری نظر بهاز  ی دهم پایه 1نگارش  کتابمقاله سعی شده است در این  

 ی ویرایش فنی در حوزه این بررسیهای  ترین حوزه که مهم مورد بررسی قرار گیرند فنی و صوری نگارش

، ها و ...(ها و ترکیبنویسی واژه ی اضافه، جدا و پیوستهی کسره)نشانهلخط و امالی فارسیاند از: رسماعبارت

و انتقال بهتر خوانی روان ،فارسیهای  فو حری خط در حوزه ایهنگیری از امکانات رایا گذاری و بهره نشانه

 .تشدید در زبان فارسی ،مطلب

نامتناسب با های تآوردن صف، جای معلومن شکل مجهول فعل بهبردکاربه در قلمرو ويرايش زباني نیز

کارگیری بهنادرست فعل ) خطاهای کاربرد ،یا حذف نکردن آن با وجود قرینه جای فعل حذف بی، موصوف

 .اند مورد توجه قرار گرفته اجزای ترکیب گزینشتوجهی به درازنویسی و بی و کردهای فعلی( هم

)واژگان و  برداریگرتهی لهمسأ، کاربرد نادرست واژگان، تعبیرها و الگوهای بیگانه نیز واژگانسطح و در 

درازگویی و حشو تحلیل ، معنیهای همواژهکاربرد بیش از حد  و تاتولوژی، نحوی( معنایی و اصطالحات،

 .اند شده

 زباني -ويرايش ساختاری -3

 خطاهای دستوری -3-1

 کردهای فعلي(همکارگیری بهنادرست فعل ) خطاهای کاربرد -3-1-1 

تر دخیل مطلوبی وجود دارد که در گزینش واژهمعنی ی همهمواره اختالفى ناچیز میان دو واژه

اصل  و این همان کند که قالبِ منظورش باشد گزینشرا ای واژهها دقت و است. نویسنده باید در این اختالف

 است. نگارش در روانى و زاللى

از نظر معنا و مفهوم تقریباً نشینی در زبان فارسی گاه در بافت جمله دو یا سه فعل در محور هم

 هایصرها را با توجه به عنمعنایی آنتوان محدودیت قلمرو می ،که با اندکی دقتاند؛ در حالیکار رفتهیکسان به
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جای و ... به« گردیدن»، «گشتن»، «نمودن»، «باشیدن»کردهای همکارگیری به. تشخیص داد ،دیگر جمله

کار گرفت را بههایی جایز است؛ اما فصیح نیست و بهتر است فعل« شدن»و « کردن»، «استن»های معین فعل

 است.که در زبان شفاهی و نثر معیار رایج 

 گرديدن

دادن دگرگونی در چیزی رود که مراد در آن نشانکار میگردیدن و گشتن در زبان فارسی در جایی به

 زبان به آن از پیش یعنی؛ گشت ترجمه کتاب گویند:می :برای مثال ؛ز حالی به حالی گشتن آن چیز باشدو ا

 توانمی موارد این یهمه در که ... و است بوده آباد آن از پیش یعنی؛ گردید ویران شهر ،است بوده دیگری

بهره گرفت  «گشتن»توان از دادن دگرگونی در چیزی مراد نباشد، نمیگاه نشانهر؛ اما برد کاربه نیز را «شدن»

که چیزی در مداد تغییر چرا ؛نادرست است« مداد پیدا گردید» گفتن ،برای مثال .کار بردبهرا  «شدن»و باید 

 ه است.نکرد

ی  فحه)ص« .گرددها در ذهن و زبان جاری میشود و پرسشسان، خلق و آفرینش آسان میبدین»    

 ( 3طرپایانی، س ند، ب11

 (1، س1، ب44)ص« بارۀ موضوع جدا گردید.قبل تعدادی پرسش عینی در در مرحلۀ»    

 و فاصله باعثشوند، می کاشته هرگاه که... و حسادت بدبینی، نفرت، قهر، چون دیوارهایی»    

 (2، س2، ب33)ص «گردند.می جدایی

 نمودن

 معنایبه ترتیببه مردم عموم نزد و اداریهای نوشتمان ها،... در رسانه ، نمودند و، نمودفعل نمایید

 هایی شکلست و همها «نما» نمود، فعل بن کهحالی در رود؛می کاربه «کردند و کرد کنید،» هایفعل

  ند.رسانمی را «دادننمایش» معنای جز چیزی ،آن گوناگون

ها، آنهایی را که با محتوای نوشته، ارتباط های زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسشمتن و پرسش»    

 (2، س44)ص« دارند، مشخّص نمایید.

 کار و کرد مقایسه را آنها داد؛ ربط هم به ی ذهنیرابطه کمک به را هاموضوع توانمی معموالً»    

 ، س پایانی(1، ب74)ص« نمود. آسان ذهن برای را آفرینش و خلق

 را ماجرا وقوع محل یا دیار و کنیم؛ شهر مشخّص را حادثه وقوع زمان و مکان بنابراین باید»    

 ، س پایانی(1، ب114)ص« نماییم. توصیف را محل آن از جزئیاتی و معیّن کنیم

 کرد و فعل دوم حذفی توان فعل نخست را به قرینهاست که می ایگونهاین موارد ساخت جمله بهی در همه

 د.ار پرهیز نمواز تکر

 باشدمي

به دو دلیل بهتر است که از »گونه نوشته شده است: این ،نجفیابوالحسن  ننویسیم اثردر کتاب غلط 

های باشیدن در گفتار عادی و دیگر صیغه «باشدمی»اوالً  :خودداری شود «است»جای به «باشدمی»استعمال 

ندارد و بنابراین نیازی نیست  «است»فرقی با عنوان فعل اسنادی هیچ، به«باشدمی»ثانیاً ... مردم رایج نیست 

نباید از عیوب نگارش دانست. وانگهی  مگر برای احتراز از تکرار، ولی تکرار فعل را لزوماً ؛که جانشین آن شود



 
 

 

4 

من در ی خانه»، بگوییم: «هفدهم استی ی من در کوچهخانه»ای این جمله: جچه لزومی هست که مثالً به

 «!؟باشدهفدهم میی کوچه

 (1، س3، ب22)ص« باشد.می هم روزنامه آرشیو دارای همچنین اینجا»    

معین( الزم و مناسب است: برای نای اصلی )غیراسنادی و غیرها در جای خود و در معکاربرد این فعلالبته 

 نمونه:

 گردد.می خورشیدی کره دور به زمین  گشتن در معنای تغییر وضعیت 

 نماید که مرد عاقلی است.چنان می  دادن نمودن در معنای نشان

 لفظيی قرينه به حذف -3-1-2

 مورد در عمل این کنیم. حذف را هافعل از یکی توانیممی ،باشند هم مانند یفعل دارای جمله دو هرگاه  

 را به قرینه یا اجزای دیگر جمله توان فعلها میدارد. درکتاب در بسیاری از جمله امکان نیز جمله دیگر اجزای

 حذف کرد؛ مانند:

...  کنیمميو کار هر یک را مشخص  کنیمميهای آفریده شده، وظیفه و نقشی تعیین ... برای شخصیت»  

  (3، س2، ب113)ص.« 

ی پاسخ خود و درباره کنیدهای زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آنها )عینی و ذهنی( را مشخص نوشته»  

 (1 ، مورد33)ص «.کنیداستدالل 

 جامجهول نابه -3-1-3

های فعل مجهول جزء ساخت. رود می کاربه ترکم مجهولی جمله و فعلی ساخت فارسی زبان در اصوالً

رود که فاعل در جمله ذکر نشود و فعل به مفعول نسبت کار میهنگامی بهطبیعی و رایج زبان فارسی است و 

 داده شود.

 (3، س3، ب41)ص .« شود ...های سازندۀ گوناگونی تولید میتلفن همراه ... توسط شرکت»  

در این جمله، فعل مجهول است و فعل مجهول نیاز به عامل و فاعل ندارد؛ اما فاعل ذکر شده است. 

ها چنین زبان انگلیسی و فرانسه است. در این جملهبرداری نحوی از دستورها و مانند آن گرتهاین جمله

و تأکید است. در زبان فارسی هرگاه تأکید بر مفعول باشد، اول « سازیبرجسته»ی رایج و دلیل آن کاربردهای

  رود.کار میشکل مجهول فعل بههای انگلیسی و فرانسه، معادل را وجود ندارد و اما در زبان شود؛آورده می

د. روکار میبه (و ...ی وسیلهتوسط، از سوی، به مرکب )توسط، بهی حرف اضافه ترها بیشدر این جمله

 شود:کار برده میحذف و فعل معلوم بهها نشانهآید، این های فارسی که فاعل ابتدا میدر جمله

 . کنند ...گوناگونی تولید میی های سازندهتلفن همراه را ... شرکت  

 معلومی در جمله ی وسیله به و ازسوی، توسط پرهیز از کاربردچند روش کاربردی برای  -

 ؛تبديل فعل مجهول به معلوم« + را»اش + افزودن  يا خانواده« توسط». حذف الف

 ونه:نم

 امور اداری توسط معاونت اداری باید انجام گیرد. ی نادرست: جمله

 امور اداری را باید معاونت اداری انجام دهد. درست:ی  جمله
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 «ـِ»اش و افزودن  يا خانواده« توسط». حذف ب

 نمونه:

سوی ایرانیان خارج از  های نقدی از برای دریافت یارانه ،که در حال حاضربا بیان این اوی نادرست:  جمله

 . ... تقاضا داریم، تصریح کرد ،کشور

تقاضا داریم،  ،های نقدیِ ایرانیان خارج از کشور اکنون برای دریافت یارانه که هم با بیان این اوی درست: جمله

 . ... تصریح کرد

 «با»اش و افزودن  يا خانواده« توسط». حذف ج

 نمونه:

 .« ... رفت ها خواهیم توسط مردم و اصناف به سراغ آن»گفت:  او  ی نادرست: جمله

 ... .« رفت ها خواهیم ها به سراغ آن به کمک )با( مردم و صنف»گفت:  او ی درست: جمله

 «در»يا « از»اش و افزودن  يا خانواده« توسط». حذف د

 نمونه:

وجود به ،المللی بینی جامعه سوی از ،ای برای همکاری با ایران مندیِ گسترده ... و عالقهی نادرست:  جمله

 آمده است.

وجود آمده المللی به بینی جامعه در ،برای همکاری با ایران ،ای مندیِ گسترده ... و عالقه ی درست: جمله

 است.

 ربط نادرست حرف کاربرد -3-1-4

پایه از ی های شناخت جملهشود. راهپایه و پیرو یا پیرو و پایه تشکیل میی مرکب معموالً از دو جملهی جمله

 پیرو:

 ؛ برای مثال:ه چنین نیستاما پای ؛شودمصدر میرو تأویل به ی پیجملهالف. 

 .(رسیکردن، به هدف میرسی )به شرط تالشاگر تالش کنی، به هدفت می

ی پایه حرف ربط ندارد؛ بنابراین در جملهی پیرو همیشه با حرف ربط همراه است؛ اما جملهی جمله . ب

مرکب، حرف ی اگر دو بخش جملهپایه و ی نه جمله ؛گیردپیرو حرف ربط میی مرکب، تنها جمله

 است؛ مانند: نادرستمرکب ی ربط بگیرد، جمله

 ، بند37)ص  «روند.کار میاما هر یک متناسب با فضای خاصی به ؛اندمعنیاگرچه خانه و سرا هم» 

 (پایانی

پایه از پیرو مشکل است ی باال هر دو بخش جمله همراه حرف ربط آمده و تشخیص جملهی در جمله

است؛ پس باید جمله را به  نادرستپیرو ساخته شده و از نظر دستوری ی مرکب، از دو جملهی این جملهو 

 یکی از دو صورت زیر درست کرد:

 )پایه(. روندکار می، هر یک متناسب با فضای خاصی به)پیرو( اندمعنیاگرچه خانه و سرا هم. 1

 روند )پیرو(.کار میمتناسب با فضای خاصی به اند )پایه(؛ اما هر یکمعنیب( خانه و سرا هم 

 چنین:هم
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ای است؛ اما فراموش نکنید که یک چیز کنندهخوانیم، عامل تعیینچه میی ما در انتخاب آناگرچه عالقه»

 (3، س1، بند72)ص «ی نویسندگان ضرورت دارد.برای همه

 پیرو مقدم باشد، ی مرکب، اگر جملهی نگارشی هم باید گفت که بین دو جملهی در مورد نشانه

 آید.می« ؛»پایه مقدم باشد، نشانه ی و اگر جمله« ،»نشانه 

 خطاهای واژگاني، تعبیری و اصطالحي -3-2

 برداریگرته -3-2-1

اش تجزیه و ها به اجزای سازندهبرداری صورت ترکیبی و اصطالحی یا نحوی و یا معنایی واژهدر گرته     

برداری بنابر ماهیت آن سه نوع یابد. گرتهبه لفظ یا تعمیم معنایی یا تغییر ساختاری میی لفظ ترجمه

واژه، ترکیب و اصطالح و گروه واژه و ی برداری لفظی و معنوی در حوزهاست: لفظی، معنایی و نحوی. گرته

 جمله است.ی برداری نحوی در حوزهگرته

 د(ی زاياضافه )حرفبرداری لفظيگرته -الف

برداری براساس . اگر این گرتهلفظ به لفظ ترکیب بیگانه به فارسی استی برداری ترجمهاین نوع گرته

-رونق و توانگری زبان وام سببدهنده تبعیت نکرده باشد، گیرنده و از الگوی زبانی وامهای زبانی وامقاعده

 ،شوند و معنای آن به فارسیترجمه نمیدرستی بهها ها و اصطالحشود؛ اما گاهی برخی از واژهگیرنده می

 خالف زبان اصلی است.

 است. زبانیهای اشکال ترینمهم از اضافه، حرفکارگیری به در اشکال

 عنوانبه

 (3، ب پایانی، س22)ص.« شد ...  مشهور مجلل ایمدرسه عنوانبه خود ساخت زمان در اگرچه مدرسه»

های شمردن و انگاشتن اغلب با فعل ای و قابل حذف است؛ چراکهتعبیری کلیشه ،«عنوانبه» در این جمله

 ،معادلهایی فعل همراهبه انگلیسی زبان در که است «as»ی ترجمه از ناشی غلط این رود.کار میبه

 حذف ترجمه از را «as» توان می معموالً ،فارسی به آنی ترجمه در امارود؛  می کاربه یادشده های فعل

 .بخورد معنا به ای لطمه کهآن بدون کرد؛

 نسبت به

 نسبت زاید است.    ( 1، س2، بند114)ص «موضوع دارد. نسبت بههر فرد با توجه به شناختی که »

 طوربه

جمعی به دستهطور بهشود که اش دیده میو انقالبیطلب  م با جمع یاران مشروطهاالسال... مرحوم ثقۀ»

 طور زاید است.به     (2، س1، بند21)ص «اند.دار آویخته شده

 بر روی

-سنگ معدن اورانیوم تهیه میبر روی های شیمیایی کردن فرآوری کیک زرد اغلب از طریق آسیاب»

 یکی از دو مورد زاید است.     (1، س4، ب44)ص «شود.

 برداری نحویگرته -ب
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ها دقیقاً بر اساس گیرنده است؛ یعنی گرتههای زبان وامبرداری تغییر ساخت جملهنوع گرتهاین     

 شود؛ برای نمونه:های زبان مبدأ ریخته میالگوهای نحوی و ساختار جمله

عهههالوه بهههر آن در فارسهههی  ؛زایهههد اسهههت ،در فارسهههی« یهههک»بهههه  ،حهههرف تعریهههف« a»ی ترجمهههه

ی شههود و شایسههته نیسههت واژه  ههها افههزوده نمههی  بههه آن« ی»، هههاکههردن اسههم نکههرههنگههام امههروز 

صهههفت »و « عهههدد»تهههر بهههرای  بهههیش« یهههک»ی بهههرد؛ زیهههرا امهههروزه واژه کهههار را بهههه« یهههک»

 رود:کار میبه« شمارشی

کنهههیم دیگهههر احسهههاس مهههی« یههک موضهههوع » گههاهی پهههس از طهههرح چنهههد پرسهههش دربهههارۀ » -

 جای موضوعیبه  ( 1، س4، ب11)ص  «پرسشی نداریم.

 .یک: زاید است    ، س پایانی( 2، ب17ص) «توان یک دیوار دانست؟ای را میآیا هر فاصله» -

 توجهي به گزينش اجزای ترکیبدرازنويسي و بي -3-2-2

ی معکوس دارد. های آن رابطهدهد که درک مفاهیم هر جمله با تعداد واژه شده نشان میهای انجامپژوهش

 (147: 1373 تر است. )بدیعی،تر باشد، درک مفهوم آن آسانهای یک جمله کمهرچه تعداد واژه

 نويسيمترادفيا  (Tautologyتاتولوژی ) -الف

ها ی آنکه به همهبدون آن ،معنی در جملههای همپی آوردن واژهدریعنی پی ،نویسییا مترادف تاتولوژی     

 در که است این در تکرار با آن تفاوت گویند.گویی میهوده، یعنی بی«الغا»باشد. در زبان عربی به آن  نیاز

 شود.می تکرار ،دیگری واژه معنایی معادل نویسی،مترادف در اما ؛شودمی تکرار واژه عین ،تکرار

 (1، بند پایانی، س74)ص «را برای ذهن آسان نمود ... خلق و آفرينش... و کار »  

 (1، س3، ب23)ص «است. گیرطوالني، بلند و نفسای نوشتۀ باال جمله»  

-بی اوهام و خیاالتتر توجه کنند و به آنان به محیط خارج از خود بیشاین ویژگی باعث شد »  

 (2، بند پایانی، س24)ص «اعتنا باشند.

 در رادیویی ارتباط طریق از تلفنی تماس دریافت و ارسال برای ای وسیله همراه گوشی یا همراه تلفن» -

 برای که است ایوسیله سلولی تلفن یا همراه گوشی یا موبایل از منظور. است جغرافیایی وسیع پهنای

 واژه 43  ( 1، س2، ب41)ص« رود.شبکه تلفن همراه به کار می به اتصال

 پهنای در رادیویی، ارتباط راه از تلفنی، تماس دریافت و فرستادنی وسیله همراه، گوشی یا تلفن  

 رود.کار میتلفن همراه بهی شبکه به اتصال برای سلولی، تلفن یا همراه گوشی عبارت دیگراست؛ به جغرافیایی

 واژه 33  

 ی ديگری از حشونمونه -ب

 عالي صفت

پس ی اگر صفت یا اضافه آورده شود، باید واژه ،ی صفت عالی )صفت برترین(نشانهکارگیری بههنگام 

هرگاه صفت ران الهی است و بترینِ )با کسره( پیامحضرت محمد )ص(، بزرگباشد؛ مانند:  «جمع» ،از صفت

ترین )با نون ساکن(  آید؛ مانند: حضرت محمد )ص(، بزرگمفرد می ،ازآن پسکار رود، اسم عالی بدون اضافه به

 پیامبر الهی است.
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 (2، ب27)ص «فوتبال باشد. انبهترين گلزنی یکی از دوستان گفت شاید این کتاب درباره»

 زنگلبهترین    آید از آن مفرد می پسکار رفته است؛ بنابراین اسم بدون اضافه به ،جا صفت عالیدر این

 (خط و امالی ههای حوز آسیب)ويرايش فني -4

به اصل  است. بنا« دستییک»شک پاسخش اصل در ویرایش چیست، بی« ترینمهم»اگر بپرسند 

ای منسجم و متین بتواند چهرهدستی، اجزای متن باید با هم هماهنگ باشند و ساز واحد بزنند تا خواننده یک

 کتاب گونفهرست موردهای دوگانه و ناهمنقش برآب نشود.  ،دمبهدم ،از اثر ببیند و انتظارش از یکسانی متن

 شرح زیر است:به

 نويسي برخي تكواژها گوني در جدا و پیوستهناهم  -4-1

 جمع فارسيی نشانهی  «ها» نويسيجداو  پیوسته -4-1-1        

« آنها» جدا نوشته شده است. تنها مورد استثناموارد ی جمع در همهی ی نشانه« ها»کتاب در 

که این ی وجود دارد؛ چنانونگدوگانگی و ناهم نیز مورد همین ست؛ اما در («او»)صورت جمع ضمیر غایب 

 «دادی.ها آب می... و هر روز به آن» است: جدا نوشته شده ،سطر سوم ، بند پایانی،114ی ضمیر در صفحه

 تر و ترين -4-1-2

کردن استثناها دلیل کمبه ؛استیک واحد گفتاری  ،هرچند صفت حاصل از این پسوندها از نظر معنی

شوند. از جدا نوشته می های به، مه و که هستند()که گونه« بهتر، کهتر، مهتر»جز در به ،و سادگی حفظ قاعده

 ماند.استثنا باقی می «بهتر»های امروزی کاربردی ندارند و تنها در نوشته «مهتر»و  «کهتر»مورد  سهاین 

« بیشتر و کمتر»حال کتاب با این ؛موارد جدا نوشته شده استی این پسوندها نیز در کتاب در همه

 را مستثنا کرده که ضرورتی ندارد.

 ی جمعدر گزينش واژه و نشانهگوني دوگانگي و ناهم -4-2

نداشته  هاسؤالدادن به برخی از  ای به پاسخها پاسخ بدهیم ... شاید عالقهپرسش تماماگر بخواهیم به     

 (2، س1، ب44باشیم. )ص، 

ها نقشۀ نوشته را سؤالهایی طرح کنید، سپس با سازماندهی پرسشمتن زیر را بخوانید و متناسب با آن 

 (1مورد 24، مورد ب و ص 44نشان دهید. )ص

زمان جمالتی نیز از فضای ذهن خود، نوشته های ظاهری مداد را بیان کرده و هماز ویژگی برخينویسنده 

، بند 32فضای ذهنی غلبه دارد. )ص بعضيتر است و در ها فضای عینی، برجستهاز متن برخياست؛ اما در 

 (2پایانی، س

 .(افراد ... از برخي)چرا  13ها ... و راننده بعضي)چرا  12، موردهای 43ی دوگانگی در صفحهچنین، هم

 «.از»ی کارگیری حرف اضافههمین مورد دوگانگی و ناهماهنگی در به

، 17)ص. را خوب بپروریم ...  پاسخهم بیندیشیم و به خودمان فرصت دهیم تا  جواب... به چگونه نوشتن 

 (1، س4بند

                                     های عربي در زبان فارسي معیارجمع -4-3
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یا  واژه تنها که است  این ،باید به آن توجه کرد های دیگر های زبان واژه کارگیریای که هنگام بهنکته       

های  زبانهای  واژهخواهیم  وقتی می د؛ نه دستورزبان! منظور این استکن به زبان دیگر کوچ می یعبارت از زبان

 :؛ برای نمونهکنیمزبان مقصد را هم به زبان فارسی تحمیل ، نباید دستورکارگیریمبهدر زبان فارسی  را دیگر

یا اگر بخواهیم  «اتاقالر»گوییم:  بان فارسی، نمیدر ز ،«اتاق»ی ترکیِ  جمع بستن واژه هنگامکه  طور همان

های آمده از زبان عربی را هم با  واژه، درست نیست «تلفنز»گوییم:  را جمع ببندیم، نمی« تلفن»ی  واژه

 های جمع عربی جمع ببندیم و بگوییم: نشانه

 . ...و  ولین، ملل، دوَل، واقعیات، مزارعمعلمین، مسؤ

 مگر: ؛بندیم های جمع عربی جمع نمی شانهی عربی را با ن واژهبنابراین، هیچ

 باشد؛ برای نمونه: هی جمع عربی، بار حقوقی و قانونی پیدا کرد با نشانه واژه. الف

 تغییرناپذیر است.که نام حزبی خاص و  «مبارز روحانیونمجمع »

 است.  ای خانه که نام خاص وزارت «و امنیت اطالعات وزارت»

 و ... . علوم، وزارت المللبین حقوقی   ، رشتهحقوقی دانشگاهیِ  رشته

ی جمع فارسی همراه است، دو معنای  وقتی با نشانه یا شود جمع بسته می ،ی جمع عربی وقتی با نشانه واژه ب.

 امکان:ی واژه :ند؛ برای نمونهمختلف پیدا ک

ها، مفهوم غیرمادی و انتزاعی دارد  است؛ اما امکان یمعنای تجهیزات و لوازم اغلب مادیِ نهاد یا مکانامکانات، به

 هاست. و در مفهوم ممکن

جا که آنتا در زبان فارسی  بنابراین؛ نادرست است ،در فارسی عربی های جمع پس کاربرد اغلب واژگان با نشانه

امتیازها، )مانند  ها درآوردصورت جمع فارسی آنبه باید عربی را همهای واژهدهد، ساخت زبان اجازه می

 کار برد.های بیگانه بهواژهی همهی جمع فارسی را دربارهی و نشانه و ...( هاها، مکالمهتوصیف

را با  ی آنتوان همهکه میدر حالی ؛اندهمراه ،ی جمع عربیکه با نشانه هستهای بسیاری کتاب واژهدر 

؛ نمایدمیتر نیز نشیندر جمله خوش ،در بسیاری موارد ،تریی جمع فارسی جمع بست که افزون بر برنشانه

 ... .اشعار، آیات، نکات، جمالت، حاالت و موضوعات، اهداف، قطرات،  مانند:

گاهی با  .دارندگونی دوگانگی و ناهم ،کلمه و حواس های موضوع،واژه ،هااز میان این گروه از واژه

جای جمع مکسر به ،د آخرو در مور اندآمده «ها»جمع فارسی ی و گاهی با نشانه «ات»جمع عربی ی نشانه

 کار رفته است.جمع فارسی به

 هانويسي برخي پسوندها و ترکیبپیوستهجدا و گوني در دوگانگي و ناهم -4-4

 (111)ص .« بگداخت ... وار شمعگفت سخن مرا در حبس شکم ماهی انداخت تا وجودم در آتش وحشت، »

 ( 1، س2، ب112)ص .« به شخصیت نیاز داریم ... داستانوارشدن موضوع، برای نوشتن پس از روشن»

 (3، س3، ب41)ص .« ... نوشت ينگونهاتوان باشد، می« سنگ» موضوع نگارش ... اگر»

 ، بند و سطر پایانی(21)ص «... پرهیز کنیم. کارینها از انوشته گونهيناهتر است در ... ب»

 (2، س1، ب33)ص «رسد.ند که هیچ دیواری به پهنای آنها نمیازیاد قدرآنها گاهی فاصله»

 (1، س4، ب114)ص .« شرمنده بود ... آنقدرپیر  کوزۀ»
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 تشديد -4-5

 :گونی هستمدوگانگی و ناه نیز در گذاشتن و نگذاشتن تشدید ،های کتابدر برخی از واژه

 (33)ص «کنید. مشخصهای زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آنها )عینی و ذهنی( را نوشته»

 (44)ص .« نمایید ... مشخّصها آنهایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، از بین پرسش ...»

 (14)ص.« شود ... داده می اطالعاتيدر گزارش نویسی ... معموالً ابتدا دربارۀ عنوان، مکان و زمان گزارش، »

 (4)ص «گیرد.، طرّاحی نقشۀ ذهنی و ... همه در این مرحله انجام میاطّالعاتتبادل  ...»

 يافته با های غیرملفوظهای پايانی اضافه در واژهی کسرهنشانه -4-6

ی شده )مانند: فرمانده، گره و ...( کسرهو به اصطالح سیر« ملفوظ یها»با  یافتهیانپا یهاواژهبرخالف     

حذف کرد. در کتاب شود، نباید ها غیرملفوظ است و خوانده نمیدر آن« ها»هایی که اضافه را در واژه

 وجود دارد؛ مانند: «ملفوظهای غیر »ی از دوگانگی در آوردن یا نیاوردن این نشانه در هایردمو

 (1، س24)ص .« ... های طوالنی استاز کاربرد جمله یگرید نمونه یر،متن ز»

 (1، س112)ص .« زیر توجه کنید ... نمونۀبه دو »

 کار نرفته است؛ مانند: در مواردی هم این نشانه به

 (11و  7، 2نظری )صص متوسطه

 .«زیر را بخوانید ...  جملهدارند؛ « تقابل»هایی هستند که معنای یکی دیگر از ابزارهای انسجام متن، نشانه»

 (1، س1، بند114)ص

 فارسي زبان در تشديد -4-7

 علت اما ؛رود می کار به فارسی نوشتار در و شدهگرفته عربی خط از که است یهایردمو از تشدید

 .اند اندک بسیار فارسی زبان تشدیددار های واژه. است متفاوت کامالً عربی زبان با فارسی در آن کارگیری به

 به شدن اضافه هنگام به ها واژه پایان در یا دوهجاییای ه هواژ اولِ هجای پایان در یا ها واژه این در تشدید جایگاه

 زبان درگیری و زبانی های گردش فارسی، زبان در تشدید آوردن اصلی دلیل. است دیگر ای واژه یا پسوند حرف،

 وجود. دارد شنیداری ی جنبه تر بیش ما زبان در عنصر این پس ؛است کالم موسیقی و گفتاری تأکیدهای در

 حد از بیش اتفاق این که ها زبان برخی در و شود می حرف تکرار و آوایی گرفتگی سبب ،زبان در تشدید

 .کند می دور رسایی و روانی از را آن که شود می دچار چالشی به زبان فتد،ا می

 هند و ایرانی و هند ی شاخه های زبان) خود ی خانواده هم و ریشه هم های زبان: چونهم ،فارسی زبان در

 دودمحهایی واژه در توان می تنها را واجی و آوایی اتفاق این ،ها نامه لغت و ها فرهنگ در پژوهش با، (اروپایی و

ها آوردن تشدید ضروری در بسیاری از این واژه ،فتتوان گهای مشدد کتاب میواژه با نگاهی به. کرد مشاهده

 اختالف استها در برخی واژه ،های مشددکه بین گذاشتن و نگذاشتن تشدید روی حرفبه عالوه این نیست؛

 تر بیان شد.پیشکه 

های عربی که به حرف مشدد، است که خالف قاعده مشدد شده است؛ زیرا واژه« اهمیت»ی ی دیگر واژهنکته

که در کتاب حال این شوند؛گیرند با دو تشدید نوشته و تلفظ میمصدری می« یّت»پذیرند؛ وقتی می پایان

 (111و  41، 21، 14، 14، 44، 23ص است. )صقرار گرفته « م» حرف تشدید تنها روی
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 های مشدد کتاببرخي از واژه

 و ... . مشخّص، مهمّی، طرّاحی، اتّفاق، پلّکانی، حتّی، البتّه، دقّت، معلّم

 عدد نويسي -4-8

 :استهندسی  هم صورت حروفی وبههم  از نوشتن عددها پرهیز در این مورد بیانیی تنها نکته

 (1، س4، بند41)ص .« میلیارد نفر برآورد شده ... است ... 412... تعداد مشترکان تلفن همراه »

 . برآورد شده ... است ...دو میلیارد نفر کان تلفن همراه هفتصدودرست: ... تعداد مشتر

 (3، س4، بند41)ص .« میلیون دستگاه اعالم شده است ... 341های فروخته شده ... تعداد گوشی»

 چهل میلیون دستگاه اعالم شده است ...های فروخته شده ... سیصدودرست: تعداد گوشی

  عربي جایبه فارسي و برابرهای مناسب گزينش واژگان -5

 بیگانههای کاربرد اسم -5-1

کار نبردن واژگان امروزه گرایش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهیختگان و عموم مردم ایران، به

ها  فارسی نیز برای آن نشینو خوش واژگانی که برابرهای مناسبویژه بهبیگانه اعم از اروپایی و عربی است؛ 

توانسته  همراه با برابرنهادهای مناسبی که می 1نگارش هایی از واژگان به کار رفته در کتاب  در زیر نمونه .هست

 اند: به جای آنها بیاید، ارائه شده
 .ی بیگانه و در سمت چپ معادل فارسي آن نوشته شده استدر هر رديف در ستون سمت راست واژه: 1جدول 

 باور اعتقاد راه طریق  پیش قبل

 رنج، سختی محنت پریشانی، آشفتگی، هراس اضطراب   برتری ترجیح

 همه، همگی تمام گزینش انتخاب  پرسش سؤال

 درمان معالجه هاتاریکی ظلمات   بزرگان، مردان رجال

 پیشینه، دیرینگی قدمت فرستادن ارسال    گام قدم

 آمدپیش واقعه رویداد، رخداد حادثه   بایگانی آرشیو

 گردآوری تدوین پیوسته، فرایندی مستمر   پرچم     بیرق

 تالش، دلیری، کوشش همّت درست صحیح  بزرگی، شکوه هیبت

 خواني درست و برای حفظ استقاللها واژهگذاری و مرزبندی  فاصله -5-2

های ثانوی یا  نشانهکارگیری متن، نیاز به دلیل کاستن از ابهام گذاری، به فاصلههای هاعدرعایت ق

-عالوه بر اینها عداکند. رعایت این ق میرفع ها رداز مو گذاری( را در بسیاری اعرابگذاری یا  زبرخطی )حرکت

های الکترونیکی و  دلیل حضور زبان فارسی در دنیای رسانه به ، ضروری است،حکم منطق زبان نوشتاری  که به

 .است  تری هم پیدا کرده، اهمیت بیش(IT) توری اطالعاآفضای فن

 فاصلهتنظیم فاصله و نیمی شیوه -5-3

 دهد، فشار را« Space» کلید فقط ها آن اجزای بین ها، ترکیب چینی حروف هنگام در چین حروف هرگاه

 و( است شهده گذاشته «فاصله یک» ها آن بین یا) اند شده نوشته «فاصله با» ها آن اجزای گوییم  می اصطالح در

 اجزای گوییم  می دهد، فشار هم با را« خط تیره +Ctrl »یا « Shift+ Space» کلیهههدهای ها آن بین هرگاه

 (.است شده گذاشته «فاصله نیم» ها آن بین یا) اند شده نوشته «فاصله بی» ها آن
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 و فاصلهنیم( باشند داشته ترکم یا حرف ده که هایی ترکیب) حرفی ده دوجزئی های ترکیب اجزای میان  .1

 فاصلهیک( باشند داشته تربیش یا حرف یازده که هایی ترکیب) حرفی یازده های ترکیب اجزای میان

 .شود می نامیده «حرفی یازده/ حرفی دهی قاعده» قاعده، این .گذاریم می

، سازی، جانشینخیزسازی، زعفران، پاسخنویسینگاری، سادهحکایت، اندیشیهم تر:حرفي يا کمدو جزئي ده

 و ... .بندی زدن، جمعنشانی، قلمپوست، آتش، سرخانگیزشدنی، غمخراب

 پذیری و ... . ، مشارکتقورباغه پردازی، خرچنگ بدیعه تر: حرفي يا بیشدو جزئي يازده

 پ، ب،) تخت های حرف جزء ،جزئی پایانی حرف و جزء دو هر در «ش» یا «س» حرف دو از یکی .   هرگاه2 

 اجزای باشد، تربیش یا حرفی ده اگر و فاصله، نیم با آن اجزای باشد، ترکم یا حرفی نه ترکیب اگر باشد،( ث ت،

 نشینشوند؛ مانند: مستضعف می نوشته هم از فاصله یک با آن

شوند؛ مانند:  می نوشته هم از فاصلهنیم با باشند، داشته ترکم یا حرف هشت که جدا جزئی چند های . ترکیب3

 الالبه

 که( تروکم) حرفی ده اجزای میان باشند، داشته حرفهشت از بیش که جدا جزئی چند های ترکیب در  

 شوند، می خوانده هم با یا سازند می...(  و مرکب عدد مفعول، اسم فاعل، اسم مانند) دستوریی سازه یک هم با

-گذاریم. )مانند: داستان می فاصلهیک دیگر، اجزای یا جزء و اجزا این میان و بازی(شبفاصله )مانند: خیمه نیم

 گونه نویسی(

 مرکب عدد مفعول، اسم فاعل، اسم مانند) دستوریی اسازه باهم چندجزئی ترکیب اجزای از یک هیچ . هرگاه4

  قاب دور گیرند؛ مانند: بادمجان می فاصلهیک هم از ترکیب اجزایی همه نشوند، خوانده هم با یا نسازند...(  و

 .چین

 باال در آن رعایت نشده است.ی اند که قاعدههایی از کتابنمونه 3و  2، 1های موردهای نمونه 

 فارسي نوشتاری زبان در گذارینشانه اصول -2

شان هم از استاندارد گرفتناند، اصول قرار های اروپایی آمده ها ). ، ؛ : ؟ !( از زبان جا که این نشانهاز آن

چسبند  پیش از خود میی واژهها به  های اروپایی همیشه این نشانه نکند. در زبا پیروی میها  نگارش همان زبان

 تر!باشد، نه بیش spaceیک ی گیرند. این فاصله هم باید به اندازه بعدی فاصله میی واژهو از 

این  از خود و فاصله نینداختن های پیشواژهبا  «؟ !  :  ؛ ، .» ایی چونهشانهبین ن انداختن بنابراین فاصله

  است: درست این نادرست است. ،های پس از خودبا واژهها نشانه

 بعد[ی واژه[ ]spaceمورد نظر[ ]فاصله یا همان ی واژه[ ]نشانه]

های متن  گذاری نشانه ،شودیم کند و هم باعث رعایت این شیوه، هم شکل ظاهری متن را زیباتر می

انتهای سطر پایین وجه از ، به هیچروی کاغذ در نمایشگر رایانه و یا چاپ ،شدندیده که در هر حالتی از جمله

 ند.انیفت

نویسی و خوانانویسی و عامل رعایت درست هایردترین موتواند از جمله سادهگذاری در کتاب می نشانه

  شده است.تر توجه کمقوله سفانه به این مها به شمار آید؛ اما متأ بسیاری از ابهام رفع

 گذاری در کتابهای نشانهی اشكالنمونه -6-1
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 را چیز نویسندگان، قبالً همه: »گویدمی طنز به کند،نمی پیدا نوشتن برای موضوعی کسی وقتی»

 (3س ،2ب ،14)ص .«نوشتن نمانده است برای موضوعی دیگر اند،نوشته

 گیرد:ی جمله درون آن قرار میی کامل باشد، نشانهجمله ،مانند قالب و پرانتز، اگر درون گیومه توضیح:

 «.نویسندگان ... : »ی درست: ...جمله

 (1، س34)ص «سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. ،متن زیر را بخوانید»

 از نتیجه، در اما، بنابراین، زیرا، ،مانند یعنی،: مانند)توضیحی  هایواژه از پیش و مرکب هایجمله در توضیح:

 آید:ویرگول می، نقطه(و ... نمونه برای همه،این با حال،این با صورت،این در این، وجود با که،چنان رو،این

 سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.  ؛ی درست: متن زیر را بخوانیدجمله

 مانند: آید؛میصورت ویرگول ویرگول باید فعل باشد؛ در غیر این نقطهی نشانهاز  پیشنکته: 

  زندگی، یعنی عقیده و جهاد.

ست. پراکندگی صورت کاربرد نادرست یا زائد و یا اساساً بدون کاربرد ایا به کتابهای نگارشی در  نشانه

تر و بیش دهنبو ویراستار کتابخاص و علمی مدنظر ای دهد رویه نشان می هاکارگیری نشانهبهی نوع و شیوه

 کاربردها ذوقی است. 

 نهادنتیجه و پیش -7

بندی و بررسی بسامد هر یک و در ترین الگوهای غیرمعیار کتاب، طبقهشناسایی مهم، اصلی این نوشته فهد   

 زیر استوار بوده است:ی فرضیه بر هاست و کارهای مناسب برای رفع آنراهی گیری و ارایهنتیجه پایان

 فنی، زبانی و  ویرایش هایترتیب در حوزهبه ،1در کتاب نگارش  ترین الگوهای زبانی غیرمعیاربیش

 د.نشو بالغی دیده می

 ،1ارشنگ وضعیت ویرایش کتابدهد  نشان میکند و را تأیید میفرضیه شده درستی های انجامبررسی

نویسی  کتاب نگارش که الگوی درست و پیراسته :که گزارش هشداری است بر این اینمطلوب نیست.  کامالً

بیش از همیشه و هایی در ساختار، نثر و سبک نوشتاری است و باید  ها و ناهماهنگی است، خود دارای نارسایی

برای ویرایش دقیق و  تدبیرهایی مدتکوتاه، میان و بلنددر که کنترل زبان آن از دست خارج شود، پیش از آن

با  سزایی ایفا کند ونقش به ،گیرهای آتی در تصمیم تواند نهاد میاین پیش تأمل در .وداصولی آن اندیشیده ش

های گامی جدی برای رفع نارسایی توان می ،و با حوصلهای حرفه با ویرایش دقیق، ،توجه به حساسیت کار

 .برداشت کتاب ویرایشی

 
 منابع -8

-برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسهپنجم؛  و بیست چاپ اداری، مکاتبات نگارش آیین ،کاظم سید امینی، .1

 ؛(1371)، ریزی

 ؛(1373)طباطبایی،  عالمه دانشگاه انتشارات تهران: ،چهارم چاپ نوین، نگاری روزنامه، قندی حسین و نعیم بدیعی، .2

 ؛(1372) فارسی، ادب و زبان فرهنگستان :تهران ،فارسی خط دستور .3

 (؛1341، تهران: ارسباران )چاپ ششم آیین نگارش و ویرایش، صافی، قاسم، .4

 (؛1342) ،تهران: نشرعلمی ،چاپ سوم نویسی،راهنمای ویراستاری و درست، حسن، ذوالفقاری .1
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 (؛1371دانشگاهی، ) نشر مرکز تهران: ننویسیم، غلط، ابوالحسن نجفی، .2

 (؛1341) تهران: چشمه، پنجم،چاپ  سی معیار،نویسی زبان فارمبانی درست، نیکوبخت، ناصر .4

 (؛1371دبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، )غیر معیارهای نثر مطبوعاتی مرکز تحقیقات زبان و ا .7

 هایپژوهش دفتر تهران: ،«(پژوهشی طرح) فارسی نشریات در اروپایی بیگانه هایواژه در پژوهشی»، یحیی مدرسی، .4

 (؛1342، )فرهنگی

 (؛1327فرهنگی، ) تحقیقات و مطالعات مرکز تهران: زبان، شناسیجامعه بر هههههههههههه، درآمدی .11

 دانشگاهی؛ نشر مرکز فارسی، ی زباندرباره ،«است؟ خطر در فارسی زبان آیا» ابوالحسن، نجفی، .11

 فارسی، ی زباندرباره ،«سیما و صدا در مردم فرهنگ از گیریبهره و شکسته زبان محلی، زبان»احمد،  گیالنی، سمیعی .12

 (1341) دانشگاهی نشر مرکز

 .aryaadib.blogfa.comتشدید در زبان فارسی، حجت حصاری، کجانی .13

 

 


