




آیین نگارش



.باشدپایانیدرنگوکاملمعنایخاص،آهنگدارایکهزبانازصورتی:تعریف-

گزارهونهاد:جملهاصلیِبخشدو-

.شدمیتدریساروپاهایدانشگاهدرقرنچند،ششمقرنایرانیِنامدارِپزشکسینا،ابنِقانونِکتاب

گزارهنهاد

جمله



جمله

جملهانواعِ-1-

.نداردوارهجملهوداردفعلیکونهادیکفقط:ساده(الف

باشدداشتهفعلیامُسنَدیکازبیشواستوارهجملهآندر:مرکب(ب

انندمدستوریعناصروربطحروف-(نقشهم)پایههمهایوارهجملهازیافتهترکیب:همپایهمرکب(ج
.آیدمی...وخواه...خواهیا،...یاچه،...چهنه،...نه

.خواندمیدرسهم،کندمیکارهمسعید

پیرووپایههایجمله:همبستهمرکب(د

.استشدهبیکاربرادرشکهداندمیسعید



.شودمیتمامبافعل:فعلیجملۀ-

.«تومان5000کیلوییپرتقال»،«چهتوبه»:فعلبیجملۀ-

«ایرانپاینده»:فشردهجملۀ-

کذبوصدققابل:خبریجملۀ-

،پرسشیعاطفی،)نیستبردارکذبوصدق:انشاییجملۀ
.(امری

جمله



.آیندمیهمدنبالبهموضوعیکتوضیحوبسطبرایکههاستجملهازایمجموعه-

.استآنموضوعبهبستهپاراگرافطول-

پاراگرافدرکلیدیجملۀ-

بندنوشت/ پاراگراف



بندنوشت/ پاراگراف

بندنوشتساختمان-1-

کانونیجملۀ-(الف
دودمحعبارت+موضوع)شودمیبیاننخستجملۀدر–استاندیشهیکدربردارندۀ-

(کننده

؟کنیمچهکانونیجملۀنوشتنبرای*

(کتاب)موضوعتعیین-1



یاجهنتی/انواع/هاشباهت/هاتفاوت/علیت/زمانیدورۀ/کیفیت/مکان)موضوعمحدودکردنِ-2
(اثر

:مثال*
کنندهمحدودعبارتموضوع

.شودمیخواندهبیشترزبانانگلیسیکشورهایدرکتاب

.بودنایاببسیاروسطاقروندرکتاب

.استتلویزیونازترمخاطبکمکتاب

بندنوشت/ پاراگراف



پشتیبانجملۀ-(ب

.بندنوشتکانونیِاندیشۀگسترش:کارکرد

:روش-

جزئیاتبیان-2مثالذکر-1

استشهاد-4آمارواطالعات-3

بندنوشت/ پاراگراف



پاراگرافانواع

مقدماتی(الف

کنیدمشخصراخودهدف–کنیدمعرفیرانوشتارکلعنوانیاموضوع

توضیحیپاراگراف(ب

.دهدمیتوضیحرامتنازهاییجنبهتوضیحیهرپاراگراف-دهدمیتشکیلرابحثاصلیبخش

بندیجمعپاراگراف(ج

.نشودمطرحایتازهاندیشۀ–موضوعاصلیِنکاتبازگویی

بندنوشت/ پاراگراف



:مثال

ان،نویسندگازبسیاری.استداشتهبسیاررونقایراندرویژهبهاسالمیممالکشرقدرتصوف

پنجمنقرازایرانادبیاتتاریخمخصوصا.اندداشتهآشناییطریقهاینباایرانیحکیمانِوشاعران

واهخایران،شاعرانازخیلیکالمِبعدبهآنازواستکردهپیداخاصیآمیختگیِتصوفباهجری

ارکبهادبشعردرراتصوفاصطالحاتصرفاًکهآنهاخواهواندبودهتصوفسلکدرعمالًکهآنها

متصوفهوبوداییانبیننزدیکهایشباهتجملهاز.استداشتهتصوفازرنگیکمابیشاند،بردهمی

زیادیبالاستقباصوفیانهایاندیشهبراشتمالدلیلِ بهفارسیعرفانیِشعر.استمقاماتترتیب

.استشدهمواجه

بندنوشت/ پاراگراف



توصیفینوشتار

.مطالبپروردنِهایراهاز-

.رودمیکاربهتعریفجایبهتوصیفتجربی،علومدر-

:مثال

کدامره.شده استتشکیلشده اند،متصلکوتاهساقهیکباالیبهکهقسمتچهارازگل،یک

پایهازشروعبا)اصلیحلقهچهار.گرفته اندقرارگیاهگلحفرۀازحلقهیکدربخش هاایناز

رچم،پها،گلبرگها،کاسبرگ:استشرحبدینباالسمتبهحرکتوگرهپایین ترینیاگل

.مادگی

نوشتارانواع



توصیفانواعِ

واقعیتوصیفِ-

توصیفِ خیالی-

نوشتارانواع



خوبتوصیفِشروط-1-2

مسلطاحساس-

باالدقتودیدنخوب-

جمالتبهسازماندهی-

:مثال

بشویدباردگرجامهجهدآبدربگویدچندسخنیبطساعتکیهر

بجویدآبدرچیزیهمیگوییکهبرویدآبدروگردنکندآبدر

.(ریمنوچه)شهوارلؤلؤبجهدپرشسرهرازبپویدلختیکوبجنباندسینهچون

نوشتارانواع



(شخصیتتوصیف):مثال

ردائیودراعهوخلق گونهمیزد،سیاهبارنگحبریداشت،به ایجُبی بندآمدپیداحسنک

دستاررزیمالیده،سرمویوپایدرنومیکائیلیموزهومالیدهنشابوریدستاریوپاکیزهسخت

دستیهرازپیاده،بسیارورایضعلیوویباحرسوالیوبودمیپیدامایهاندكکرده،پوشیده

.(بیهقی)بماندندپیشیننمازنزدیکتاوبردندطارمهبراویو

نوشتارانواع



تفسیری–توضیحینوشتار-2

.نوشتهابعادِکردنِروشنوگسترش-

...وحکایتولمثشرحشعر،یااندیشهیکتفسیرِوشرحاصطالح،یکتعریفکار،یکانجامِنحوۀتوضیحِبرای-

«چگونه»و«چرا»،«چه»باپرسش-

.شودمطرحاولجملۀدرنوشتار،موضوعِ-

جزئیاتدقیقِبیان-

هابخشمنطقیترتیبرعایت-

نوشتارانواع



(کارانجام)برنجپختنِ:مثال

نفرهربرای)رابرنجازمعینیمقدارِابتدا.بگویمشمابهرابرنجپختنروشخواهممیامروز

جوشآبازپرایقابلمهدرراآنبعدساعت4-3.کنیممیخیس،آبازپرتشتیدر(گرم200

قابلمهکفِوریزیممیآبکشدرراآنسپس.جوشانیممیآبدردقیقه10حدودوریخته

سپس.گذاریممیشدهورقزمینیسیبیالواشنانِازهاییتکهوریزیممیروغنمقداری

درِ .مگذاریمیگازاجاقکمِبسیارشعلۀرویبروریختهقابلمهدرراشدهآبکشیهایبرنج

-شدهپختهبرنجساعت2یاونیم1ازپس.گذاریممیآنرویوپیچیممیایپارچهدرراقابلمه

.است

نوشتارانواع



:(موضوعیکتعریف)مثال

بهسماعصوفیاناصطالحدر.استگوش نوازآوایوشنواییشنیدن،معنیبهلغتدرسَماع

وجدبهو(سازنغمهباهمراهگاه)قواالنیاقوالتوسطعرفانیترانۀیاآوازخواندنمعنی

تدسورقصبهگاهآمدنوجدبهاینکهآنجااز.استجلیذکرمجالسدرشنوندگانآمدن

تهگفسماعرقص،وآمدنوجدبهساز،نغمهقوالی،مجموعهبهتقلیبامی انجامد،افشانی

.می شود

نوشتارانواع



استداللینوشتار-3

.ادعایکپیرامونیاستداللووگوگقتوبحث-

.مخاطباقناعِ-

:خوباستداللِویژگی-3-1-

مقدماتازدرستگیرینتیجه-2مقدمات؛بودنِیقینی-1

:استداللهایشیوه-3-2-

.تجربیعلوم–قانونبهازواقعهیاکُلبهجزءازحرکت:استقراء-1

نوشتارانواع



رویازیجزئبهحکم–کنندبیاندیگرچیزباشباهتشراهازچیزی،برایراُحکمی:تمثیل-

.دیگرجزئیِحکم

هبنتیجۀباشند،درستآنمقدمه هایاگر-جُزءبهکُلاز-استداللانواعترینمهم:قیاس-3

اولیاساسبررادومیصحتکهباشیمداشتهگزارهسهاگر-استدرستحتماًآمدهدست

قادریاسقطبقنتیجهدرکنیمتعییندومیاساسبرراسومیصحتهمچنینوکنیمتعیین

.آوریمبدستاولیبراساسراسومیصحتبودخواهیم

استدالل با تکیه بر شواهد و مدارك-4

نوشتارانواع



:جدل-استمشبهاتازآنمقدماتکهقیاسی:سفسطه(الف

مشکلعرفبرایپساست؛کمترتغذیهسوءدارند،بیشتریگیریتصمیمقدرتزنانکههاییدرخانواده-

.بدهیدگیریتصمیماجازۀزنانبهتغذیه،سوء

:استمقدماتازجزئیخودنتیجه،:مطلوببهمصادره(ب

:نویسدمیبود،زدهاللیبهراخودکهدختریدربارۀاجباری،طبیبنمایشنامۀدرمولیر-

-نمیکهاستاینبرای:استواضحبسیارعلتشگفتاست؟شدهاللدختراینچر»:پرسیدنداسگانارلاز

ازراعملقدرتاوزبانیاینکهبرای:دادجواببگوید؟سخنتواندنمیچراپرسیدندباز.بگویدسخنتواند

.«استدادهدست

هشداردو 



آیین ویرایش



ها و کلیاتتعریف: بخش اول



.«ویراستن»ریشۀازمصدراسموفارسیاستایواژه-

.استآمدهمو«کردنِمرتب»معنایبهپهلوی،متوندر-

.استرفتهکاربه«پیراستن»معنایبهدری،فارسیِگذشتۀمتوندر-

.انگلیسی«editing»برایاستبرابرنهادی،«ویرایش»واژۀ-

ویرایش چست؟



:تعریف

بهوگزارشیامقالهآن،نتیجۀدرکههنری،وعلمیهایفعالیتازایمجموعه

.ودشمیپذیرفتنیودركقابلروان،ساده،مخاطب،برایخبریوپیامهرطورکلی

:ویرایشعلمموضوع

وپیامفهمِکردنِترآسانونوشتارنواقصرفعزواید،حذفِخطاها،تصحیح-

.نوشتارمحتوایِ

ویرایش در اصطالح، موضوع علم ویرایش



نشرصنعتودانشگاهودانشگسترش-

مخاطبجذبِبرایتالشوعلمیمطالبِتنوع-

فارسیامالیسازیِمندقاعده-

ویرایشضرورت 



متنپیامزبانیسالمتبهکمک-

متنهایجذابیتعرضۀوکشف-

متنسادۀوروشنصحیح،انتقالبهکمک-

متنوحدتوانسجامبهبود-

نوشتهعلمیِاعتبارافزایش-

نویسندهعلمیمنزلتوشأنافزایش-

نتایج ویرایش



فنیویرایش-1

ساختاری-زبانیویرایش-2

محتواییویرایش-3

بازنویسی-4

انواعِ ویرایش



امالشیوۀکردنیکدست-

اصطالحاتواَعالمضبطِکردنِیکدست-

پانوشتتنظیم-

بندیپاراگرافکنترل-

رکیکوسستکلماتحذف-

هاجدولوهافرمولتنظیم

نامهواژهتنظیم-

ارجاعاتوارسیِ-

راهنماهایفهرستتهیۀ-

فنیویرایش 



.استویرایشنوعترینمتداول

فنیویرایشمواردتمام-

بندیجملهوساختاریدستوری،خطاهایاصالح-

معیارزبانازانحرافاصالح-

طوالنیجمالتیکردنِکوتاه-

متناقضونامفهومعامیانه،نارسا،هایعبارتاززداییابهام-

غیرفارسیواژگانبرایمناسببرابرهایانتخاب-

تکراریعبارتهایحذف-

.مطالبفهرستوراهنمافهرستتهیه-

یساختار-ویرایش زبانی



غیرمستندونامتعارفمبتذل،ضروری،غیرتکراری،مطالبتلخیصیاکاهشحذف،-

مطالبجابجاییواصالح-

پاورقییامتندرجاافتادهنکاتِافزودنِ-

(متونتصحیحیاترجمهدرصورت)متنمقابلۀ-

نویسندهبهمتنکمبودهایواثرضعفنقاطیادآوریِ-

.

ویرایش محتوایی



استمتندوبارۀنوشتنِ-

متنکلیدیِعباراتحتیومفاهیمامانت،رعایت

تذکر-

اوتاسممکنکهچرابداند؛خوبرازبانیوفنیویرایشمحتوایی،ویراستارِکهنداردضرورتی

.باشدداشتهتخصصنوشته،موضوعِزمینۀدرفقط

بازنویسی



خط و امال: بخش دوم



«زباندستور»نامبهقواعدىواصولمجموعۀاززبانکههمان گونهواستزبانمکتوبچهرۀخط

ستورد»راضوابطواصولآنمجموعماکهباشدضوابطىواصولپیروبایدنیزخطمى کند،پیروى

.نامیده ایم«خط

ناداسکلّیۀوماستکشوررسمى خطّایران،اسالمىجمهورىاساسىقانونپانزدهماصلبه موجب-

وواعدقبایدخطّىچنینطبعاً وشود،نوشتهخطاینبهبایددرسىکتاب هاىومکاتباتورسمى

وظمحفوکنندتثبیتراخطهویتآن ها،رعایتباهمگان،تاداشته باشدمدوّنومعلومضوابطى

.دارند

:نکته

.نیستهاآننادرستیِیاودرستیمعنایبهمختلف،هاینامهشیوهتفاوت-

.(هاآن/آنها)باشیمخطشیوهیکتابعمتن،ویرایشهنگامکهاستاینمهم-

خط فارسی



نویسیپیوسته/جدانویسی

.استجدانویسیبراصل،چندقسمتیویشوندیپ،مرکبکلماتنوشتنبرای-

:هککلماتیمگرشود،مینوشتهفاصلهنیمباقسمتی،چندوپیشوندیمرکب،کلماتهمه-

شیوۀ امالی کلمات



:باشدشدهپذیرفتهآنهاترکیبیشکل-1

نانوا–بزرگداشت–همایش–آبگوشت–دلبر–همسر

:باشددادهرختخفیفوابدالادغام،قلب،افزایش،کاهش،اگر،-2

دهخدا–گالب–چلچراغ

:نکته

.بنویسیمجداراکلمهداریم،تردیدکهمواردیدر

شیوۀ امالی کلمات



مالتجکاربردازپرهیز)شودنوشتهجداصورتبهفارسیزباندرپرکاربرد،عربیِ ترکیبات-3

:(عربی

اهللشاءان–قریبعن–جملهمِن

(مرازیرا،چرا،:جزبه)شودنوشتهجدامفعولنشانۀ«را»-4

راتو–راآن

جمعنشانۀ«ها»-5

هاکتاب–هادرخت

در جدا نویسیتکمله 



:فعل«می»-6

دودمی–گویممی

:«بلکه»جزبه«که»-7

کهاین–کههمین–کهآن

«کمتربیشتر،کهتر،بهتر،»جزبه،«ترین-تر»-8

ترینبزرگ–ترکوچک

در جدا نویسیتکمله 



:«آن-این»-9

طورآنسو،اینسو،آن

:«هم»-10

چنینهم–بازیهم–کالسهم

:نکته

ابیاوباشدهجاییتکدومجزءیاباشد،کردهپیدامعناییآمیختگیخوددومجزءبا«هم»اگر

:شودمینوشتهپیوسته،شودآغاز«آ»مصوت

همان–همسو–همراه–همسر–همسایه

در جدا نویسیتکمله 



:وندمیانوقیدسازاضافه،حرف«به»-11

الالبهعکس،بهخصوص،بهویژه،به،راحتیبه

:مهمنکته*

:شودمیتهنوشفاصلهیمنبا،بسازدجدیدترکیبیااضافهحرفیکاگرکلمهباترکیبدر«به»

سربردنبه–سختیبه

:شودمینوشتهکاملفاصلۀباباشد،مستقلاضافۀحرفاگراما

.برسانسالماستادتبه

:«همان-همین»-12

وقتهمان–طورهمین–جاهمین

تکله در جدا نویسی



نشانه گذاری



هدرنتیجوخواندنکهاستهایینشانهوهاتمعالبردنکاربه
-میکمکهاابهامازایپارهرفعبهوآسانرامطالبدرستفهم

.کند
ییکدراینونداردچندانیسابقۀفارسیزباندرهاعالمتاین
یفارسزباندرزمینمغربهاینوشتهازپیرویبهاخیرقرندو

وافراطازهانشانهوعالئماینازاستفادهدر.استشدهمعمول
زبانیبندجملهوساختمانبهتوجهباوکردپرهیزبایدتفریط
.گرفتکاربهراآنهافارسی

یگذارنقطهیاسجاوندیعالئم



.استجملهشدنتمامنشانۀودهدمیرانشانخواندندربزرگسکوتووقفعالمتنقطه
:استزیرقراربهنقطهازاستفادهموارد

:مانندانشایییاخبریهایجملهدرپایان(الف

-استایرانبزرگشاعرانازسعدی.

:مانند.رودکاربهاختصاریعالئمشکلبهکهحرفیازپس(ب

-م.ق345سال

-وتلفنوتلگرافپستP.T.T

).(نقطه 



:نیستالزمنقطهافزودنزیردرموارد(ج

اهنگ)=نک،(کنیدقیاس)=قس،(صفحه)=صازپس
ق،(شمسی)=شازپس،(کنیدرجوع)=رك،(کنید

.(هجری)=ه،(میالدی)=م،(قمری)=

).(نقطه



:استزیرقراربهویرگولازاستفادهموارد

میراتشکیلکاملجملهیکمجموعدرکهغیرمستقلیهایجملهیاهاعبارتمیان(الف-

:مانند.دهد

-استزندگی،استهستیکهجاوآناستهستی،استآدمیکهجاآن.

-نشایدکهبیندآن،نبایدکندکهآنکههر

مناداازپس(ب:

کندربهسرازمحالخیال،پسرای:گفت.

(،)کاما-ویرگول



آوردهگردییاعبارتیجملهدرضمنبدلیابیانعطفتوضیح،عنوانبهعبارتییاکلمهجاکهآن(ج
:مانند.شود

.نظیراستکممسجعدرنثرگلستان،،شاهکارسعدی-

پایههمهایسازهعطفبرای(د:

.(منادا:پایههم)آمدیدخوشماشهربهخواهران،برادران،سرداران،-

.(صفت:پایههم)چشیدهروزگارشیرینوتلخجهاندیده،آزموده،مردی-

(،)کاما-ویرگول



:پایههمهایجملهبینعطف،حرفجایهب(و

.اُفتیخودهکمکنچَهاُفتی،بدکهمکنبد-

مناعتماد،منمحبت،مناخالصهنوزایندانستهکهراتوشومقربان-

ملکزابی خبرمستی،خوابدرقاضیشکسته،قدحریخته،مینشسته،شاهدایستاده،دیدراشمع-
.هستی

:مانند.شودمیدادهواحدیاِسناددرموردچندکلمهکهجاآن(ز

.هستندفارسیمتونازمهمترینحافظودیوانگلستان،شاهنامه،معنویمثنوی-

(،)کاما-ویرگول



:مانند.بخوانداضافهۀباکسرراآنهاخوانندهرودمیاحتمالکهدوکلمهبین(ح

.کندنمیمردمدرمالطمع،چشمبهعاقلانسان-

.تهنوشیکمأخذومراجعیااشخاصنشانیمختلفاجزایجداکردنبرای(ت
:مانند

یعلمانتشاراتجم،خدیوحسینتصحیحسعادت،کیمیایغزالی،محمد-
2،ص1فرهنگی،جلد

(،)کاما-ویرگول



کاربهیرزدرمواردکهنقطه،ازوکمترویرگولبیشترازاستدرنگییاوقفعالمت
.رودمی

یکنولمستقلظاهراًکهطوالنیجملهیکمختلفهایعبارتکردنجدابرای(الف
:مانند.باشندمیمربوطبایکدیگردرمعنی

.عطاربگویدکهآننه؛ببویدکهاستآنمشک-

:مانند«یعنی/مثالً»نوعازهاییکلمهجایبهتوضیحیهایجملهدر(ب

.باالنیّاتاالعمالُاِنّمَااوست؛نیتگرودرهرفردیعمل-

(؛)ویرگول-نقطه



:مانند.کلیحکمیکبهوابستهمختلفاجزایوتفکیکبرشمردنهنگام(ج

...ومافیهفیهشمس؛یادیوانشمسکلیاتمعنوی؛مثنوی:ازعبارتندموالناآثار-

:توجه

:آیدنمی...ولذابنابراین،که،،واوویرگول،نقطهازبعد

شیرینیراقاضیانوگردد؛کُندتُرشیبهدندانراکسهمه

(؛)ویرگول-نقطه



:استزیرشرحبهعالمتاینازاستفادهموارد

:مانند.قولنقلازپیش(الف

.استواجبهرمسلمانیبرعلمطلب:فرمایندمی(ص)پیامبراکرم-

:مانند.استشدهاشارهآنبهاجمالبهکهحکمیازتفصیلقبل(ب

.شدپیروزانقالبوکردسقوطسلطنت:دادرویکشوردربزرگتحولیسالآندر-

(:)دونقطه



:مانند.چیزیکاجرایشمردنبرهنگام(ج

فروردین،اردیبهشت،خرداد:عبارتندازبهارفصلماههای-

:مانند.هاکلمهکردنمعنیهنگام(د

گروه،جماعت:زمرهبیهوده،گستاخ:خیره-

:مانند.ساعتاجزایجداکردن(هـ

ظهرازبعد1:35

(:)دونقطه



:زابارتندععالمتاینکاربردمورد

:مانند.استنویسندهازیرغکسیمستقیمقولوانتهایابتدادادننشانبرایعالمتاین(الف

«.جمالنمایدوفرزندبهکمالبهخودراعقلکسهمه»:گویدمیسعدی-

:مثال.آورندمیمفردقولنقلمیانآنرادردیگربیاورندقولینقلرادرضمننقلیهرگاه(نکته

.«مسلمکلعلیفریضهالعلمطلب:استفرمودهپیغمبراکرمکهاینشنیده»:گفت-

(»«)قولنقلعالمتیاگیومه



:مانند.رودکارمیبهویژهیااصطالحیکلمهرویتأکیدکردنبرای(ب

.است«دهخدا»عالمهنوشته«الحکمامثال»کتاب-

ناآشناتعبیراتوکلماتوفنیوعلمیاصطالحات(ج

کتابازفصلییامقالهعنوانِ(د

قولنقلعالمتیاگیومه
(»«)



:استزیرشرحبهعالمتایناستعمالموارد

:مانند.مستقیمپرسشیهایجملهدرپایان(الف

؟استکسیازچهالجنانمفاتیحکتاب-

:ندمان.گذارندمیپرانتزداخلراعالمتاینواستهزاءریشخندیاووتردیدشکدادننشانبرای(ب

.اندنوشته(؟)525راغزنویسناییوفاتتاریخ-

:مانند.رابگیردمستقیماستفهامیجملهجایکهیاعبارتیهرکلمهازبعد(ج

؟صلحیاجنگ؟؟پسندیمیراکدام-

(؟)سؤالعالمت



فسانینشدیدازحاالتیکیمبیّنکههاییوجملهتعجبیهایجملهدرپایانعالمتاین(الف
کارهب...وتأکید،تحسین،تحقیر،تنفر،ترحم،استهزاء،حسرت،آرزو،دعا،درد،ندا:مثلوعاطفی

:مانند.رودمی
!استزرنگیآدمعجب-
!شودویرانایرانکهاستدریغ-
!دوستای-

:اصواتازپس(ب
!زهی–!آفرین–!حاشا

:امرتأکیدییاتحذیر(ج
!باشزود–!باشهوشبه

(!)تعجبعالمت



:مانند.رودمیکاربهتوضیحیهایعبارتدادننشانبرایعالمتاین(الف

شدهدهسرونظامیمجنونلیلیازتقلیدبه(جامیاورنگهفتهایازمثنوییکی)ولیلیمجنون-

.است

متندرمنبعاختصاریمعرفی(ب

(1392:198کوب،زرین)-

آننظایرووزارتوحکومتیاوفاتووالدتسال-ج

.(485-455:وزارت)الملکنظامخواجه؛(1984-1926)فوکومیشل

.کردخودداریبایدریاضیهایجزدرفرمولمتوالیپرانتزهایکاربردنبهاز:نکته

()دوهاللیاپرانتز



.رودمیکاربهزیردرمواردقالب

:مانند.مصححازطرفکهنمتوندرتصحیحاحتمالیهایالحاقنوشتن(الف

(125التصفیه،ص).استزمانسبب[را]هاآفریدههمهعبودیت-

:مانند.شودمیگذاشتهقالبدراجراییهایهادستورنمایشنامهدر(ب

میاشینهسرویرادستتش].بگذارمکاراینسربرراجانمحاضرممن:[عصبانیایقیافه]باحسن-

[.کشدمیوآهیگذارد

[حضارخندۀ].«شدخواهداصالحکارهاهمۀالیحه،اینتصویببا»:گفترئیس-

[]قالب



.استزیرشرحبهفاصلهخطکاربردموارد

:مانند.معترضهعبارتیاجملهکردنمجزابرای(لفا

:...فرمایندمی–وسلموآلهعلیهاهللصلی-اکرمپیامبر-

:مانند.گویندهنامجایسطربهابتدایدرهاوداستانهادرنمایشنامه(ب

.آقاسالم-

.علیکمسالم-

چطوراست؟شماحال-

.خداراشکرنیستمبد-

خبر؟چهازپدرتان-

(-)فاصلهخط



:مانند.هاها،اعدادوکلمهتاریخبین«به،تااز،»جایبه(ج
.رفتدانشگاهبه1367-1368تحصیلیدرسال-

:مانند.زبانلکنتازناشیبیاندادننشانبرای(د
.حاضرم-ح-ح-فداکاری-ف-ف-نوعهربرای-ب-ب-من-م-م-

:مانند.کلمهیکحروفیاجداکردنهجاییتقطیعدرهجاهاکردنجدابرای(ھ
.رَت–فِ-سا–مُ:هجاستچهارشاملمسافرتیکلمه-

:مانند.مرکبجزئیدوکلمهیکاجزایپیوستنبرای(و
.استبسیارغنیاسالمی–ایرانیفرهنگ-
.آغازشدنکا–گازسرخسیلولهخطازبرداریبهره-

(-)فاصلهخط



شبیه)شودمیکشیدهخطآنزیرهایاعباراتکلمهبعضیکردنبرجستهبرای
uدرWord).مانند:

.حاضرباشندادارهسالندرصبح8ساعترأسشودتقاضامیمندانعالقهاز-

(-)ممتدخط



:زیراستشرحبهآنمواردکاربرد

:مانند.محذوفیاچندکلمۀیکجایبه(الف

.استجامعهدرفسادازعوامل...واعتیادبیکاری،فقر،-

:مانند.درآخرجملهچهوجملهدراولچهاست؛شدهنقلآنازبخشیکهمطلبیقطعهنگام(ب

کنیدکتدرکنکورشروپشتکارنفسبهاعتمادباگویممیشمابهکاملاطمینانباوحاالمن...-

...کهاستکافیفقط.

(...)هطنقسه



:رودمیکاربهزیردرمواردممیز

:مانند.سالوروزوماهکردنجداچنینوهمشمارگاهدوجداکردنبرای(الف

.شدمتولددرطنجه1304فوریه703/25رجب17در–مغربیگردجهان-بطوطهابن-

.قرارگرفتبرداریبهرهمورد26/6/1387مورخشنبهسهروزکارخانهجدیدفاز-

:واژهیکهایگونهدادننشانبرای(ب

سپهساالر/اسفهساالرقفل/قلفزبان/زفان-

:نویسندبیکدیگردنبالبهفاصله،بیراهاآنبخواهندهرگاهبیت،یکهایمصرعکردنِجدابرای(ج

کنندمیکمترتوبهخودچرافرمایانتوبه/بازپرسمجلسزدانشمنددارممشکلی

(/)ممیّز



:رودمیکاربهزیردرمواردستاره
(.استشدهبردهکاربهدیگریمنظوربرایاعدادوقتی).نویسزیربهرجوعبرای(الف

هاهاوفرهنگالمعارفدردایرۀ«شودرجوعمادههمینبه»:عبارتجایبهاغلب(ب

.استمتفاوتبایکدیگرموضوعشانکههاییپاراگرافیااشعاروبندهامیانفاصلهایجادبرای(ج

کاربههاشانهناینوقتیفقطشودمیاستفادهکمترسجاوندیهاینشانهازفارسیسنتیشعردر:نکته
.شودمیمشکلشعرخواندنهاآنبدونکهرودمی

(٭)ستاره



جنگارشیِ رای–برخی خطاهای دستوری 



:«است»جایبه«باشممی»

(است:)باشدمیبستهمداردوربینبهمجهزفروشگاهاین

جنگارشیِ رای–برخی خطاهای دستوری 



:مفعولنشانۀ«را»نادرستکاربرد–

کنیمنافرمانیاردارددوستمانکهخدایینباید

.کنیمنافرمانیدارددوستمانکهراخدایینباید

نگارشیِ –برخی خطاهای دستوری 
رایج



.استدرستاینوجودِباهمیشه:وجوداینبا/اینباوجودِ

.استباتجربهاینوجودبااست،جوان-

نگارشیِ –برخی خطاهای دستوری 
رایج



بودنبرخوردار

.بنویسیم«دارد»آنجایبهاست،غیرالزمیطوالنیِترکیب

.استبرخوردارایویژهاهمیتازموضوعاین-

.داردایویژهاهمیتموضوعاین

نگارشیِ –برخی خطاهای دستوری 
رایج



متکلفانهوطوالنیهایعبارت

نابخشودنی=بخششغیرقابل

سریع=سریعطوربه

نکشیدسیگار–ممنوعدخانیاتاستعمال

جنگارشیِ رای–برخی خطاهای دستوری 



اشند،بشدههمپایههمباجملهچندکههنگامیزیرانشود،استفادهوصفیوجهاز–
:دشخواهددشوارتررفته،کاربهآنهابیانبرایوصفیفعلکهمطلبیفهم

مهصدکشاورزیمحصوالتوشده،نابودآبزیانشود،سوراخاوزونالیه یاگر-
.شدخواهدشایعپوستسرطانودیده،

:آیدنمی«و»وصفیفعلازبعدشد،استفادهوصفیوجهازاگر

.کنیمقضاوتدرستیبه،کردهدرکراآنهامشکالت-

نگارشیِ رایج–برخی خطاهای دستوری 



«بارابطهدر»–

....ۀدربارکههاییبررسیطی/دادیمانجامموضوعاینبارابطهدرکههاییبررسیطی-

نگارشیِ رایج–برخی خطاهای دستوری 



شوداستفاده«دیدگاه»ازآنبجای:«نظرنقطه»-

ازهتقدرت،خصوصدرفوکودیدگاه:استتازهقدرت،خصوصدرفوکونظرنقطه
.است

-میرتصولفظیومعنویقرینۀدوبهفارسی،درحذف:کمکیفعلقرینۀبیحذف-

.گیرد

....وشدمطرحمسئلهاین/گرفتقراربررسیموردومطرحمسئلهاین-

....وکردمخریداریراهاکتاب/فرستادمکتابخانهبهوخریداریراهاکتاب

جنگارشیِ رای–برخی خطاهای دستوری 



برای:جهتِ–

.شدنموفقبرایبیشترخواندنِدرس/شدنموفقجهتِبیشترخواندنِدرس

:مرکبفعلِاجزایِجدانشدنِ

......برایهاآندویهر/دارندراکیمیانگهداریوآوردندستبهبرایتالشهاآندویهر

.دارندتالش

:اضافهحرفنادرستکاربرد

بامتفاوت/استمتفاوتروانشناسانازاودیدگاه

نگارشیِ –برخی خطاهای دستوری 
رایج



می توانآن هاازکهاستموجودجمالتیدرساختاریابهامیاکژتابی
.یانبرامقصوددقیقاًجمالتایننمود؛برداشتمتعددیومعانیمفاهیم

:ازعبارت اندکژتابی،وقوععللمهم ترین

.شده استمنتشرمقاله اشکهگفتدوستشبهعلی:ضمیرمرجعابهام-
امیدکهکسیمجازاتبرایحاکمی:نقطه گذاریقواعدنکردنرعایت-

.کنیداعدامشنیستالزمعفو:نوشتبگیرد،قرارعفوموردمی رفت

فلسفهمورخدان،جان:مضاف الیهیامضافبهصفتتعلقدرابهام-
یهودی است

کژتابی



:مثال

کاآمریپرینستونشهردرزندگیسالبیست ودوازپساینشتین-
:درگذشت

.درگذشتآمریکاپرینستونشهردرزندگی،سال۲۲ازپساینشتین1.

.درگذشتآمریکا،پرینستونشهردرزندگیسال۲۲ازپساینشتین.۲

کژتابی



کردندارزیابیرااوآثار/دادندقرارارزیابیموردرااوآثار-

کردندبررسیرامدرسه/دادندقراربازرسیموردرامدرسه-

:شودتوجه

«به»خاصهاضافه،حرفباجملهآغاز)کردندتوجهاوآثاربه/دادندقرارتوجهموردرااوآثار-
.(نیستمتداول

دار«مورد»هایجمله



:دارندمنفییاومثبتجهتیابارمعنا،برافزونکلمات،برخی

.شویممواجهبیشتریتورمباامسالرودمیانتظار:انتظار-

(...استممکناست،محتمل=داردمنفیبارتورمدارد،مثبتبارانتظار)

(ماندخواهدباقی)ماندخواهدجاودانهتاریخدربزرگخطایاین:جاودانه-

باردارکلمات



نوشتداشت،اقامتایراندرکههاییسالدرراکتاباین

.داشتاقامتایراندرکهنوشتهاییسالدرراکتاباین

یپیاپافعال



هب«-َِ–»دریپارسیسپیده دمدرکه«-ِِ–»واژک.استشدهساخته«ه»و«سر»واژکدواز«سره»واژه
«اک»ازماندهجابهبرآورده،نام«ناگویاهای»بهومی آمدهزبان (ak)اکَ»وپهلویزباندر»

(aka)استاوستاییزباندر.

ونیگوناگمعناهایبهپارسیدر«سره».می آیدفرادیدپارسیادبدرنیز«سارا»ریختدرواژههمین
.استرفتهکاربهسرآمدوزیباناب،خوب،نیک،پاک،نغز،درست،همچون

I regard this expression of opinion as dangerous.براون،)تبارانگلیسیواژهچهار
.(1:115ج

ینویسسره



نامهراگو…بریبکارسخنمایهاندکدرمعانیوغرضبسیارکهبایدنامهدرو»:گویدنامهقابوسدر
بهیچنبشتنبایدخودآن،بودمعروفنهکهپارسیخاصهبود،ناخوشکهمنبیسمطلقپارسیبود،پارسی
نامۀاندروکردبایدچونکهاستمعلومخودتازینامۀتکلفهایو.بوَدگفتهازبهترناگفتهخودکهحال،
هراام.باشدبهترنگوییاگرآید،ناخوشسجعپارسینامۀاندرلکنآید،خوشوهنرستسجعتازی

.«گفتبایدمختصروگویمستعاروعالیگوییکهسخنی

رادلواستدلدارراجانکهراجانجانِجانِ آنجهان،جانِواستجانجهانِ کهرابریندوست-
مۀجارادیرینخواستکهفرمودارزانیتوانآنرانوانخامۀکهگزارممیسپاسجانودندانبنازجانان،
.(نهخاقانی،هایدشواریگزارش)درپوشانمکردار

استعاره=یکسانیتشبیه=همانندیتصادف=دُشامد

نویسیسره



صبر=شکیبایی

تحقیق=پژوهش

ممنونم/متشکرم=سپاس

تظاهر=خودنمایی

مناسبپیشنهادچند



فتهگرقرارهمکناردروشدهترجمهخارجیترکیباجزایازجداجداآنمتشکلاجزایکهترکیبی
باشد

skyآسمان خراش scraper

railراه آهن way

pointنقطه نظر of view

takeگرفتندوش a shower

countکردنحسابکسیروی on somebody

understandفهمیدنراکسی somebody

(بازاررایجمظنّۀدرکاالهایمعنیبه)نرخ-

.کردنگهداریکتاب خانهدروتهیهراکتاب هاهمه یبتوانکهاستآنازبیش تربسیارکتابتولیدنرخ

برداریگرته



؟شنویدمیمراصدای/؟داریدمراصدای-

.استکردهشرکتجنگدردوستم/استکردهتجربهراجنگدوستم-

.کنیمعملیراناباسالم/کنیمپیادهراناباسالم-

.داراستجهانکشتیدررااولمقامایران/زندمیجهانکشتیدررااولحرفایران-

بی عالقه-بی اعتنا/استبی تفاوتسیاسیمسائلبهنسبتفالنی-

.بکنیمسالمی/ایرانمردمهمۀبهباشیمداشتهسالمیبدهیداجازه-

.کردمآگاهموضوعازاینراپدرم/دادمقرارموضوعاینجریانِدرراپدرم

گرته برداری



بنابراینپس

پرسیدنسؤال

گذشتهماجرای

باهمشدنمتحد

صورترخنیم

مالیمنسیم

آشکارحشوهای


