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 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ  2 فهرست
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 اری نگارش علمی و فنیتراسوی : توصیفگر
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 5 یمبان

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  ینونقاغیر  ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است.  «یراستارانو» ۀمؤسس یحقوق برا ۀهم

تر و معناای ظریا  تر وارتبااط حسااساناد. مخاطاِب آن، محققاان و عالمان .ها و اهل فضلکردهبان تحصیلز  ،زبان فصیح :خـا زبان . ۱. ۲
 ایان زباان های پیچیاده دشاوار اسات.ها و پدیادهنویسِی اندیشهسازی و روانروشن خواهد.تر و کارآمدتر میتر و دقیقکامل یتر، ابزار پیچیده ۀاندیش

 باید کوتاه و گویا و شفاف باشد.ها جملهحال،  این ؛ باشوندمیمکث مفهومی دچار  دن آندر خوان عموم اصطالحات علمی دارد و
 

 خا  زبان
علمی، مانند زبان 

 حقوقیاداری، 

 عمومی زبـان واژه عمـومـی     ≠    تخصصی   واژه
، هامانند زبان رسانه

فضای  ،مدرسه
 مجازی

 

 ساختار
 بندینحو و جمله

= 
 گویا، روشن، ساده

 رساختا
  بندینحو و جمله

 

 اند.های پانکراتیک را از اپتیلیوِم مجرای پانکراتیک جداسازی کردهتازگی، سلولبه* 

های مهلک واگیر نظیر فلج کنی بسیاری از بیماریافزایش سطح بهداشت عمومی جوامع انسانی کنونی و موفقیت در کنترل و یا ریشه شکبدون* 
های شناسای و ظهاور عرصاههای مختلا  علاوم پزشاکی و زیستمیالدی و همچنین پیشارفت ساریع در شااخه ۀاطفال و آبله در طی قرن گذشت

داران و خصوصًا جونادگان و ویژه مهرهفناوری، مدیون نقش کلیدی و مهم استفاده از جانداران مختل  بهجدیدی از علم نظیر بیوتکنولوژی یا زیست
 ها در تحقیقات بوده است.پریمات

 
پاراگرافی، حذف نابجای فعل، گنجاندن چناد بناد موصاولی در یاک جملاه، تاوالی فعال، چناد عباارت قیادی تک عبارت ارهای پیچیده:ساخت

 و... .« که آنجا از»، «به اینکه توجه با»ساز مانند با قیدهای باتالق پایه، آغازبا چند بند هم نهاد طولنیدوپهلونویسی، طولنی، درازنویسی، 
 

 فهمی!خونی، هیچی نمیتازه، هرچی می !استاد ما کتاب نوشته به این قطر       تر بنویسی، باسوادتری! سلمبههرچی قلمبه رهنگی:بیماری ف
 

در شاعرها و  ،رخاروج از معیاا ،مجااز و کنایاه و رمازایهاام و اساتعاره و پار از  ،ادیباانزباان فااخِر  ،هاها و پدیادهتِر اندیشاهنمایانادِن پیچیاده ادبی: زبان .۲. ۲
 بلکه خودش هدف است. ؛زبان دیگر ابزار نیستدر اینجا زبان فارسی.  ۀسال۲۱۳۳طی تاریخ  آثار ماندگار ادبیات زبان کهِن  ،فاخر ادبی نثرهای

 
 فارسی تفاوت دارد: ادبیات با    زبان فارسی

 ای ادبیههزارتوی تعابیر و آرایهدر دن معنا انپیچ     درست و سریع ،انتقال معنا
 زبان: هدف        ابزارزبان: 

 آرایش       پیرایش
 زیبانویسی      نویسی درست

 های ادبیبودن کالم به آرایه: آراستهبالغت     بودن کالم از تعقید: خالیفصاحت
 پیچیده، سنگین، دیرفهم، درگیرساز    گویا، روشن، شفاف، روان، ساده

 
 
 



 

 

 7 یمبان

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  ینونقاغیر  ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است.  «یراستارانو» ۀمؤسس یحقوق برا ۀهم

 

 ویراستار ۀوظیف
 .خوانندهفهم  ۀمتن به آستان رساندن سریع = فهمیدنو  سیر فهماندنسازِی ساده=  بخشد  سرعتکند و  آسانسیر انتقال معنا را 

 .متنیروند منطقِی  ارتباط و ، یکدستیشفافیت، درستی راه ، ازپیونددادن درست خواننده با نوشته: ویراستارکالن  فهد

 .اشته باشدد)تسامح(  رواداریاز  )لزوم( بایستگیو  هقاعداز  سلیقهبرای تشخیص  کافی یبصیرت ویراستار باید
 است! «من ۀخالف سلیق»معنای واقع به ر، دخواندمی «رستناد» ویراستار ، آنچهر بسیاری مواقعد
و  درساترا  ست نزنم، آیاا خوانناده همچناان آناگر به این جمله د»: بپرسد از خود بایدویراستار  نکردن متن،در تغییردادن یا عوض یدهنگام ترد رد

 «نوشتم؟م، این جمله را چطور میه بوداگر من نویسند»: پرسندمی از خود ،این سؤال جایمتأسفانه بسیاری ویراستاران به «؟خواندمفهوم می
 نیست ویراستارقرار  ها صورت نوشت و چهره آراست.توان به دهمیبدون تغییردادن معنا هر جمله و عبارت را باید دانست که 

داشته  دلیلی ویرایشـی ،این اقدامای را تغییر دهد که برای زمانی مجاز است جملههای ممکن بنویسد. او تنها را به یکی دیگر از صورت هاجمله

این وسوسه بسیار فراگیر اسات و بایاد دیگری تبدیل سازد.  گونۀ درسِت  ها را بهنه اینکه درست ؛ها را باید درست کنـدفقط غلطویراستار اشد. ب
ها را که زیباتر و رساتر است؛ اما اگر ویراستارید، فقط مجازید نادرساتدرآورید هر چهرۀ دیگری را به  اید، جملهوقتی خودتان نویسندهمراقب آن بود. 

 داشتن دلیلی ویرایشی درست کنید.با دردست
 
 

 

 دو پرسش راهگشا هنگام تردید در تغییر متن  در
 کند؟این متن منتقل می عت، به خوانندۀ نوعِی سر هم بهرا آن «همعنای مدنظر نویسند»همان  تکه از متناین آیا  . پرسش از معنا:۱ 

 است؟ «درست» تکه از متنساختاری و دستوری و ویرایشی و فارسی معیار و اصل یکدستی، این  نظر ازآیا  . پرسش از درستی:۲

 .دهیمنمیتغییری در متن  بود  آریاگر پاسخ به هریک از دو پرسش: 

 .مـیـدهیــمییر ـغـتن را تـم    ودـبـ هــنر ـگا
 

ــاگر قرار شد متن را تغییر دهیم، بازهم با  شده،پس از گذر از سیر گفته ــای م ــتنتغــرزهـ ــ ــییر مـ  باید خود را محدود سازیم: ـ

 البته گاهی کمترین، یعنی بازنویسی! .ممکن کمترین تغییر. با ۲  

 .متنهمان در  موجود هایواژه. با بیشترین استفاده از ۱  
 ؟نیستیمگونه تغییری به هیچدر جایی که مجازیم. کجا مجاز  همآن . ۵  

 ؛معنا و مقصود نویسندهدر صورت تغییر . ۲. ۵

 ؛نویسی و...ره، علمی، داستانی، س  محاوره: سبک نویسندهتغییر در صورت . ۱. ۵

 ؛یا ناشر نویسنده سفارشخارج از . ۵. ۵

 ؛مجاز است اشفقط ویرایش صوری آید ومی گویندههای کلمه «عین» قول مستقیمدر نقل .قول مستقیمنقل در .۴. ۵

 ؛( بیایدnlai.ir) شده در کتابخانۀ ملیعین عنوان ثبت باید :نام کتاب مانند ،و رسمی شدهثبتاسامی  .۳. ۵

 .های رایج در هر دانشو واژه اصطالحات .۶. ۵



 

 

 یسینوتو درس یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ  8 یمبان

 

 در زباندرست و غلط 

 .حفظ ساختار و عناصر زبان، باغبانهای آینده با تاریخ ادبیات، شدِن نسلاید، ترس از انحراف زبان و بیگانهنبتجویزگرا، بایدو :گرایانپاکی 

 شناس.گیاهشدن با پویایِی زبان، همراههای فکری دنیا، ماندن آن از پیشرفتو عقب زبانشدن ترس از ایستاها، گرا، هستتوصی  شناسان:زبان 
 
 
 

 
 !ا در زبان قبول ندارندر غلط شناسانزبان

 ویرایش: سازجریاناستاد  ،ابوالحسن نجفی
 ≠ غلط ننویسیم کتاِب 

 شناسی ایران:پدر زبان ،محمدرضا باطنی
 «اجازه بدهید غلط بنویسیم»مقالۀ 

 
گاهی بیشتر،   .۲۵۳۲، ۵۲، شفرهنگ و زندگی، «یشناسزبان گاهاز دید  در زباندرست و غلط »نک: هرمز میالنیان، برای آ

 

 معیار درست و غلط در زبان

 بودن چیست؟چه واژه یا عبارتی غلط است؟ مالک غلط
 .. زبان فاخِر کهن۵     ؛. زبان نوشتار۱     ؛. زبان گفتار۲     در زبان: غلطدرست و یار مع     :غلط ننویسیم مقدمۀ

 درست  ۳ و ۲ و ۱در 

 درست  ۲ و ۱در 
 ولی منسوخ ؛درست  ۳در  تنها
 درست، با چند استثنا  ۱در  تنها
 غلط  ۲در  تنها

 .است نشدهعادی مردم ارد زبان گفتار ها رواج در نوشتار، هنوز و زیرا پس از سال ؛مشمول تحوِل زبانی نیست
 مثال: پیرامون، مجهول، درازنویسی، عدِم... .مغایرت با طبیعت زبان فارسی 

 

 معیار ویرایش
 .برای اهل علم «زبان فصیح» نیز و ومبرای عم «زبان معیار»کردن متن به یکرعایت قواعد دستورزبان و نزد

 



 

 

 یسینوتو درس یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ  01 یمبان

 

 با ویراستارشدن کردنفرق ویراستاری
ای ناه دوره !«ویراساتار باشاند»ناه اینکاه  ،«کننادویراساتاری مای» ،در ایراندر زمینۀ ویرایش کار بهمشغول افراد از گروهی
 .است یابآساناحساسی ها خیلیبرای  «ی بلدمویراستار »اند. ویرایش خواندهمرجع دو کتاِب  نه حتی یکی اند،گذرانده

 :باید شدنو نیز نویسنده و مترجم برای ویراستارشدن
 آموزش ببینیم:. ۱ 

آشنایی با فضای سالم زبان فارسی و ساختارهای معیار و  ویرایش: دورۀ آموزشی. هدف انیمبگذر  معتبرکارگاهی  ۀدور دویکی. ۱. ۱

 ؛آن، فراتر از کاماگذاری و چسباندن و جداکردن و... سالم

 ؛بخوانیم دقتبه را چهارپنج کتاب مرجع ویرایش. ۲. ۱

 کنیم.هزار صفحه تمرین پنجکم دست. ۳. ۱

تواند با دهد نویسنده چگونه میاست که تشخیص می ایمخاطبی حرفهو  ای مسئولخوانندهستار یراو :باشیم ایخوان حرفهکتاب .۲
اندازهای متن را به نویسنده گوشازد کناد. ویراساتار بسایار جای خواننده بگذارد و دستمخاطب ارتباط بهتری برقرار کند. پس ویراستار باید خود را به

ای، زماانی و... دلیل اعتقاادی، آموزشای، هزیناهاین جمله باه ندارد. را تابی ارزش یک بار خواندنهر کنه هر متنی را.  همآنخواند؛ می
های آن کتاب بر ندارد؛ زیرا زبان و سبک و ساختار و واژهرا دانیم: هر کتابی ارزش یک بار خواندن درست مینیز دلیل زبانی درست است. ما آن را به

هاای ها و دوری از متنها و روزناماهدهد. نیز ارتباط ِصرف باا رساانهتأثیر قرار می نهد و نوشتن او را نیز تحتهان میذهن خواننده اثری ناخواسته و ن
 کند.ای را سخی  میسالم و محکِم معیار، متن هر نویسنده

ی درک ساختارهای صاحیح و برا هایی با متن فارسی معیار سالم،کتاب هایی بخوانیم؟پس با درنظرگرفتن حساسیت زبانی، چه کتاب
ندوشان مانناد  ، غالمحسین یوسافی، محمادعلی اساالمیهفتاد سخنخانلری مانند  های پرویز ناتلچگونگی انتقال مطالب، مناسب است: نوشته

، ه تاا فرهناگواژ، بهاءالادین خرمشااهی مانناد از کتاا  سساتبا  پزا  ی، کامران فانی، نج  دریابندری مانند ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟
همادانی،  ، حساین معصاومیقند پارسی، محمد اسفندیاری مانند مقدمۀ کیشوتدن، محمد قاضی مانند ترجمۀ خانوادۀ تیبو ابوالحسن نجفی مانند

 احمد سمیعی و... .

 
 چنـین سـاختاریش را چارا در ایه، معنای ذهنبدانیم و کش  کنیم که نویسند دستورزبانواجب است  :بشناسیمها را زیرساخت. ۳ 

 است.و آیا درست عمل کرده ریخته 
طریااق رادیااو، تلویزیااون،  از .افاازایش دهاایم هااا و ساااختارهاو عبارت هاااهر کاربردهااای دیگااران از واژدرا خااود  ذهنــیحساسـیت  :باشــیم حسـا . ۴ 

 !میپرهیز باطرافیان  گفتنبته از گیردادن به سخنال برداشت. فیشها و از آن رایگان حل کردبهرا  ویرایشی تمرینتوان صدها میروزانه ها، تبلیغات و... روزنامه
 .یمباش یبندو بدان پا یریمگبفرااین عرصه بزرگان پیشکسوتان و را از  یرایشوای اخالق حرفه :را رعایت کنیم یا. اخالق حرفه۵ 
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 ویراستارشدن هایتمزی
گاه می حال های درهای جدید و کتاباز نوشتهو  آموزیمی حین کار در .بزرگان و... سروکار داریعلم و و  فرهنگ و اندیشه. با ۲  .شویچاپ آ
 .گذاریماندگار برجا می یبری و اثر قلم می نوشتی یا ترجمه کردی، درست و ماهرانه دست بهچیزی . اگر فرداها ۱

صابح،  (،!) تی: در خاناه، کتابخاناه، ساِر کاالسآزاد هسا ،کاارکردن . در انتخاب زمان و مکاِن ۵
 . ...یلی، سفرشب، تعط

از نگااه ماا دو « ایحرفاه. »یدار  گردانو زندگی کنندهراضی یدرآمد شدن، ایحرفه صورت در. ۴
و متنی کاه از  یایراد باشلد و مسلط و بی؛ دوم اینکه کارب  یاول و آخر ویرایش کن عنوان شغلوقت و بهمعنا دارد: اول اینکه تمام

 .باشدنبازویرایی  مندآید، نیازبیرون میت زیر دست
 .کنندای ارزشمند محسوب میای معتبر و سابقهرا پیشینه . نهادهای فرهنگِی خارج از کشور، آن۳
 

 ویراستارشدن هایدشواری
ن . در ایران، ردی  شغلی ۲  :، در اذهان جا خوش کرده استآن جایگاه سطح پایینی ازتأس ،  باندارد و و شرح شغل مدو 

 !«ناکام، ویراستارشود و مترجم خورده، مترجم میشکست ۀنویسند»
 Narcis ۀحال: نارمش روزاناه ص نصاب برناماراهخالصاه، فرساودگی جسام و جاان!  وو فراموشی و آرتروِز گردن و قوِز کمر درد . چشم۱

Exercise  نارسیس وبگاهاز. 
 .کننداصول و فروِع آن دخالت میدر  . نیزدانندکه ارزش ویرایش را نمی جاییدر  ،دننبوبیمهیاد و پرداخت دستمزد با تأخیر ز . ۵
 .فهمیدن دردآور استآخر،  !بیشتر استسوادها بی امنیت شغلِی  ،اکثر مراکز فرهنگیدر . ۴

 
 معنوی ویراستار، ارزشی در حد ترشی بادمجان هم ندارد! . حقوق۳
متواضع هام عملکارد نویسندگان  !اندبوده مادرزاد نویسندهزیرا  ندارند؛ ایهعالق «ویراستار»نام بهایرادگیر و مزاحم ه موجودی بنویسندگان بیشتِر . ۶

 ترین دشمن هر صنفی عملکرد بِد اعضای همان صن  است.قوی اند!ز ویراستاراِن مادرزاد ندیدهای اشایسته
 

 دارید؟ ویراستاریهای ها و تلخیاز شیرینیای شما چه تجربه                     
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  نویسیو درست ویرایش سیر مطالعاتی
 شدن ضروری است.یعنی برای نویسنده نشانۀ   .ویراستار است ابزار کار وجز یعنی *نشانۀ 

 

  * ،تهران: نشر غلط ننویسیمابوالحسن نجفی ،
های مهم: زا ص سرواژهپیشگفتار بصیرت  دانشگاهی.

توجه، درازنویسی، را، شرایط، وسط، داشتن، قابل، قابلت
تتابع افعال، اگرچه... ولی، یک، حذف فعل، صفت مؤنث، 

که،  پرسیدن، بشریت، واو، آنچهعبارت وصفی، سؤال
 موافقت، نوین، تنها، نرخ و... .

 

  * ،راهنمای حسن ذوالفقاری
 تهران: علم. نویسی،ویراستاری و درست

 های فید است و مثالتمام کتاب م
های مفصلی دارد. برای فراوان و جدول

توان از های اداری نیز میویرایش نامه
 های آن بهره برد.مثال

  * ،قم: ادیان. بهتر بنویسیمرضا بابایی ، نویسای و زیبانویسای، باا نثاری دلویاز و درخاور نویسای و درستیادگیری روان و جذاِب ساده
 گیری.سرمشق

 

خط دستور رهنگستان زبان و ادب فارسی، ف* 
 تا ۱۲مطالعۀ ص ، تهران: فرهنگستان. فارسی

 و ۱۷ تا ۱۳های صص دقت فراوان در جدول ۴۵
۵۱.  

فرهنگ اسالیی خط اشرف صادقی، علی* 
های امالی واژه ، تهران: فرهنگستان. فارسی

 نسخۀ برخط: اش ُپرعیب است.فارسی. مقدمه
emla.virastaran.net 

 

 ۱، چدربارۀ ویرایشنظر(، دی )زیر نصرالله پورجوا
 ۲های مقاله بعد، تهران: نشر دانشگاهی. به

)معصومی(،  ۷ین(، )باستی ۴)سمیعی(،  ۵)مایرز(، 
 .)امامی( ۲۱

، تهران: نشر دربارۀ زبان فارسی نظر(،نصرالله پورجوادی )زیر 
 ۱رانی(، )ای ۲۵)نجفی(،  ۲های پیشگفتار ص مقاله دانشگاهی. 
 ۲۷)ایرانی(،  ۱۲)سمیعی(،  ۱۳ )یوسفی(، ۲۳)صادقی(، 

 )کافی(. ۱۷)آشوری(،  ۵)منصوری(،  ۱۴)معصومی(، 

 

نویسی فرهنگ درست آباد،یوس  عالی عباس* 
مقدمۀ ناب ص پانزده  ، تهران: سخن. سخن

های مهم مثل متن فارسی معیار ص سرواژه
  برداری.گرته

نویسی زبان فارسی درستسبانی ناصر نیکوبخت، 
تنها نیمۀ اول کتاب. با  ، تهران: چشمه. سعیار

نظمی مناسب، ویرایش زبانی را خالصه کرده 
 است.

 

، تهران: سمت. نگارش و ویرایشاحمد سمیعی، * 
  فقط بخش ویرایش زبانی؛ زیرا شیوۀ ویرایش

رجی که دارند، مقبول صوری ایشان، با  وجود اجر ُپرا 
  نیفتاد.

، قم: صحیفۀ پژوهیکتا محمد اسفندیاری، 
از ویراستاری »ص مقالۀ  «حشو قبیح»مقالۀ   خرد.

 !ص چهار مقاله با موضوِع ننوشتن «تا ویرگولستاری

 

مشاهی،  ، های ذهن و زبانکژتابیبهاءالدین خر 
های کتابی مفرح، حاوی نکته تهران: ناهید. 

 برداری.شتکاربردِی زبانی و حاصل بیست سال یاددا
 

بازاندیشی در سباحثی از نشر عبدالحسین آذرنگ، 
ویژه بخش دوم، به ، تهران: ققنوس. و ویرایش

 .۲و  ۶و  ۳های مقاله

 

ویرایش زبانی برای زبان غالمرضا ارژنگ، * 
بسیار ساده  ، تهران: قطره. نوزتاری فارسی اسروز

  .ویرایش زبانی را توضیح داده است ،و ُپرمثال

، تهران: ناسۀ ویرایشدست، بهروز صفرزاده* 
تمام نکات  ترتیب الفبا،موجز و بهبسیار  . سده

 .استفهرست کرده را مربوط به درست و غلط 

 

، تهران: مرکز. های ویرایشنکتهجو، علی صلح
 ها تجربۀ جدی هایی برخاسته از سالیادداشت

 واردها.نه تازه ،ترهاایهدر ویرایش، مفید برای حرف
 

، تهران: سصائب پقای ویراستارمحسن باغبان، 
هایی جدید هایی رنگارنگ و آموزهتجربه قطره. 
 ترها.ایها ویراستاری، مفید برای حرفهاز سال
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 ویرایش در ایران ۀتاریخچ
 سال نگارشوسنش، همیرایو

ن اسات کااش ممه نوشاتهکارد یپاذیم یاساندهین نویمتار که کاران یادر ا یسات. حتایر انتشارات نراستار دیر لزوم وجود وکس منکچ یه :اشاره
ش در یرایاواحاد و یر یگلکم قارن دارد. شایدر حادود نا یراساتار در انتشاارات قادمتیو استفاده از و یراستار ی، داشته باشد، وکاند  ی، حتییرادهایا

 به اندازه خود انتشارات دارد. یانتشارات، عمر 
راستار در حاوزه زباان و یات دانشگاه تهران، پژوهشگر و ویده ادبکل دانشیالتحصفارغ یرهاد طـاهرف

در جهاااد  یراسااتار ین دوره آمااوزش وین چنادیهمچناا یران اساات. طاااهر یاخ معاصاار ایو تااار  یات فارساایاادب
آنچاه  ارناماه دارد.کما و... را در یه ناشران تهران، معاونت آموزش صادا و سایدانشگاه تهران، اتحاد یدانشگاه

ن گفتگاو باا یران. ایش در ایرایو یر یگلکخچه شیبا اطالعات است درباره تار  یو  ید متن گفتگو یآیم یدر پ
 م شده است.یحذف پرسشها تنظ

ه کاساد ال  یونینم یتاابکس کاچ یه هکدم یچنان د»ند: کیاتب نقل مکوب از قول عماد کنیتر زر کش به اندازه عمر نوشتن است. د یرایسابقه و
ران را یاش در ایرایاخ ویتاار « باود.یشد، بهتار میلمه به آن افزوده مکا اگر فالن ی یه اگر فالن سخن چنان بودکد یگر به آن بنگرد، گویچون روز د

 .اول، دوره محمدرضا شاه و دوره بعد از انقالب یش از دوره قاجار، دوره پهلو یرد: پکم یتقس یتوان به چهار دوره زمانیم
شاتر باه صاورت یتابهاا بکن دوره، یال نگرفته بود. در اکش یش از قاجار، آن چنان جد یزمان پ یعنیدور،  یهاموضوعات چاپ و نشر در گذشته

خواندناد و باا نظار او، آن را یممؤلا   یرا بارا ی، نساخه خطایباه ناام منشا یاسناد موجود، در گذشته افراد یشد. به استناد برخینوشته م یدست
در سامت محبار  ین دوره، افارادیان در ایبرخوردار بود. همچن یشتر یشد، از اعتبار بیه با نظر مؤل  فراهم مک یاعتًا نسخهیردند. طبکیح میتصح

 و نوشتن است.یکآراستن و ن یر به معنایدند. تحبیبخشیآراستند و نظم میگران را مید یهاه نوشتهکوجود داشتند 
 یار ترجماه متاون اساالمکه به کرد یگیل مکش یان نهضت ترجمهین زمان همچنیخورد. در این دوران به چشم میا ش، دریرایو ین رد پایاول

شادند و یدرس حاضار م یالساهاکه در کابودناد  یاتباانک یپاردازد. از طرفایم یباه فارسا یاز عربا یخیتاار  یتابهاکا ی یقرآن یهاهمچون ترجمه
رسااندند، یت مؤل  مینوشتند و به روِ یردند، مکیاعمال مشان یه استادان بر درسهاک یراتییتغ

 ینون در بعضاکا ه همک یاختالف نسخ گرفت.یدر آن انجام م یسپس با نظر مؤل  اصالحات
د و آن را یاگویم یشاعر  یرد. شااعر یگیت مئن موضوع نشیشود، از همیاز متون مشاهده م

از  ید، اما برخایسرایم یگر یشخص د یبرا همان غزل را یند. بعد از مدتکیم میتقد یسکبه 
 یتوساط شااعر و گااه یرات گااهییان تغیادهاد. ایر مییقه خود تغیلمات را بنا بر ذوق و سلک

 یشاتر یه مورد توجاه بک ییل اختالف نسخ در شعرهاین دلیرد، به ایگیاتبها صورت مکتوسط 
 تر بوده است.اند، همچون حافظ افزونبوده

نهاد  ییوفاکران است؛ ازجمله شیا یفرهنگ یهااز حوزه یبعض ییوفاکدوره قاجار زمان ش
ان یاتااب و روزناماه و جر کات نو، چااپ یادب یر یگلکس دارالفنون، شیآموزش و پرورش با تأس

تااب کد در بناا بار اساناد موجاو یتار قاسامکد  ه منجر به انقالب مشاروطه شاد.ک یر کروشنف
 ین شااه افارادیوعات دوره محمدشااه و ناصارالدد: در مطبیگویم رانیسرگذشت مطبوعات ا

باا  یعنینند؛ ک یکسندگان را به فهم عامه، مردم نزدینگارش نو کفه داشتند سبیه وظکبودند 
ننااد. کتر ماردم آساان یآن را بارا کاهناد و در کنثار ب یدر متاون، از دشاوار  یدخال و تصارفات

 رااین متن 
 ایم.نکرده ویرایش
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الت ماا در کن مشیاز مهمتر  یکید: یگویس دانشگاه تهران، در خاطراتش مین رئی، نخستیاسیتر سکد 
نوع تشاتت  یکگفت و یم یاان، جزوهیزش دانشجوآمو یبرا یبود. هر استاد یدرس یتابهاکدانشگاه نبود 

م یردکاشنهاد یبه استادان پ یجاد نظم دروس دانشگاهیا یبه وجود آمده بود. ما برا یان مواد درسیو تفرقه م
ن یاچااپ ا یل دهناد. بارایاساند و باه ماا تحویتااب بنوکنند، به صورت ک  یخود را تأل یدرس یهاجزوه هک
ن یاا یر یگلکهام در شا یخاانلر ترکه البتاه د کام یردکاس یتأسا ۲۵۱۶را در سال تابها، انتشارات دانشگاه ک

 یهاه نوشاتهکاو ... بودناد  ین گناباادیمثل محمد پرو یسانکمؤثر بودند. در انتشارات دانشگاه  یلیه خیقض
 ردند.کیم یو نگارش بررس یی، انشاییاستادان را به لحاظ امال شده یآور جمع

ن یاشاد. در ایراش به صورت منجسم در انتشاارات دانشاگاه تهاران انجاام میو یش وجود نداشت، ولیرایبه نام و یحد هر چند وا ۲۵۵۵تا سال 
ار و فرهناگ و تمادن کاج افی، قصاد تاروییایکآمر  یهان انتشارات با ترجمه رمانها و نوشتهیس شد. در واقع ایران تأسین در ایلکسال، انتشارات فران

ن انتشارات به دنبال مقابلاه باا یه اکد یگویه میباطن قض ه است.ین ظاهر قضیر حال توسعه و عقب مانده داشت. البته اد یشورهاکشور را در کن یا
 بود. ییایجغراف ران هم در آن محدودهیگرفت و ایرا دربر م یخط جنوب شورو  ییایه به لحاظ جغرافکسم بوده است یسکمار  یهاشهیخطر نفوذ اند

ان غارب و شارق یاافتن مسئله جنگ سارد میت یل اهمیرده بود. سپس به دلکجاد ین را در قاهره ایلکن مؤسسه فرانی، اول۲۵۵۲ا در سال یکآمر 
 یاناداز م باه راهیناد و تصامیآیران میاره باه ایأت مادیاه یت با دو نفر از اعضایتوس اسمیوین به نام دیلکره فرانیأت مدیس وقت هیا، رئیکآمر  یبرا

شاور را در برگرفتاه اسات. کشاتر نقااط یفقار ب ناد.کیما یخاود را ساپر  یاقتصاد ین روزهایران دشوارتر ین دوره، اینند. در اکیم یمؤسسه انتشارات
از  یه بعضاکاران یاافراد متشاخص فرهناگ ا یدار با برخیت با هدف دیندارد. اسم یادیز  یتاب معناکدر  یگذار هیسوادند و سرمایدرصد مردم ب۷۳

باا  یبرناد. او باه صاورت اتفااقیاز آنها در زندان به سر م یه برخکند کید، اما مشاهده میآیران میبودند، به ا یق و جبهه ملتر مصدکآنها طرفداران د 
ن مؤسساه یا یانداز ت موفق به راهیگذارد و در نهایان میش را با او در میهاشهیپرداخت. اندیه در بازار تهران به تجارت مکشود یزاده آشنا میصنعت

 شود.یم
ه در واقاع در مقولاه کاچاپ شاده  یتابها و رمانهاکاول به خاطر حجم  داشت. یمهم یلیر خیران تأثیمردم ا یر کل در روشنفین به دو دلیلکفران

ت یاه باه تربکا یادهکا دانشایان آموزشاگاه یگار، اولایل گرفت. باه عباارت دکن موسسه شیش در ایرایه هسته وکشرو بود. و دوم آنیات مدرن پیادب
، محماود بهازاد و ... یتر مرناد ک، مرحوم د یم امامیر ک، یابندر یهمچون نج  در  یراستاران خوبین، ویلکدر فران ن مؤسسه بود.یراستار پرداخت، ایو

 ن شده است.ین تدویلکها هم در مؤسسه فراننامهوهین شین اولیت شدند. همچنیترب
ه هام کاناد کین مایرا تادو یانامهوهیان مؤلفاان و مترجماان، شایام یپاارچگیکجااد یا یبارا« یارساالمعاارف فرهیدا»ن یتر مصاحب در هنگام تادوکبعدها د 
 یمختلفا یتابهااکن چااپ یلکاسات مؤسساه فارانیرا.س یباه فارسا یتر از همه، ضابط اعاالم خاارجها و مهمیگذار رد، هم نشانهیگیالخط را دربر ممسائل رسم

 راستار گام برداشته است.یت ویدرجهت ترب ین به صورت علمیت بال بوده است. همچنیفکید و ارزشمن ینیاد و حروفچیار ز یراژ بسیدر ت
بااه  ۲۵۳۳ه در سااال کااارمنااد داشااته اساات ک، مبلااد دو هاازار دلر در ماااه بودجااه و سااه ۲۵۵۵ن در سااال یلکمؤسساه فااران

ن از ساال یلکوقات انتشاارات فارانس ی، رئااصاغر مهااجریعل افات. باه گفتاهی شیارمناد افازاک ۱۳۳هزار دلر بودجاه ۶۶۶
هازار نساخه  ۳ترجماه و حادود  یباه فارسا ی، آلمانیسیفرانسه، انگل یهاتاب از زبانکعنوان ۲۳۳۳حدود  ۲۵۳۴تا  ۲۵۵۴

س دفتاار ین، تأساایلکگاار اقادامات مؤسسااه فاارانیاز د مختلاا  علااوم اساات. یهاناهیتابهااا در زمکن یااتااب منتشاار شااد. اک
ارخانااه، کجاااد یوام باادون بهااره و ا یق اعطااایاات ُافساات از طر کس شاار یشااار جلااد اول آن، تأسااو انت یالمعااارف فارساارهیدا

ه یاا، تغذیدرساا یتابهاااکد یاا  متااون جدیتااأل یباارا یادر فنااکاا یااکت یااران و تربیااا یدرساا یتابهاااکس سااازمان یتأساا
  و یو تاأل یاکپ یهامجلاه کز مشاتر کاس مر ی، تأسایبایج یتابهااک یت سهامکس شر ی، تأسیتابخانه مدارس دولتک۳۳۳

 ت معلم و ... است.ی، مؤسسات تربیمقدمات یدانشسراها یبرا یتاب درسکعنوان ۷۳نشر حدود 



 

 

 07 یمبان

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  ینونقاغیر  ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است.  «یراستارانو» ۀمؤسس یحقوق برا ۀهم

ان یانظام دادن باه جر  یبارا یه فروغاکاآن زماان باعاث شاد  یهاینگار ها و نامهارتش و سران نظام در نوشته یهایدخل و تصرف و خودسر 
ه کا ییهاان حاال واژهیها بود. با ایارتش یساز ن فرهنگستان تنها درصدد مقابله با واژهیند. اکاد شنهیس فرهنگستان را به رضاشاه پی، تأسیساز واژه

شاود، ینون سااخته مکا ه همک ییهاها در زمان خود همانند واژهن واژهیمانده است. البته ا یت شد، همچنان باقیدر فرهنگستان اول، ساخته و تثب
طلباه سااخت، گاچ، را  یآماوز را باه جاافرهنگساتان واژه دانش یوقتا»د: یاگویدر خااطرات خاود م یجفاشاد. ابوالحسان نیبا مقاومت مواجاه م

 «دند!ینامیمال من را دانشککپا س و تختهینودانش
اسات، وارد  ۴۴ه حدود ساال کس فرهنگستان دوم یز در زمان تأسین« شیرایو»سره بوده است. لفظ  یدر فرهنگستان دوم جهت به سمت فارس

 یبود و زبان پهلاو  یباستان یرده فرهنگ زبانهاکلیه تحصکگفتند، اما محمد مقدم ی( مeditorتور)یراستار، ادیشود. قبل از آن به ویم یان فارسزب
 یه معنابا یانکاشا یاست از زباان پهلاو  یش لغتیراید. وینام« شیرایو»نگ را یتیو ِاد« راستاریو»تور را یدانست، در فرهنگستان دوم، ادیرا خوب م

هاا ناه ن لغتیاا گام برداشته است. یافراط یهاییگراو سره یزیستیو عرب یساز فرهنگستان دوم به سمت واژه ردن.کنظم دادن، آراستن و مرتب 
 ها ماندگار نماند و تنها در حد بخشنامه بدون استفاده ماند.و نه در نوشته یدر حافظه جمع

و چاپ متون معتبر  یشتر رمان به فارسیو ب ین، بنگاه ترجمه و نشر آثار به ترجمه آثار فرهنگیلکن دوره همگام با مؤسسه فرانیدر هم
ن یپرداخت. در ایم یخیو تار  یها، متون ادباعم از سفرنامه یادب فارس

ه بنگاه کسعادت معتقد بودند  یش فعال بود و ظاهرًا آقایرایبنگاه، نهاد و
ز  رده است.کن آغاز یلکز مؤسسه فرانش ایش را پیرایار وکترجمه و نشر،  ا

دادنااد، یش را انجااام میرایااار وکااه در همااان دوره کاا یگاار مؤسساااتید
و، کونسیان و نوجوانان، دفتر کود ک یر کانون پرورش فکل، یانتشارات ن

ون، انتشارات سروش و ... بوده یز یو و تلویر، انتشارات رادیبکر یانتشارات ام
 است.

ن ساازمان، ساازمان انتشاارات و آماوزش انقاالب یارناام داد و بعاد از انقاالب در دولات موقات اییتغ« نومرز»ه انتشارات ب ۳۶ن در سال یلکفران
مهام صاورت گرفتاه بعاد از  یارهااکاز  رناام داد.ییتغ یو فرهنگا یتاب هم بعد از انقالب به انتشارات علماکنام گرفت. بنگاه ترجمه و نشر  یاسالم

، ساازمان یز نشار دانشاگاهکان دوره در مر یادر ا یراساتار یآماوزش و باوده اسات. یراستار یش و آموزش ویرایو یهادوره ی، برگزار یانقالب اسالم
ن نهااد یهمچن دانشگاه تهران صورت گرفته است. یه ناشران و جهاد دانشگاهی، اتحادی، پژوهشگاه علوم انسانیانتشارات و آموزش انقالب اسالم

ث یا، از حیالمعارف بازرگ اساالمرهیس شد. دایو دانشنامه جهان اسالم، تأس یالمعارف بزرگ اسالمرهیها مانند دالمعارفارهیاز دا یش در بعضیرایو
 داشته است. یار یت بسیراستاران خبره اهمیو یر یارگکت و به یفکی
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 یسینوتو درس یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ  08 یمبان

 

 کاغذ روی یرایشو یابر یرایشیو یهانشانه

 
 یادآوری

 .یدکن یکدستناشر هماهنگ و  یا ینچرا با حروف یرایشیو یهااز شروع کار، نشانه یشپ. ۱
 .یدخود درج کن یدر جا یقها را دقو عالمت یدکار کن یرگقرمز و غلطبا خودکار. ۲
 .یسیدها را خوانا بنوواژه. ۳
 .یدکن یدسطر ق یباال ،کوچک را در متن هایهها و نکتشانه. نیاوریدصفحه ب یۀرا در حاش هایحتوض. ۴



 

 

 ویرایش زبانی
 
 
 
 

 به آشناواژۀ ناآشنا تبدیل . ۱ 
 زبانی کژتابیرفع . ۲ 
 ورزی معناییدقت. ۳ 
 نویسیپیچیدهو  منطقیاصالح خطای . ۴ 
 زداییحشو. ۵ 
 ُکشیکلیشه. ۶ 
 ینویسمحاوره و لهجه و گویش و شکسته معیارسازی. ۷ 
 نارسایی آوایی رساسازی. ۸ 
 اصالح خطای دستوری. ۹ 
 ستیزیبرداریگرته. ۱۱ 

 اصل یکدستی 



 

 

 20 یزبان یرایشو

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  ینونقاغیر  ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است.  «یراستارانو» ۀمؤسس یحقوق برا ۀهم

 

 زبانی رفع کژتابی .۲
گاهی بیشتر، ن .کژتابی: چندمعنایِی ناخواسته مشاهی، برای آ  .، تهران: ناهیدهن و زبانهای ذکژتابیک: بهاءالدین خر 

 

 عبارتاین 
مدنظر  معنای

 نویسنده را...

 نهایت بود.فقط سرما تایر عقب بی  ابهام  تیرگی معنا رساندنمی
 است. ۀ هستیترین پدیدانسان پیچیده    فقط همان یک معنا 

 ... شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد  ایهام خواسته  رساندمی
     از یک معنا بیش  
 صابون هتل لله )در هتل صبا، مشهد(  کژتابی ناخواسته   

 . پرسش از نویسنده.۲  . دیدن پس و پیش متن؛۱ :زداییکژتابی
 

 اش را بست.دکمه ،حسن تا برادر کوچکش را دید*     خورد؟به کجا می ضمیر 

 ]کژتابی نیست.[ «.کنیدلعن همه او را  .گویمبرا لعن  علیگوید می مغیره»ی: د  ُع جربنُح *        او با پدر و مادر بیمارش آمد.* 

 جمهورزنان معاون رئیس*                جمهورمعاون زنان رئیس*        خانم وزیر بهداشت *    گوییفشرده 

 شود.نقالب میرسد، اکارگر که به آزادی می*     کنند.  خوبی عمل نمیها در تحویل این مواد بهسلول* 

 رو شد.با ممانعت سربازان اسرائیلی روبه ،های جنسی ایران به مردم غزهکشتی حاوی کمکاحمر: رئیس هالل* 

 داندمی او خود را تنها خادم ملت*     + اسم تنها. 
  داند.می خادم ملتاو خود را فقط  فقط:    داند.می خادم ملتاو خود را تنها، کاما:  : تواضعبرای معنای 

 داند.می خادم ملتاو تنها خود را  تغییر جمله:   داند.می خادم ملتاو خود را یگانه یگانه:  : رورـغنای ـعـرای مـب
 

 بخش تحویل کال * بینم.لی است که شما را با عینک میبار او  *  

 تهران در برابر بحران در شورای شهر تهرانبررسی آمادگی *  ستان(منکر )نبش خ تمطهری  بخش حراست از اماکن دیپلماتیک شهید* 

 ازدواج کرد. او با دختر عزالسلطان، یکی از بزرگان قاجار،*  ۀ نفت باشد.صادرکنندخواهد تنها ایران نمی* 

 



 

 

 یسینوتو درس یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ  18 یزبان یرایشو

 

 یکدستیاصل  
 . ...آرایی، چهچه صفحه، چه ویرایش زبانی ،چه ویرایش صوری :جوانب متن همۀبر  ترین اصل جاری و حاکممهم

 

 مثال در ویرایش زبانی
 انتقادات و پیشنهادات و نظرات*                   اسالمیت و ایرانیت* 
 بودنایبودن یا جملهمصدری :هادر برشمردنی 
 کنیم.می یخستگ . همیشه احساس۴رود؛ می خون بال. فشار ۵یابت؛ به د . ابتال۱ی؛ ه پرخور ب یلما. ت۲اند از: های این بیماری عبارتنشانه *
 
ماان یب داشاته باشاد: ایاان خودش با غیهم به رابطۀ م یمانیا کیه انسان کب است یمان به غیوقت اب آنیمان به غیا*    تخاطـبشیوۀ در  

 د:...یخوانم. شما در سورۀ حمد مییمان داشته باشیا یبیغ ید به مددهایبا .م جدایهستهست جدا و ما  یبیه غکست یجور ننیه اکم یداشته باش
 

ه کان اشاتباه اسات یاا ر ؟یاا خیم یمي هستیا خودمان با هم صمیاري و اطاعت داشته باشند ، آکت و همیمیم فرزندان با ما ، صمیاگر مي خواه* 
عمل شما مي تواند نماودار جهات و راه و خواسات شاما باشاد .چاه . نمودار سخن او نباشد گران بخواهد ، اما عملشیانسان فقط دستور دهد و از د

اقااًل در شابانه  دیگر ندارند .کیاجات زندگي حرفي براي گفتن به یل و احتیر از صحبت در مورد همان وسایه غکم ینیي را مي بیار زن و شوهرهایبس
ه کام توقاع داشاته باشایم یاري وجاود دارد آنگااه ماي تاوانکت و همیمین صمین پدر و مادر اید . اگر داخل خانه بینکم ساعت با هم صحبت یروز ن

 نندکاري کفرزندانمان هم با ما هم
اشاتباه اسات کاه  ،هم صمیمی هستید. این ، باید ببینید آیا خودتان باخواهیدمی تان رافرزندانصمیمیت و همکاری و اطاعت اگر  شده:ویرایش

ه و خواسات شاما باشاد. چاه بسایار تواند نموداِر جهات و رادیگران بخواهید؛ اما عملتان نموداِر سخنتان نباشد. عمل شما می فقط دستور دهید و از
 روز نایمکم در شابانهندارناد. دساتبینید که غیر از صحبت دربارۀ وسایل و احتیاجات زندگی، حرفای بارای گفاتن باه یکادیگر شوهرهایی را میوزن

توانیاد توقاع داشاته باشاید کاه کنید. اگر داخل خانه بین شما پدر و مادر، این صامیمیت و همکااری وجاود داشات، آنگااه میهم صحبت  ساعت با
 فرزندانتان هم با شما همکاری کنند.

 مثال در ویرایش صوری
 جرأت، هیئت*   راستگو گو،دروغ*   هاآن یا آنها* 
 ینوشتیا پی پانوشتی متنی یادرون دهی:ارجاعدر  
  هادر برشمردنی 

 ابتدا،   . ۲ اول اینکه اول، اولً  درست:
 دیگر اینکه  سپس،    .۱ دوم اینکه دوم، ثانیاً  
 آخر اینکه در پایان،    .۵ سوم اینکه سوم، ثالثاً  

 (B -پ -۵ ال ( دوماً  غلط: 



 

 

 یش صوریرایو
 
 
 
 

 دستورخط .۱ 
 امال. ۲ 
 گذاریفاصله. ۳ 
 عددنویسی. ۴ 
  ای کتاباجز. ۵ 
 فهرست. ۶ 
 بندیالیه. ۷ 
 گذارینشانه. ۸ 
 دهیارجاع. ۹ 
 کتابنامهتنظیم . ۱۱ 

 اصل یکدستی 



 

 

 41 یصور یرایشو

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ 

 

 دستورخط. ۱ 
 ومرج در خط نامطلوب است؟چرا هرج •
 چه کنیم؟در خط فارسی برای پایان آشفتگی  •
 نامه چیست؟مقصود از شیوه •
 دارد؟ هایی وجودنامهدربارۀ خط فارسی چه شیوه •
 رساند؟، ما را به مقصود میۀ دستورخطینامکدام شیوه •
 فرهنگستان تبعیت کنیم؟ خطدستورچرا باید از  •
 گوید؟چه می خطدستور •

 ی خّط فارسدستور 
 .۲۵۵۴، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی )نشر آثار(، ۲۵، چخط فارسیدستور اساس: فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  بر

 مهمقد  
کناد، خاط نیاز بایاد پیارو اصاول و ضاوابطی باشادکه ماا پیاروی می« دساتور زباان»گونه کاه زباان از مجموعاۀ اصاول و قواعادی باه ناام مکتوب زبان است و همان خط چهرۀ

 ایم.نامیده« دستور خط»مجموع آن اصول و ضوابط را 
رسای بایاد باه ایان خاط هاای دیاۀ اساناد رسامی و مکاتباات و کتابخط  رسمی کشور ماست و کل  ایران، اسالمی  جمهورِی  اساسِی  قانوِن  اصل پانزدهِم  موجِب خط  فارسی، به

ن داشتهنوشته شود و ی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدو  ت خاط را تثبیات کنناد و محفاوظ دارناد. تادوین مجموعاۀ قواعاد و ها، هوی  باشد تا همگان، با رعایت آن طبعًا چنین خط 
نمایاه و  خوانی و تهیاۀآرایی و ویارایش و نموناهنگااری و صافحهخط و زبان روزافزون شاده و حروفهای اخیر که استفاده از رایانه در عرصۀ سی، مخصوصًا در سالخط  فار  ضوابِط 

صااِن  ز حلقاۀشاغالن باه امار چااپ و تکثیار ا رایانه قرار گرفته و درنتیجه دایرۀ نگارش و چاپ بر عهدۀ کارهای بسیار دیگری در حوزۀ تِی  متخص  ایان فان بسای فراتار رفتاه و  سان 
ت و ِاعمال سلیقهشده، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است، چنان ترگسترده.  های مختل  و متضاد نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.که نگرانی از خطر بروز تشت 

نگاارش باوده و حاداکثر جاواز و نویسانده در انتخااب شایوۀ  دساِت  باز گذاشاتِن  دارِ است؛ بعضی طرف جود داشتهدستور خط  فارسی، همواره اختالف سلیقه و مشرب و درباِب 
اناد کاه در عاالم خاط و کتابات نیاز قاوانینی شابیه کردهناپذیر داشته و آرزو میاند و بعضی دیگر، برعکس، گرایش به وضع قوانینی عام و قطعی و تخل  کردهرخصت را تجویز می

ی دانستهنین حاکم بر عالئم ریاضیات حاکم باشد. از جهتی دیگر، برخی از اهل فن معایب و مشکالت موجود را در خط  فارسی تا آن اندازه فراوان و قوا اند که رفاع آنهاا را جاز جد 
ر نمی لی ر شمردهبا افزودن و درکارآوردن حروف و عالئم جدید میس  ل و تبد   اند.دانستهزبان می ا در خط  فعلی نپذیرفته و آن را به زیاِن اند و گروهی دیگر کمترین تحو 

فارسای برعهاده دارد، از همااان  خاود در پاساداری از زباان و خاط   ای کااه برحساب اساسانامۀوظیفاه حکِم اساالمی ایاران، باه جمهاورِی  فارساِی  زباان و ادِب  فرهنگساتاِن 
ابط خط  فارسی و بازنگری و تنظیم و تادوین و تصاویب آنهاا برآماد و در ایان کاار راه میاناه را برگزیاد و کوشاید تاا مجموع قواعد و ضو  صدد گردآورِی نخستین سالهای تأسیس، در 

ابتکار جنااب آقااای دکتاار حسان حبیباای، ریاساات وقات فرهنگسااتان، کمیساایونی ، بااه۲۵۷۱باار، در سااال اعتاادال را رعایات کنااد. نخسااتین« دسااتور خاط  فارساای» در تادویِن 
د، دساتور خاط   1اشرف صادقی و ساپس اساتاد احماد سامیعی، از اعضاای پیوساتۀ فرهنگساتان تشاکیل شاد.ر علیمدیریت دکتبه ایان کمیسایون، باا تشاکیل جلساات متعاد 

یِت بسایار، طای  خود را به پیشنهادِی  ت و کندوکاو و جاد  نظار شاورا هماواره بار آن  2ماورد بحاث و بررسای قارار داد. آن راجلساه، ۳۵شورای فرهنگستان تسلیم کرد و شورا با دق 
گوناه هماان ،حاروف و عالئام موجاود خاط  فارسای پرهیاز کناد و مجموعاۀ خط  فارسی، از افزودن حرف و عالمت جدید باه مجموعۀ قواعد و ضوابِط  بود که در تدوین و تصویب

ِی  جهات ضاروری  آن خاط  فارسای حفاظ شاود. ایان اعتادال و احتیااط از هارۀدستور خط  مذکور در این دفتر آمده است، سعی کارد تاا چ که در ضمن نخستین اصل از قواعد کل 
مطلاق و قااطع از خاط  قانونمنادِی  علاومی مانناد ریاضایات، و توقاِع  تر از عالئاِم به اعتقاد اعضای فرهنگستان، خط اصوًل طبیعت و ماهیتی دارد بسای پیچیاده ،دانسته شد که

این، فرهنگساتان، در بررسای و تصاویب قواعاد و ضاوابط خاط  فارسای، معتقاد باوده بار عاالوه بستن با ایان طبیعات ناساازگار اسات.داشتن و راه را بر هر گونه استنباط و سلیقه 

                                                                    
درضا باطنی ). 1 د حق(، دکتر جواد حدیدی، دکتر علی۵۳/۶/۷۱ تا ۷/۱/۷۱از  جلسه،۲۶اعضای این کمیسیون عبارت بودند از آقایان دکتر محم  شناس، دکتر حساین داودی، اساتاد اساماعیل ساعادت، اساتاد محم 

مسافرت برای استفاده از فرصت مطالعاتی در جلساه شارکت نکردناد(،  علِت شرکت داشتند و پس از آن به ۲۵۷۱دی  ۱۷ شرف صادقی )که تا جلسۀ مورخااحمد سمیعی )گیالنی(، مرحوم دکتر جعفر شعار، دکتر علی
بی و استاد ابوالحسن نجفی.   مرحوم دکتر مصطفی مقر 

ل جمعًا در دستور خط  فارسی در شورای فرهنگستان در دو شور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شور . 2 ( صاورت گرفات. ۲۶/۵/۷۷تاا  ۱۷/۱/۷۷جلساه )از  ۲۷( و شاور دوم در ۵/۵/۷۶ تا ۵/۷/۷۴جلسه )از  ۴۲او 
د آیتی، دکتر نصرالل   ۷اعضای شورا در این جلسات عبارت بودند از: مرحوم استاد احمد آرام )فقط  الی )جلسه(، استاد عبدالمحم  دکتار حسان حبیبای، دکتار غالمعلای  جلساه(، ۱۳ه پورجوادی، مرحوم دکتر احمد تفض 

ادعادل، دکتر جواد حدیدی، ) د خوانساری، دکتر علی رواقی، دکتر بهمن سرکاراتی، استاد اسماعیل ساعادت )۷/۴/۷۷جلسه، از  ۲۱حد  ین خرمشاهی، دکتر محم  (، اساتاد احماد ۷/۴/۷۷جلساه، از۲۱(، استاد بهاءالد 
مان قریب )اشرف صادقی، دکتر سمیعی )گیالنی(، دکتر علی ق، دکتر حساین معصاومی ۷/۴/۷۷جلسه، از  ۷ه مجتبایی )الل  (، دکتر فتح۷/۴/۷۷جلسه، از  ۲۱حمید فرزام، سرکار خانم دکتر بدرالز  (، دکتر مهدی محق 

بی ) ۲همدانی )فقط  ( و دکتار حساین داودی و مرحاوم دکتار جعفار شاعار نیاز ۷/۴/۷۷مورخ  ۲۴۴لسۀ جلسه(، استاد ابوالحسن نجفی. همچنین آقایان دکتر جواد حدیدی )تا ج ۳۳جلسه(، مرحوم دکتر مصطفی مقر 
 نظر در این جلسات حضور داشتند. عنوان صاحببه



 

 

 41 یصور یرایشو
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 آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهیاستثنا:  :شودجدا از جزء و کلمۀ پس از خود نوشته می این، آن
 اج همانجا، همان کتاب،  همینهمین خانه، شود: می از خود نوشته همواره جدا از کلمۀ پس همین، همان

 کسکدام، هیچیک، هیچهیچ شود:همواره جدا از کلمۀ پس از خود نوشته می هیچ
 چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسانشود، مگر در: جدا از کلمۀ پس از خود نوشته میچه 
   مچهناآنچه، چنانچه، خوانچه، کتابچه، ماهیچه، کمانچه، قبالهچسبد: همواره به کلمۀ پیش از خود می چه

 [...]  جا جداهدر هم را
 بلکه، آنکه، اینکه استثناء:که( کسیکه )=آنکه، آنچنانشود: جدا از کلمۀ پیش از خود نوشته می که

اام )اساام خاااص اشااخاص( واقااع شااود، هاار دو صااحیح اساات:  ، حااذف یااا حفااِظ ابددن ل   علی/بنحسددینهماازۀ ایاان کلمااه، وقتاای کااه بااین دو ع 
دبنابنحسین دابن زکریای رازی؛ حسینزکریای رازی/ محعلی؛ محم   بنم 

 
 ابنسینا/ حسینبنهعبدالل

 
 سیناابنهعبدالل

 [...]هم      [...]بی      [...] به
 بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمترشود، مگر در: همواره جدا از کلمۀ پیش از خود نوشته می ترینو  تر

 [...] هاکتابها/ کتاب: باشدجدا( صحیح می هر دو صورت )پیوسته و)نشانۀ جمع( در ترکیب با کلمات به ها 
 [...] اما در موارد زیر جدانویسی الزامی است:

 مجموعۀ ام، ای، است،...
صِل    :شودهای زیر نوشته می(، به صورتام، ای، است، ایم، اید، انددر زمان حال )« بودن» فعِل  صورتهای مت 

 مثال صامت میانجی کلمات مختوم به

 - صامت منفصل
 خشنود است خشنودی نودمخش

 خشنودند یدخشنود یمخشنود
 آنچه یرنظ ییبا صدا« و»

 - استکار رفتهبه « رهرو»در 
 رهرو است رهروی رهروم
 رهروند یدرهرو رهرویم

صل  - صامت مت 
 پاک است پاکی پاکم
 اندپاک یدپاک پاکیم

 «ی» «آ»
 *داناست ییدانا یمدانا

 ینددانا ییددانا داناییم
 «دانشجو»آنچه در  یرنظ ییبا صدا« و»

 استرفته کاربه 
 «ی»

 *دانشجوست ییدانشجو دانشجویم
 ینددانشجو ییددانشجو دانشجوییم

 «تو»آنچه در  یرنظ ییبا صدا« و»
 است رفته کاربه 

 همزه
 *توست ییتوای/ تو توام
 تواند 1یدمتروا کارمند( )شما توایم

 همزه (ظیرملفو)های غ« ااِـاا»
 استخسته ایخسته امخسته
 اندخسته یداخسته یماخسته

 همزه «ِاْی » 
 استیزپیت ایپییزت امیزپیت
 اندیزپیت ایدیزپیت ایمیزپیت

 همزه «ای»
 استکاری یاکاری امکاری
 اندکاری یداکاری ایمکاری

 ا هستند.دار در این جدول از قاعده مستثنهای ستارهکلمه *

                                                                    
 آورده شد.« مترواید»معنا ندارد، « تواید»چون . 1
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 ذاریگهلاصف. ۳
 

 هاگذاری واژهفاصله. ۱
 ای واحد:بر شیوه ها، بناگذاری تمام واژهمالک امال و فاصله

 ، تهران: فرهنگستان.فرهنگ امالیی خط  فارسی مقدم،اشرف صادقی و زهرا زندیعلی
 بر نخستین صورت امالیی است. «ویراستاران»صورت امالیی آمده بود، بنای کتاب، اگر برای یک واژه دو  ایندر 

 
emla.virastaran.net 

ی، یدر روابط زناشاو یت روانی و عاطفیدن به امنیرس یبرا. نام خدا به *  بین تمام عناصر زبانی ،Spaceهای جدا، با واژه :فاصلۀ کامـل. ۱. ۱
 مشترک، اعتماد متقابل و درخواست کمک از پروردگار. اتیت، توجه به خصوصد: صداقیت قرار دهین نکات را در اولویا
درد، همناوع، همابناد، راهکاار، دوساتدار، کتابخاناه، یگااه، پاآن *  حروف چسباِن در هدر کلمده ،های سِرهم یا چسبانواژه :فاصلهبی. ۲. ۱

 ح(، بنام )معروف(.یجا )ناصحینج، بجا )درست(، ب، دستر گزارسپاسکشنبه، ی، گناهکار، زمامدار، یابی، دستیگر یهمدل، روسپ
 1.جداهای نیمواژه :فاصلهنیم. ۳. ۱

 اش.یاش، پِ یشان، مادر مان، خانهیاند، اسالماند، مربوطد، پاکیام، کردهیآیم *  ایرای جداسازی حروف چسباِن کلمهب. ۱. ۳. ۱
، یکلطور ، باهیر یکارگ، باهیقادر بهقدر، آنچند، هرگاه، هر ل، یدلیبها، نیتر نقص، کمترعی، وسهاکتاب *  ترکیب اسم و حرف. ۲. ۳. ۱

 .لبهگو، ل و جو، گفتو، جستجا و مکانیجاآوردن، ببهن، اگرچه، ینشهمکیش، هماکنون، هممند، بهرهند، مهعالق ،ییتنهابه
گو، دار، راساتنیارو، د، خاوشیفروشا، کتابیابیادوساتدامن، پااک *  یـا معنـایی خواندنی« یک واحِد »با  مرکب اسم. ۳. ۳. ۱

شااده، مرگلیوز، ذلیف، فشااارخون، جعبااهتیاابما، اهلیر، صداوساایناپااذینیبشیسااه، آمدوشااد، پیرئئتیرکل، هیآمده، مااددسااتبه
رخانه، درونیهاافکنبمبیشکار   شاءالله.نانفس، عتمادبهاگانه، دهکوچه، پس، کوچهیعالجانب، حضرتنی، ایتعالسمهاگرا، بمان، دامادس 

 بودن.نیبشدن، خودکمشاخبهشدن، شاخکردن، ناکامبردن، نگاهکارنوشتن، بهوارونه *  .جداستنیممصدر و شبهمصدر . ۴. ۳. ۱
 .، در بر گرفتدندکار برده خواهد شد، ناکام شده بوبه وارونه نوشت،  *  .ای، جداستاگر صرف شد، به هر زمانی و به هر صیغه ◄
 .، بازگشت، فرودآورد، واداد، وررفت، درگرفتراگرفتف، فرورفت، افت، برآمدیدرآورد، در  * . جداستهمیشه نیم های پیشوندیفعل ◄
 د داشتن.ینگاه ناپسند انداختن، سوار اسب شدن، تنش شد * . نویسیمای آمد، همه را جدا میاگر در میانۀ مصدر مرکب، واژه ◄

ن، یرزاحسینژاد، مرانیا ،یعلنیحس *  .اندتبدیل شده «یک واحد»ها که به مگر آن جدا؛ هایشاسم خا  و وصل. ۵. ۳. ۱
 احمد.، آلیدجوادیسحاج

 تهران.، دوسوم، قمیبصر ی، سمعیرانیایاسالم، یاجتماعیاسیس *  «و»در پیوند اسمی و پس از آزمودن   ــ جایبه. ۶. ۳. ۱

                                                                    
تعری  کرده  Shift+Spaceنیز برای راحتِی کار، نتیجۀ این سه کلید را در  TrayLayoutباید درج کرد. برنامۀ  Ctrl+Shift+2فاصلۀ استاندارد را فقط با نیم .1

 ¬صورِت بیندازید، به Ctrl+Fکند که اگر آن را در ی کاذب ایجاد میافاصلهنیم -+Ctrlها غیراستاندارد هستند؛ برای نمونه، استفاده از فاصلهاست. بقیۀ نیم
شدِن کلمۀ مرکب در پایان کند؛ مثاًل از شکستهآرایی ایجاد می( دردسرهای زیادی در ویرایش و صفحهOptional Hyphenفاصلۀ کاذب )شود. این نیمعیان می

 .دردسرساز است( Findجو )وجست اصالح آن باکند. نیز سطر، جلوگیری نمی



 

 

 59 یصور یرایشو

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  ینونقاغیر  ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است.  «یراستارانو» ۀمؤسس یحقوق برا ۀهم

 

 از کاما و کمتر از نقطه تربیش یدرنگنشانۀ  ؛ کامانقطه
 اند.هم وابستهبه نظر معنایی  اند؛ ولی آن دو جمله ازنظر ساختاری کامل ای که از. بین دو جمله۱

چراکاه، چاون، یعنی، ماثاًل، بارای نموناه، زیارا،  آید:کاما میها نقطهاین قبل ازآمد، ها یکی از این« دوماوِل جمله»اگر  نشانه:
 و... . جز، مگر، بههمه، پساین حال، با این این، با وجود که، با طور همانکه، البته، چنانولی، اما، نتیجه،  رو، بنابراین، لذا، درازاین
  ت، در جمله بنا آید؛ ولیاصواًل کاما می این قیدهاپس از  .آوریمهای ساده و کوتاه، کاما نمیبه اصل خس 

 
بنابراین، حتی  ؛زمانۀ تقیه است رخی معتقد بودند عصر غیبت اصولً ب*   علیهی جز هفت و یک ندارد.یعنی، مقسوٌم  ؛عدد هفت عددی اول است* 

زیارا جانس  ؛آوردفارازی نمایاین ِسمت گردن*  ها را... رو انعطاف آنازاین ؛هم بیامیزیم توانیم چندین بار بامحلول را میاین دو *  که...  جایی در

های بارِز ویژگی*   ...که بخشی از شخصیت فرد حدیبه ؛هاستاستفادۀ مناسب از اوقات فراغت دغدغۀ تربیتی جدی خانواده*  آن خدمت است. 

 . روزی در بازار تبریز... مثالً  ؛او همگان را جذب کرده بود

 
 
 
 

 آید می کامانقطهشده، در ابتدای جمله های گفتهآید، نه وسط یک جمله. پیش از نشانهبین دو جمله می کاماقطهن

 ،همین جوانان*   سرنوشت خود را لمس کرد.دستان هم ،پاچگیاما بدون دست ،زده و هیجانیبسیار ذوق*   .کامـاو در میانۀ جمله 

نقشاۀ راه را ترسایم  ،یعنای مادیران ارشاد شارکت ،گیری قاطع حاضرانتصمیم*  شاهکار خواهند کرد.  ،نیمشرط اینکه باورشان کالبته به

 کند.می

 ها را ویرایش کنید.کاما در کدام جمله درست است؟ گزینۀ درست را عالمت بزنید و بقیۀ گزینهجای نقطه 
 .نکردیم لغو را سفرمان اما ؛باریدمی برف اینکه وجود با ○   اما سفرمان را لغو نکردیم. ؛باریدبرف می ○ 
 سفرمان را لغو نکردیم. ؛باریدبرف می ○  سفرمان را لغو نکردیم. ؛باریداینکه برف می وجود با ○ 

 اند؟کاما را در کدام جمله درست درج کردهنقطه
 شود.أخیر فرهنگی میپیام، موجب ت یعنی بدون توجه به الزامات ؛رسانِی مبهمعملکرد رسانه در اطالع ○   
 تا تأخیر فرهنگی بروز نکند. ؛رسانی شفاف است، یعنی باید به الزامات پیام توجه کندعملکرد رسانه اطالع ○   
 شود.و این هوشمندی مانع تأخیر فرهنگی می ؛رسانی شفاف، یعنی با درنظرگرفتن الزامات پیام، استعملکرد رسانه اطالع ○   
 ترتیب، تأخیر فرهنگی نیافریند. به الزامات پیام توجه کند و بدینیعنی  ؛کردی شفاف در پیش بگیردرسانه باید عمل ○   



 

 

 تمرینیهای متن
 



 

 

 68 ینیتمر یهامتن

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  یقانونیر غ ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است. « ویراستاران»همۀ حقوق برای مؤسسۀ 

 
 یک مردی را دیدم.*     وشندۀ این مغازه است.حسن تنها فر * 

 ه.دوِ رهبر باید هم حاکم باشد و هم قُ *      ای بود.افشار، مجری قوی* 

گاهی و دانستِن شیوه*  آوری های اساسی جمعهای اصلی و روشاولین اقدام و کار ضروری و حیاتی که باید در تحقیق و پژوهش انجام داد، آ

 شده نزد ایرانیان است. پذیرفته جاب یک پدیدۀ هنجار و حجاب یک سنتح*     اطالعات است. 

 رسد.گوش میبه های جنگی در میادین نبرد های سربازان و امورات مربوط به لوازمات و اسبابهای متناقضی از وضعیت اسلحهدومًا، اخبار* 

به متون مختلفۀ قوانین منسوخۀ آشوری، پروندۀ مباحث تاریخی را بار  هیات تحریریه که متشکل از افرادی با تحصیالت عالیه است، با دسترسی* 

یت ذکر این است که دامنیک نکتۀ لزم به *    جریان انداختند.به دیگر  ت ندارد.زدن به دوئیتها و تأکید بر من   ها خوبی 

 در سال اخیر، بانک کشاورزی تسهیالت دام پروری را صد در صد افزایش می دهد.* 

 تفاوت نباش.نسبت به مسایل وارده بی*       سازد.خطا در اندیشه و رفتار متهم میخطا به  بههًا او را گا* 

 .عادم رضاایت باال از ساوی کارماندان به خااطر غیار قابال پیش بینی بودن اماور از جماله نقطاه ضعاا  های ساختااار ماتاریسیاست* 



 

 

 70 ینیتمر یهامتن

 یسینوو درست یرایشکارگاه و ۀنامدرس

 .ستا یاخالقغیر و  ینونقاغیر  ی،جزوه، به هر شکل و در هر بستر  ینو انتشار ا یرتکثمحفوظ است.  «یراستارانو» ۀمؤسس یحقوق برا ۀهم

های لزم برای رشد و رسیدن انسان به کمال را فراهم کرده است، با ا و زمینهحقوق طبیعی یا فطری با توجه به اینکه خداوند استعداده ،در نتیجه* 
بودن خداوند به انسان در جهت اهداف خلقت بشر، بخشیده است. ضمن اینکاه حقاوق فطاری همیشاه باا یاک مسائولیت فطاری عنایت به حکیم

 نسبت به پیمودن انسان در مسیر کمال انسانی، همراه است
های لزم را برای رشاد و رسایدن انساان باه کماال فاراهم کارده اسات و باا عنایات باه به اینکه خداوند استعدادها و زمینه جهتو با شده:ویرایش

قاوق ضامن اینکاه ح .، اعطاا شاده اساتجهت اهداف خلقات بشار یا فطری در توان چنین نتیجه گرفت که حقوق طبیعیبودن خداوند، میحکیم
 .همراه است انسانی انسان در پیمودن مسیر کماِل  فطری همیشه با مسئولیت فطری

هم السالم ( از بعد فردي در رابطه خود و خدا و از بعد اجتماعي  در رابطه  خود و مردم  بر یره معصومین )علین بروشور ضمن  نگاهي  گذرا به سیا* 
 کند.ن روزهاي آسماني معرفییمومنان دراسر مشق سلوک آن است تا رفتارهاي فردي و اجتماعي  ائمه  را 

در ُبعد فردی )رابطۀ خود و خدا( و ُبعد اجتماعی )رابطۀ خود و ماردم(،  با نگاهی گذرا به سیرۀ معصومان )بروشور( این دفترک شده:ویرایش
 معرفی کند.وزهای آسمانی در این ر مؤمنان  عملبر آن است که رفتارهای فردی و اجتماعِی ائمه را بهترین سرمشق 

نند .ولاي کمي با هم استفاده مي یلمه "شما" در هنگام گفتگوي صمکد خانواده اي از ینکطرف مقابل:فرض  رفتاریي با استانداردهاي یعدم آشنا* 
گاه نباوده باشاند ورع بهدر خانواده ي طرف مقابل از "تو" به جاي "شما" استفاده مي شود،اگر دو طرف  ن اسات طارف کناد،ممیت ننمایاااین مسئله آ

 ده خاطر گردد.ین محسوب نموده ودلخور ورنجیلمه تو را به عنوان توهکمقابل گفتن 
« شاما»هام نیاز از کلماۀ  وگوی صامیمی بااای در هنگام گفتهفرض کنید افراد خانواد آشنانبودن با اصول رفتاری طرف مقابل: شده:ویرایش

گاه باشند و در خطاب«. تو»طرف مقابل، از  کنند؛ ولی افراد خانوادۀاستفاده می را رعایت کنند؛ وگرنه افراد  های خود، آندو طرف باید از این مسئله آ
 خاطر شوند.را توهین محسوب کنند و رنجیده« تو»خانوادۀ اول ممکن است شنیدِن کلمۀ 

ه در خاانواده کاسات درحاالي یر نیاه بهاناه گکاناد کر ماي کي شناسند مثاًل فمثبت ومنفي خود رانم نقطاتاري از دختران وپسران یگر:بسیدکیعدم شناخت از * 
ه روان شناساان باه آن شاناخت خاود کادشاناخت یشاتن را بایش ابتادا خویباراي شاناخت همسافر خاو ن نظر استاد شده وعادت نماوده اسات.لذیاز اخود پدري 

 ان بگذارید!یش را بنویسید وصحت وثقم آنرا با مشاور خانواده در میژگي منفي همسر خویژگي مثبت وپنجاه ویند و بعد پنجاه ویواقعي مي گو
مثاًل دختار یاا  .شناسندهای مثبت و منفِی خود را نمیژگیبسیاری از دختران و پسران وینشناختن خود پیش از شناخت دیگری:  شـده:ویرایش

بارای رو ازایان استاد شده و به آن عادت کرده اسات؛نظر  این ، ازدی خوکه در خانوادۀ پدر  حالی گیر نیست؛ درپسری ممکن است فکر کند که بهانه
گویند. بعد از آن، باید پنجاه ویژگاِی مثبات شناسان به آن، شناخت خوِد واقعی می، ابتدا باید خویشتن را شناخت. روانخویش سفر زندگیشناخت هم

 میان گذاشت. را با مشاور خانواده در هاآن بودندرست و غلطو پنجاه ویژگِی منفی همسر را نوشت و 
فو مي باشند در کساني دارند هم کیه در چند مورد نظرات کنینند؛به صرف اکر مي کفجوانان  برخیعدم شناخت از اختالف نظرهاي دختر وپسر:* 

ه زمان خواب کد بررسي شود ی، مثاًل بافو بودن را از نداشتن اختالفات عادتي ورفتاري وعقلی وخانوادگی وفرهنگی بدست آورندکه باید هم کحالي 
 ي دارد و....یداري آنان با هم چه تفاوتهایوب

، زمیناهکاه در چناد هساتند هام  ()مناسابُکفاِو  تنهاا باه ایان دلیالکنند فکر میجوانان ی : برخهمدیگر هاینشناختن اختالف شده:ویرایش
ماثاًل بایاد  .خانوادگی و فرهنگی باید نتیجه بگیرند ،عقلی ،رفتاری ،عادتی هایِن اختالفبودن را از نداشتکه ُکفو حالی هایی یکسان دارند؛ دردیدگاه

 هم دارد. هایی باو بیداری آنان چه تفاوت بررسی کنند که زمان خواب
وان گفت کاه دراکثار تحقیقاات باید مورد بررسی قرار گیرند اما مهمترین عاملی که تقریبًا می تدر بروز این پدیده عوامل متعددی نقش دارند که می* 

است طالق )بعلت اعتیاد یاخشونت همسرو...(، فوت همسروعدم توانایی تأمین نیازهای ماادی  عوامل موثر برروسپی گری ذکرشدهاز صورت گرفته 
گاروه باعاث گارایش آناان باه  های شغلی، به تبع آن بیکاری، عدم تاأمین معااش وفقار در هار دودلیل عدم مهارتو یا فرار از خانه در دختران که به

 روسپیگری جهت تامین مخارج زندگی آنان شده است .
هاا عوامال مهاِم توان گفت تقریبًا بیشتر پژوهشها را بررسی کرد؛ اما میباید آندر بروز این پدیده، عوامل متعددی نقش دارند که  شـده:ویرایش

ت اعتیاد یا خشونت همسر یا...، فوت همسر، ناتوانی در تأمین نیازهای ماادی، فارار از خاناه علاند: طالق بهگونه برشمردهمؤثر بر روسپیگری را این
کردن با فقار، باعاث شاده اسات هار دو نرموپنجهنشدن معاش و دستتبع آن، بیکاری و تأمینهای شغلی و بهدر دختران. همچنین نداشتن مهارت

 ورند.اروی بی گروه برای تأمین مخارج زندگی به روسپیگری



          ویرایش
زبانى

؟!

تـبـدیـل واژۀ .١
ناآشنا به آشنا        

رفع کژتابی زبانی .٢

دقت ورزی معنایی .٣

 اصالح خطای منطقی .۴
 و پیچیده نویسی    

حشوزدایی .۵

شی
ُ
 ۶. کلیشه ک

 ٧. معیارسازِی
 محاوره

 و لھجه و گویش
 و شکسته نویسی

 ٨. رساسازی نارسایِی آوایی

 ٩. اصالح
    خطای

    دستوری

 ١٠. گرته برداری ستیزی

اصل یکدستی

مالک تعصب ویراستار! 

بنای بهتر

بنای بهترتر

مرجع ضمیر؟

فشرده گویی

 «تنها» + اسم

 ... 

نمودن

گشتن

پیرامون

چنانچه / چنان که

برخورداربودن

به خود اختصاص دادن

چالش

خواندن / خوانش

 دلیل / علت

بالتبع / بالطبع 

جمِع جمع

عدم آوری

منفی گویی مکرر

 «و یا» 

دور باطل

دورافتادگی اجزای فعل

درازنویسی

عبارت های تک پاراگرافی

مترادف بیجا

آنچه + که 

گرچه... اما... 

ضمیر  اضافی

آیا +  کلمۀ پرسشی

تکرار «که» 

تتابع اضافات

ی  +  ی نکره

دو «ک» 

«ــرید»

«کی را»

یک حرف اضافه برای چند هم پایه

اصول حذف
و تغییر فعل

دردسرهای بند موصولی

 ۱. صیغه یکی + جنس یکی

 ۲. صیغه یکی + جنس متفاوت

 ۳. صیغه متفاوت + جنس یکی

 ۴. صیغه متفاوت + جنس متفاوت

 ۵. دو فعل:
   ماضی نقلی / ماضی بعید + صیغه یکی

 ۱. «را» برای فعل الزم

 ۲. دو «را» 

 ۳. دورافتادگی «را» از مفعول

 ۴. توالی فعل
واژگانی

اصطالحی

معنایی

ساختاری
ساختار صرفی

ساختار نحوی

در ویرایش زبانی

در ویرایش صوری

عدم

باال

نسبت به

قابل

مورد

شتن
دا

یک

...

1  را پیامک کنید به: ۸۲۱ ۷۶۵۴۳۲۱ ۳۰۰۰ 
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زبان؟

ویراستار

ویرایش

کارکرد

گونه ها

گفتار

نوشتار
زبان علم

زبان ادبی

و
 در زبان
 

پاکی گرایان و زبان شناسان

معیار 0          1          2         3

آیا زبان فارسی
 در خطر است؟

از واژه ها؟

از ساختارها؟

تعصب ویراستار! 

جایگاه در نشر

وظیفه

دو پرسش راهگشا

ویراستارشدن
راه

مزایا و معایب

انواع

ابزار
نشانه های ویرایشی

سیر مطالعاتی

تاریخچه

       مبانى

دستور خط

عددنویسی

اجزای کتاب

شیوۀ ارجاع دھی و 
تنظیم کتابنامه

الیه بندی

فـھرسـت

دستورخّط فارسی

مجموعۀ ام، ای، است،... 
ضمایر ملکی و مفعولی

یای نکره و مصدری و نسبی
کسرۀ اضافه

ترکیبات
واژه هایی با چند صورت امالیی

امـال
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 همیشه سالم...
را بنویسید و  شهایها و قوتدرج کنید. ضع  «ویراستاران» وبگاهدر تان را نویسی راضی بودید؟ ارزیابیو درستاز کیفیت برگزاری کارگاه ویرایش 

ترسیم  «ویراستاران»وبگاه دگاِن کوتاه و رسا، تصویری از کالس در ذهن بازدیدکنن ۀجملچند را مطرح سازید. همچنین در  تانپیشنهادها و نقدهای
 virastaran.net/a/58  ◄    .یرندبگ یمتر تصمدوره، آسوده ینشرکت در ا یتا بتوانند برا کنید

 «ویراستاران»های کارگاه
 ؛ییآرا. صفحه۳ ای؛ویرایش رایانه. ۴ (؛ی)دستورزبان فارس ی. دستورآموز ۵ یبانویسی؛. نگارش و ز ۱ یسی؛نوو درست یرایش. و۲

 با خودکار. یسینو. خوش۲۳ سازی؛یه. نما۵ یسی؛نو. کوته۷ ی؛. نگارش ادار ۷ و واژه(؛ یسهصدها نو یکجای ییر)تغ ی. دستورکل۶

 «تارانویراس»بودن با 
 ؛یمحساس نگه دار  یو ذهنمان را به زبان فارس یمشرکت کن «یراستارانو» ینارهایها و ِوبدر نشست. ۲
 سروکار دارند؛« نوشتن»ها را به کسانی پیشنهاد کنیم که با ها، شرکت در آناز کارگاه. با ترسیم تصویری واقعی ۱
 ؛بمانیماش های اجتماعیشبکه هایهسر بزنیم و در صفح «ویراستاران» وبگاهای دو بار به کم هفته. دست۵
 های نو بگشاییم؛خود را مطرح سازیم و امیدوارانه افق های ها و دیدگاه. پیشنهادها، نقدها، ایده۴
 باشیم و بمانیم.« در ارتباط»صورتی که باشد و بشود، « هر»به   «ویراستاران»ن و اعضای گروه . با مدرسا۳
 
 
 
 
 

 «ویراستاران»های میزبانان کارگاه
کادم یما،صداوس یاسیفارس و خراسان و مرکز، معاونت س ِی مل ۀکتابخان یان،پژوهشگاه رو آلمان،  یاتاق بازرگان ی،ردوسبانک سامان، دانشگاه ف یآ

 اریرسانه، خبرگاز یسرا، فرهنگدانشگاه الزهرا ی ،اشتغال دانشگاه شر  ۀکتاب، مدرس ۀدانشگاه تهران، بانک سپه، خان یاجتماععلوم  ۀدانشکد
حق، کانون کارگزاران باورس، مرکاز دو، سازمان برنامه و بودجه، طلوع  ینۀبهاران، مجتمع سرچشمه، گز  ۀدانشجو، رخداد تازه، کانون انصار، مؤسس

 ۀدانشاکد ی،فردوسا یآساتان قادس، سارا یفرهنگا یداتتول ۀپردازان، ادار کتاب ی،انتظام یروین ،یالمصطفخراسان، جامعة یۀعلم ۀحوز  یریتمد
بوشاهر،  فاارسیجدانشاگاه خل ین،تاأم گذارییهسارما ینگباران در ُسرخه، هلد یسرافرهنگ ی،ر  نورِ یاممشهد، قلمستان اصفهان، پ یعلوم پزشک

 نهاد. ۲۳۵معلمان اصفهان و... تا  یقاتمونترآل، دانشگاه سمنان، مرکز تحق یناس یسرادانشگاه هرات افغانستان، فرهنگ

 نهاد رسمی ویرایش در ایران ترینفعال «ویراستاران»
 «ویرایش»واژۀ وجوی جستها صدرنشین نتایج گوگل، با سال  اثر گوناگون ۳۱۳۳اِی بیش از ویرایش رایانه

 ۲۵۵۵فروردینتا  ۲۵۷۷، از آذرنفرساعت برنامه ۱۲۴،۷۶۶در قالب  نفر ۲۴،۵۵۴، برای و مونترال و نیز هرات شهر ایران ۲۷نشست و کارگاه در  ۲۲۶۷برگزاری 
 :«ایرایانامه ۀخبرنام»و « پیامکی ۀخبرنام» از طریق های آیندهها و کارگاهباخبرشدن از برنامه

virastaran.net/r 
  ۳۱۱۱  ۷۶۵۴۳۲۱  ۸۲۱)التین( را پیامک کنید به:  1 عدد 

 و اینستاگرام تلگرامدر  virastaran@های نگارشی و ویرایشی: جایی برای یادگیری نکته
 

info@virastaran.net        ۱۲۱۶۶۹۱۹۹۶۲ 
 bagheri۳۵۵۳نامه: درس یسندهٔ نو ۀشمار      ۳۵.......................شما: دورۀ مدرس  ۀشمار 




