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درسنامۀ کارگاه ویرایش و درستنویسی
 .۱ .۲زبان خـا

مخاطاب آن ،محققاان و عالماناناد .ارتبااط حسااستر و معناای ظریا تر و
 :زبان فصیح ،زبان تحصیلکردهها و اهل فضل.
ِ

نویسی اندیشهها و پدیادههای پیچیاده دشاوار اسات .ایان زباان
اندیشۀ پیچیدهتر ،ابزاری کاملتر و دقیقتر و کارآمدتر میخواهد .روشنسازی و روان
ِ
اصطالحات علمی دارد و عموم در خواندن آن دچار مکث مفهومی میشوند؛ با این حال ،جملهها باید کوتاه و گویا و شفاف باشد.

زبان خا

مانند زبان علمی،
اداری ،حقوقی

واژه

ساختار

نحو و جملهبندی

تخصصی

≠

عمـومـی

=

گویا ،روشن ،ساده

واژه

ساختار

نحو و جملهبندی

زبـان عمومی

مانند زبان رسانهها،
مدرسه ،فضای
مجازی

اپتیلیوم مجرای پانکراتیک جداسازی کردهاند.
* بهتازگی ،سلولهای پانکراتیک را از
ِ

* بدونشک افزایش سطح بهداشت عمومی جوامع انسانی کنونی و موفقیت در کنترل و یا ریشهکنی بسیاری از بیماریهای مهلک واگیر نظیر فلج
اطفال و آبله در طی قرن گذشتۀ میالدی و همچنین پیشارفت ساریع در شااخههای مختلا علاوم پزشاکی و زیستشناسای و ظهاور عرصاههای
ً
جدیدی از علم نظیر بیوتکنولوژی یا زیستفناوری ،مدیون نقش کلیدی و مهم استفاده از جانداران مختل بهویژه مهرهداران و خصوصا جونادگان و
پریماتها در تحقیقات بوده است.
ساختارهای پیچیده :عبارت تک پاراگرافی ،حذف نابجای فعل ،گنجاندن چناد بناد موصاولی در یاک جملاه ،تاوالی فعال ،چناد عباارت قیادی
طولنی ،درازنویسی ،دوپهلونویسی ،نهاد طولنی با چند بند همپایه ،آغاز با قیدهای باتالقساز مانند «با توجه به اینکه»« ،از آنجا که» و. ...
بیماری فرهنگی :هرچی قلمبهسلمبهتر بنویسی ،باسوادتری!

استاد ما کتاب نوشته به این قطر! تازه ،هرچی میخونی ،هیچی نمیفهمی!

فااخر ادیباان ،پار از اساتعاره و ایهاام و مجااز و کنایاه و رماز ،خاروج از معیاار ،در شاعرها و
 .۲ .۲زبان ادبی:
ِ
نمایانادن پیچیاده ِتر اندیشاهها و پدیادهها ،زباان ِ

کهن آثار ماندگار ادبیات طی تاریخ ۲۱۳۳سالۀ زبان فارسی .در اینجا زبان دیگر ابزار نیست؛ بلکه خودش هدف است.
نثرهای فاخر ادبی ،زبان ِ
زبان فارسی

انتقال معنا ،درست و سریع
زبان :ابزار
پیرایش
درستنویسی
فصاحت :خالیبودن کالم از تعقید
گویا ،روشن ،شفاف ،روان ،ساده

با

ادبیات فارسی تفاوت دارد:

پیچاندن معنا در هزارتوی تعابیر و آرایههای ادبی
زبان :هدف
آرایش
زیبانویسی
بالغت :آراستهبودن کالم به آرایههای ادبی
پیچیده ،سنگین ،دیرفهم ،درگیرساز
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وظیفۀ ویراستار
سازی سیر فهماندن و فهمیدن = رساندن سریع متن به آستانۀ فهم خواننده.
سیر انتقال معنا را آسان کند و سرعت بخشد = ساده ِ

منطقی درونمتنی.
هدف کالن ویراستار :پیونددادن درست خواننده با نوشته ،از راه درستی ،شفافیت ،یکدستی و ارتباط
ِ
ویراستار باید بصیرتی کافی برای تشخیص سلیقه از قاعده و بایستگی (لزوم) از رواداری (تسامح) داشته باشد.

در بسیاری مواقع ،آنچه ویراستار «نادرست» میخواند ،در واقع بهمعنای «خالف سلیقۀ من» است!
در هنگام تردید در تغییردادن یا عوضنکردن متن ،ویراستار باید از خود بپرسد« :اگر به این جمله دست نزنم ،آیاا خوانناده همچناان آن را درسات و
مفهوم میخواند؟» متأسفانه بسیاری ویراستاران بهجای این سؤال ،از خود میپرسند« :اگر من نویسنده بودم ،این جمله را چطور مینوشتم؟»
باید دانست که هر جمله و عبارت را بدون تغییردادن معنا میتوان به دهها صورت نوشت و چهره آراست .قرار نیست ویراستار
جملهها را به یکی دیگر از صورتهای ممکن بنویسد .او تنها زمانی مجاز است جملهای را تغییر دهد که برای این اقدام ،دلیلی ویرایشـی داشته
درست دیگری تبدیل سازد .این وسوسه بسیار فراگیر اسات و بایاد
باشد .ویراستار فقط غلطها را باید درست کنـد؛ نه اینکه درستها را به گونۀ
ِ
مراقب آن بود .وقتی خودتان نویسندهاید ،جمله را به هر چهرۀ دیگری درآورید که زیباتر و رساتر است؛ اما اگر ویراستارید ،فقط مجازید نادرساتها را
با دردستداشتن دلیلی ویرایشی درست کنید.

در هنگام تردید در تغییر متن  دو پرسش راهگشا
نوعی این متن منتقل میکند؟
 .۱پرسش از معنا :آیا این تکه از متن همان «معنای مدنظر نویسنده» را آنهم بهسرعت ،به خوانندۀ ِ

 .۲پرسش از درستی :آیا از نظر ساختاری و دستوری و ویرایشی و فارسی معیار و اصل یکدستی ،این تکه از متن «درست» است؟
پاسخ به هریک از دو پرسش :اگر آری بود  تغییری در متن نمی دهیم.
اگـر نــه بــود  مـتن را تـغـییر مــی دهـیـم.

پس از گذر از سیر گفتهشده ،اگر قرار شد متن را تغییر دهیم ،بازهم با مــــرزهـــای تغـــییر مـــــتن باید خود را محدود سازیم:
 .۲با کمترین تغییر ممکن .البته گاهی کمترین ،یعنی بازنویسی!
 .۱با بیشترین استفاده از واژههای موجود در همان متن.
 .۵آنهم در جایی که مجازیم .کجا مجاز به هیچگونه تغییری نیستیم؟
 .۲ .۵در صورت تغییر معنا و مقصود نویسنده؛
 .۱ .۵در صورت تغییر سبک نویسنده :محاوره ،علمی ،داستانی ،سرهنویسی و...؛
 .۵ .۵خارج از سفارش نویسنده یا ناشر؛
 .۴ .۵در نقلقول مستقیم .در نقلقول مستقیم «عین» کلمههای گوینده میآید و فقط ویرایش صوریاش مجاز است؛
 .۳ .۵اسامی ثبتشده و رسمی ،مانند نام کتاب :باید عین عنوان ثبتشده در کتابخانۀ ملی ( )nlai.irبیاید؛
 .۶ .۵اصطالحات و واژههای رایج در هر دانش.
همۀ حقوق برای مؤسسۀ «ویراستاران» محفوظ است .تکثیر و انتشار این جزوه ،به هر شکل و در هر بستری ،غیرقانونی و غیراخالقی است.
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درست و غلط در زبان
شدن نسلهای آینده با تاریخ ادبیات ،حفظ ساختار و عناصر زبان ،باغبان.
پاکیگرایان :تجویزگرا ،بایدونباید ،ترس از انحراف زبان و بیگانه ِ

پویایی زبان ،گیاهشناس.
زبانشناسان :توصی گرا ،هستها ،ترس از ایستاشدن زبان و عقبماندن آن از پیشرفتهای فکری دنیا ،همراهشدن با ِ

زبانشناسان غلط را در زبان قبول ندارند!

ابوالحسن نجفی ،استاد جریانساز ویرایش:
کتاب غلط ننویسیم
ِ

≠

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

برای آگاهی بیشتر ،نک :هرمز میالنیان« ،درست و غلط در زبان از دیدگاه زبانشناسی» ،فرهنگ و زندگی ،ش.۲۵۳۲ ،۵۲

معیار درست و غلط در زبان
چه واژه یا عبارتی غلط است؟ مالک غلطبودن چیست؟

فاخر کهن.
مقدمۀ غلط ننویسیم :معیار درست و غلط در زبان .۲ :زبان گفتار؛  .۱زبان نوشتار؛  .۵زبان ِ
در  ۱و  ۲و ۳



درست

در  ۱و ۲



درست

تنها در ۳



درست؛ ولی منسوخ

تنها در ۱



درست ،با چند استثنا

تنها در ۲



غلط

تحول زبانی نیست؛ زیرا پس از سالها رواج در نوشتار ،هنوز وارد زبان گفتار عادی مردم نشده است.
مشمول ِ
عدم...
 مغایرت با طبیعت زبان فارسی .مثال :پیرامون ،مجهول ،درازنویسیِ ،

معیار ویرایش
رعایت قواعد دستورزبان و نزدیککردن متن به «زبان معیار» برای عموم و نیز «زبان فصیح» برای اهل علم.
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فرق ویراستاریکردن با ویراستارشدن
گروهی از افراد مشغولبهکار در زمینۀ ویرایش در ایران« ،ویراساتاری مایکنناد» ،ناه اینکاه «ویراساتار باشاند»! ناه دورهای
کتاب مرجع ویرایش خواندهاند« .ویراستاری بلدم» برای خیلیها احساسی آسانیاب است.
گذراندهاند ،نه حتی یکی دو ِ
برای ویراستارشدن و نیز نویسنده و مترجمشدن باید:

 .۱آموزش ببینیم:

 .۱ .۱یکیدو دورۀ کارگاهی معتبر بگذرانیم .هدف دورۀ آموزشی ویرایش :آشنایی با فضای سالم زبان فارسی و ساختارهای معیار و
سالم آن ،فراتر از کاماگذاری و چسباندن و جداکردن و...؛
 .۲ .۱چهارپنج کتاب مرجع ویرایش را بهدقت بخوانیم؛
 .۳ .۱دستکم پنجهزار صفحه تمرین کنیم.

 .۲کتابخوان حرفهای باشیم :ویراستار خوانندهای مسئول و مخاطبی حرفهای است که تشخیص میدهد نویسنده چگونه میتواند با
مخاطب ارتباط بهتری برقرار کند .پس ویراستار باید خود را بهجای خواننده بگذارد و دستاندازهای متن را به نویسنده گوشازد کناد .ویراساتار بسایار
میخواند؛ آنهم نه هر متنی را .هر کتابی ارزش یک بار خواندن را ندارد .این جمله باهدلیل اعتقاادی ،آموزشای ،هزیناهای ،زماانی و...
درست است .ما آن را بهدلیل زبانی نیز درست میدانیم :هر کتابی ارزش یک بار خواندن را ندارد؛ زیرا زبان و سبک و ساختار و واژههای آن کتاب بر
ذهن خواننده اثری ناخواسته و نهان مینهد و نوشتن او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .نیز ارتباط ِصرف باا رساانهها و روزناماهها و دوری از متنهاای

محکم معیار ،متن هر نویسندهای را سخی میکند.
سالم و
ِ

پس با درنظرگرفتن حساسیت زبانی ،چه کتابهایی بخوانیم؟ کتابهایی با متن فارسی معیار سالم ،برای درک ساختارهای صاحیح و

چگونگی انتقال مطالب ،مناسب است :نوشتههای پرویز ناتل خانلری مانند هفتاد سخن ،غالمحسین یوسافی ،محمادعلی اساالمی ندوشان مانناد
ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ ،کامران فانی ،نج دریابندری مانند کتاا سساتبا پزا ی ،بهاءالادین خرمشااهی مانناد از واژه تاا فرهناگ،
ابوالحسن نجفی مانند خانوادۀ تیبو ،محمد قاضی مانند ترجمۀ دنکیشوت ،محمد اسفندیاری مانند مقدمۀ قند پارسی ،حساین معصاومی همادانی،
احمد سمیعی و. ...

 .۳زیرساختها را بشناسیم :واجب است دستورزبان بدانیم و کش

کنیم که نویسنده ،معنای ذهنیاش را چارا در چنـین سـاختاری

ریخته و آیا درست عمل کرده است.
 .۴حسـا

باشــیم :حساسـیت ذهنــی خااود را در کاربردهااای دیگاران از واژههااا و عبارتهااا و ساااختارها افاازایش دهاایم .از طریااق رادیااو ،تلویزیااون،

روزنامهها ،تبلیغات و ...روزانه میتوان صدها تمرین ویرایشی را بهرایگان حل کرد و از آنها فیش برداشت .البته از گیردادن به سخنگفتن اطرافیان بپرهیزیم!

 .۵اخالق حرفهای را رعایت کنیم :اخالق حرفهای ویرایش را از پیشکسوتان و بزرگان این عرصه فرابگیریم و بدان پایبند باشیم.
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مزیتهای ویراستارشدن
 .۲با فرهنگ و اندیشه و علم و بزرگان و ...سروکار داری .در حین کار میآموزی و از نوشتههای جدید و کتابهای در حال چاپ آ گاه میشوی.
 .۱اگر فرداها چیزی نوشتی یا ترجمه کردی ،درست و ماهرانه دست به قلم میبری و اثری ماندگار برجا میگذاری.
سار کاالس (!) ،صابح،
 .۵در انتخاب زمان و ِ
مکان کاارکردن ،آزاد هساتی :در خاناه ،کتابخاناهِ ،

شب ،تعطیلی ،سفر. ...

 .۴در صورت حرفهایشدن ،درآمدی راضیکننده و زندگیگردان داری« .حرفاهای» از نگااه ماا دو
معنا دارد :اول اینکه تماموقت و بهعنوان شغل اول و آخر ویرایش کنی؛ دوم اینکه کاربلد و مسلط و بیایراد باشی و متنی کاه از
زیر دستت بیرون میآید ،نیازمند بازویرایی نباشد.
فرهنگی خارج از کشور ،آن را پیشینهای معتبر و سابقهای ارزشمند محسوب میکنند.
 .۳نهادهای
ِ

دشواریهای ویراستارشدن
 .۲در ایران ،ردی شغلی و شرح شغل مدون ندارد و با تأس  ،جایگاه سطح پایینی از آن ،در اذهان جا خوش کرده است:
«نویسندۀ شکستخورده ،مترجم میشود و مترجم ناکام ،ویراستار» !
قوز کمر و فراموشی و خالصاه ،فرساودگی جسام و جاان! راهحال :نارمش روزاناه ص نصاب برناماۀ Narcis
تروز گردن و ِ
 .۱چشمدرد و آر ِ
 Exerciseاز وبگاه نارسیس.

فروع آن دخالت میکنند.
 .۵پرداخت دستمزد با تأخیر زیاد و بیمهنبودن ،در جایی که ارزش ویرایش را نمیدانند .نیز در اصول و ِ
شغلی بیسوادها بیشتر است! آخر ،فهمیدن دردآور است.
 .۴در اکثر مراکز فرهنگی ،امنیت ِ

 .۳حقوق معنوی ویراستار ،ارزشی در حد ترشی بادمجان هم ندارد!
بیشتر نویسندگان به موجودی ایرادگیر و مزاحم بهنام «ویراستار» عالقهای ندارند؛ زیرا مادرزاد نویسنده بودهاند! نویسندگان متواضع هام عملکارد
.۶
ِ
ویراستاران مادرزاد ندیدهاند! قویترین دشمن هر صنفی عملکرد ِبد اعضای همان صن است.
شایستهای از
ِ
شما چه تجربهای از شیرینیها و تلخیهای ویراستاری دارید؟
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سیر مطالعاتی ویرایش و درستنویسی
نشانۀ * یعنی جزو ابزار کار ویراستار است.

 * ابوالحسن نجفی ،غلط ننویسیم ،تهران :نشر

نشانۀ  یعنی برای نویسندهشدن ضروری است.

 * حسن ذوالفقاری ،راهنمای

ویراستاری و درستنویسی ،تهران :علم.
دانشگاهی  .پیشگفتار بصیرتزا ص سرواژههای مهم:
 تمام کتاب مفید است و مثالهای
توسط ،داشتن ،قابل ،قابلتوجه ،درازنویسی ،را ،شرایط،
فراوان و جدولهای مفصلی دارد .برای
تتابع افعال ،اگرچه ...ولی ،یک ،حذف فعل ،صفت مؤنث،
ویرایش نامههای اداری نیز میتوان از
عبارت وصفی ،سؤالپرسیدن ،بشریت ،واو ،آنچه که،
مثال های آن بهره برد.
موافقت ،نوین ،تنها ،نرخ و. ...
جذاب سادهنویسای و درستنویسای و زیبانویسای ،باا نثاری دلویاز و درخاور
 * رضا بابایی ،بهتر بنویسیم ،قم :ادیان  .یادگیری روان و ِ

سرمشقگیری.

* فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دستورخط
فارسی ،تهران :فرهنگستان  .مطالعۀ ص ۱۲تا
 ۴۵ص دقت فراوان در جدولهای ص ۱۳تا  ۱۷و
.۵۱
emla.virastaran.net
نصرالله پورجوادی (زیرنظر) ،دربارۀ ویرایش ،چ ۱نصرالله پورجوادی (زیرنظر) ،دربارۀ زبان فارسی ،تهران :نشر
دانشگاهی  .پیشگفتار ص مقالههای ( ۲نجفی)( ۲۵ ،ایرانی)۱ ،
بهبعد ،تهران :نشر دانشگاهی  .مقالههای ۲
(مایرز)( ۵ ،سمیعی)( ۴ ،باستیین)( ۷ ،معصومی)( ،صادقی)( ۲۳ ،یوسفی)( ۱۳ ،سمیعی)( ۱۲ ،ایرانی)۲۷ ،
(معصومی)( ۱۴ ،منصوری)( ۵ ،آشوری)( ۱۷ ،کافی).
( ۲۱امامی).
ناصر نیکوبخت ،سبانی درستنویسی زبان فارسی
* یوس عالی عباسآباد ،فرهنگ درستنویسی
سعیار ،تهران :چشمه  .تنها نیمۀ اول کتاب .با
سخن ،تهران :سخن  .مقدمۀ ناب ص پانزده
نظمی مناسب ،ویرایش زبانی را خالصه کرده
متن فارسی معیار ص سرواژههای مهم مثل
است.
گرتهبرداری.
* احمد سمیعی ،نگارش و ویرایش ،تهران :سمت.
محمد اسفندیاری ،کتا پژوهی ،قم :صحیفۀ
 فقط بخش ویرایش زبانی؛ زیرا شیوۀ ویرایش
خرد  .مقالۀ «حشو قبیح» ص مقالۀ «از ویراستاری
صوری ایشان ،با وجود اجر ُپرارجی که دارند ،مقبول
موضوع ننوشتن!
با
مقاله
چهار
ص
»
ویرگولستاری
تا
ِ
نیفتاد.
* علیاشرف صادقی ،فرهنگ اسالیی خط
فارسی ،تهران :فرهنگستان  .امالی واژههای
فارسی .مقدمهاش ُپرعیب است .نسخۀ برخط:

بهاءالدین خرمشاهی ،کژتابیهای ذهن و زبان،
تهران :ناهید  .کتابی مفرح ،حاوی نکتههای
کاربردی زبانی و حاصل بیست سال یادداشتبرداری.
ِ

عبدالحسین آذرنگ ،بازاندیشی در سباحثی از نشر
و ویرایش ،تهران :ققنوس  .بخش دوم ،بهویژه
مقالههای  ۳و  ۶و .۲

* غالمرضا ارژنگ ،ویرایش زبانی برای زبان
نوزتاری فارسی اسروز ،تهران :قطره  .بسیار ساده
و ُپرمثال ،ویرایش زبانی را توضیح داده است.

* بهروز صفرزاده ،دستناسۀ ویرایش ،تهران:
سده  .بسیار موجز و بهترتیب الفبا ،تمام نکات
مربوط به درست و غلط را فهرست کرده است.

علی صلحجو ،نکتههای ویرایش ،تهران :مرکز.
 یادداشتهایی برخاسته از سالها تجربۀ جدی
در ویرایش ،مفید برای حرفهایترها ،نه تازهواردها.

محسن باغبان ،سصائب پقای ویراستار ،تهران:
قطره  .تجربههایی رنگارنگ و آموزههایی جدید
از سالها ویراستاری ،مفید برای حرفهایترها.
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تاریخچۀ ویرایش در ایران

ویرایش ،همسنوسال نگارش

این متن را

ویرایش نکردهایم.

اشاره :هیچ کس منکر لزوم وجود ویراستار در انتشارات نیسات .حتای در ایاران کاه کمتارین نویساندهای میپاذیرد کاه نوشاتهاش ممکان اسات
ایرادهایی ،حتی اندک ،داشته باشد ،ویراستاری و استفاده از ویراساتار در انتشاارات قادمتی در حادود نایم قارن دارد .شاکلگیری واحاد ویارایش در
انتشارات ،عمری به اندازه خود انتشارات دارد.
فرهاد طـاهری فارغالتحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ،پژوهشگر و ویراستار در حاوزه زباان و
ادبیاات فارسای و تاااریخ معاصاار ایاران اساات .طاااهری همچناین چنادین دوره آمااوزش ویراسااتاری در جهاااد
دانشگاهی دانشگاه تهران ،اتحادیه ناشران تهران ،معاونت آموزش صادا و سایما و ...را در کارناماه دارد .آنچاه
در پی میآید متن گفتگوی وی با اطالعات است درباره تاریخچه شکلگیری ویرایش در ایران .این گفتگاو باا
حذف پرسشها تنظیم شده است.
سابقه ویرایش به اندازه عمر نوشتن است .دکتر زرینکوب از قول عماد کاتب نقل میکند« :چنان دیدم که هیچ کاس کتاابی نمینویساد ال کاه
چون روز دیگر به آن بنگرد ،گوید که اگر فالن سخن چنان بودی یا اگر فالن کلمه به آن افزوده میشد ،بهتار میباود ».تااریخ ویارایش در ایاران را
میتوان به چهار دوره زمانی تقسیم کرد :پیش از دوره قاجار ،دوره پهلوی اول ،دوره محمدرضا شاه و دوره بعد از انقالب.
موضوعات چاپ و نشر در گذشتههای دور ،یعنی زمان پیش از قاجار ،آن چنان جدی شکل نگرفته بود .در ایان دوره ،کتابهاا بیشاتر باه صاورت
دستی نوشته میشد .به استناد برخی اسناد موجود ،در گذشته افرادی باه ناام منشای ،نساخه خطای را بارای مؤلا میخواندناد و باا نظار او ،آن را
ً
تصحیح میکردند .طبیعتا نسخهای که با نظر مؤل فراهم میشد ،از اعتبار بیشتری برخوردار بود .همچنین در ایان دوره ،افارادی در سامت محبار
وجود داشتند که نوشتههای دیگران را میآراستند و نظم میبخشیدند .تحبیر به معنای آراستن و نیکو نوشتن است.
اولین رد پای ویرایش ،در این دوران به چشم میخورد .در این زمان همچنین نهضت ترجمهای شکل میگیرد که به کار ترجماه متاون اساالمی
همچون ترجمههای قرآنی یا کتابهای تااریخی از عربای باه فارسای میپاردازد .از طرفای کاتباانی بودناد کاه در کالساهای درس حاضار میشادند و
تغییراتی که استادان بر درسهایشان اعمال میکردند ،مینوشتند و به ِرویت مؤل میرسااندند،

سپس با نظر مؤل اصالحاتی در آن انجام میگرفت .اختالف نسخی که هماکنون در بعضای
از متون مشاهده میشود ،از همین موضوع نشئت میگیرد .شااعری شاعری میگویاد و آن را

به کسی تقدیم میکند .بعد از مدتی همان غزل را برای شخص دیگری میسراید ،اما برخای از
کلمات را بنا بر ذوق و سلیقه خود تغییر میدهاد .ایان تغییارات گااهی توساط شااعر و گااهی
توسط کاتبها صورت میگیرد ،به این دلیل اختالف نسخ در شعرهایی که مورد توجاه بیشاتری
بودهاند ،همچون حافظ افزونتر بوده است.
دوره قاجار زمان شکوفایی بعضی از حوزههای فرهنگی ایران است؛ ازجمله شکوفایی نهاد
آموزش و پرورش با تأسیس دارالفنون ،شکلگیری ادبیات نو ،چااپ کتااب و روزناماه و جریاان
روشنفکری که منجر به انقالب مشاروطه شاد .دکتار قاسامی بناا بار اساناد موجاود در کتااب
سرگذشت مطبوعات ایران میگوید :در مطبوعات دوره محمدشااه و ناصارالدین شااه افارادی
بودند که وظیفه داشتند سبک نگارش نویسندگان را به فهم عامه ،مردم نزدیک کنند؛ یعنی باا
دخال و تصارفاتی در متاون ،از دشاواری نثار بکاهناد و درک آن را بارای ماردم آساانتر کننااد.
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دکتر سیاسی ،نخستین رئیس دانشگاه تهران ،در خاطراتش میگوید :یکی از مهمترین مشکالت ماا در
دانشگاه نبود کتابهای درسی بود .هر استادی برای آموزش دانشجویان ،جزوهای میگفت و یک نوع تشاتت
و تفرقه میان مواد درسی به وجود آمده بود .ما برای ایجاد نظم دروس دانشگاهی به استادان پیشنهاد کاردیم
که جزوههای درسی خود را تألی کنند ،به صورت کتااب بنویساند و باه ماا تحویال دهناد .بارای چااپ ایان
کتابها ،انتشارات دانشگاه را در سال  ۲۵۱۶تأسایس کاردیم کاه البتاه دکترخاانلری هام در شاکلگیری ایان
قضیه خیلی مؤثر بودند .در انتشارات دانشگاه کسانی مثل محمد پروین گناباادی و  ...بودناد کاه نوشاتههای
جمعآوری شده استادان را به لحاظ امالیی ،انشایی و نگارش بررسی میکردند.
تا سال  ۲۵۵۵هر چند واحدی به نام ویرایش وجود نداشت ،ولی وی راش به صورت منجسم در انتشاارات دانشاگاه تهاران انجاام میشاد .در ایان
سال ،انتشارات فرانکلین در ایران تأسیس شد .در واقع این انتشارات با ترجمه رمانها و نوشتههای آمریکایی ،قصاد تارویج افکاار و فرهناگ و تمادن
این کشور را در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده داشت .البته این ظاهر قضیه است .باطن قضیه میگوید که این انتشارات به دنبال مقابلاه باا
خطر نفوذ اندیشههای مارکسیسم بوده است که به لحاظ جغرافیایی خط جنوب شوروی را دربر میگرفت و ایران هم در آن محدوده جغرافیایی بود.
آمریکا در سال  ،۲۵۵۲اولین مؤسسه فرانکلین را در قاهره ایجاد کرده بود .سپس به دلیل اهمیت یافتن مسئله جنگ سارد میاان غارب و شارق
برای آمریکا ،رئیس وقت هیأت مدیره فرانکلین به نام دیویتوس اسمیت با دو نفر از اعضای هیاأت مادیره باه ایاران میآیناد و تصامیم باه راهانادازی
مؤسسه انتشاراتی میکنند .در این دوره ،ایران دشوارترین روزهای اقتصادی خاود را ساپری مایکناد .فقار بیشاتر نقااط کشاور را در برگرفتاه اسات.
۷۳درصد مردم بیسوادند و سرمایهگذاری در کتاب معنای زیادی ندارد .اسمیت با هدف دیدار با برخی افراد متشاخص فرهناگ ایاران کاه بعضای از
آنها طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملی بودند ،به ایران میآید ،اما مشاهده میکند که برخی از آنها در زندان به سر میبرناد .او باه صاورت اتفااقی باا
صنعتیزاده آشنا میشود که در بازار تهران به تجارت میپرداخت .اندیشههایش را با او در میان میگذارد و در نهایت موفق به راهاندازی این مؤسساه
میشود.
فرانکلین به دو دلیل در روشنفکری مردم ایران تأثیر خیلی مهمی داشت .اول به خاطر حجم کتابها و رمانهای چاپ شاده کاه در واقاع در مقولاه
ادبیات مدرن پیشرو بود .و دوم آنکه هسته ویرایش در این موسسه شکل گرفت .باه عباارت دیگار ،اولاین آموزشاگاه یاا دانشاکدهای کاه باه تربیات
ویراستار پرداخت ،این مؤسسه بود .در فرانکلین ،ویراستاران خوبی همچون نج دریابندری ،کریم امامی ،مرحوم دکتر مرنادی ،محماود بهازاد و ...
تربیت شدند .همچنین اولین شیوهنامهها هم در مؤسسه فرانکلین تدوین شده است.
بعدها دکتر مصاحب در هنگام تادوین «دایرهالمعاارف فارسای» بارای ایجااد یکپاارچگی میاان مؤلفاان و مترجماان ،شایوهنامهای را تادوین مایکناد کاه هام
مسائل رسمالخط را دربر میگیرد ،هم نشانهگذاریها و مهمتر از همه ،ضابط اعاالم خاارجی باه فارسای را.سیاسات مؤسساه فارانکلین چااپ کتابهاای مختلفای
در تیراژ بسیار زیاد و حروفچینی ارزشمند و کیفیت بال بوده است .همچنین به صورت علمی درجهت تربیت ویراستار گام برداشته است.
مؤسساه فارانکلین در سااال  ،۲۵۵۵مبلااد دو هاازار دلر در ماااه بودجااه و سااه کارمنااد داشااته اساات کاه در سااال  ۲۵۳۳بااه
۶۶۶هزار دلر بودجاه  ۱۳۳کارمناد افازایش یافات .باه گفتاه علیاصاغر مهااجر ،رئایس وقات انتشاارات فارانکلین از ساال
 ۲۵۵۴تا  ۲۵۳۴حدود ۲۳۳۳عنوان کتاب از زبانهای فرانسه ،انگلیسی ،آلمانی باه فارسای ترجماه و حادود  ۳هازار نساخه
کتااب منتشاار شااد .ایان کتابهااا در زمیناههای مختلا علااوم اساات .از دیگاار اقادامات مؤسسااه فارانکلین ،تأسایس دفتاار
ُ
دایرهالمعااارف فارسای و انتشااار جلااد اول آن ،تأسایس شاارکت افساات از طریاق اعطااای وام باادون بهااره و ایجاااد کارخانااه،
تأس ایس سااازمان کتابهااای درس ای ای اران و تربی ات یااک ک اادر فن ای ب ارای تااألی متااون جدی اد کتابهااای درس ای ،تغذی اه
۳۳۳کتابخانه مدارس دولتی ،تأسیس شرکت سهامی کتابهاای جیبای ،تأسایس مرکاز مشاترک مجلاههای پیاک و تاألی و
نشر حدود ۷۳عنوان کتاب درسی برای دانشسراهای مقدماتی ،مؤسسات تربیت معلم و  ...است.
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دخل و تصرف و خودسریهای ارتش و سران نظام در نوشتهها و نامهنگاریهای آن زماان باعاث شاد کاه فروغای بارای نظام دادن باه جریاان
واژهسازی ،تأسیس فرهنگستان را به رضاشاه پیشنهاد کند .این فرهنگستان تنها درصدد مقابله با واژهسازی ارتشیها بود .با این حاال واژههاایی کاه
در فرهنگستان اول ،ساخته و تثبیت شد ،همچنان باقی مانده است .البته این واژهها در زمان خود همانند واژههایی که هماکنون سااخته میشاود،
با مقاومت مواجاه میشاد .ابوالحسان نجفای در خااطرات خاود میگویاد« :وقتای فرهنگساتان واژه دانشآماوز را باه جاای طلباه سااخت ،گاچ ،را
دانشنویس و تختهپاککن را دانشمال مینامیدند!»
در فرهنگستان دوم جهت به سمت فارسی سره بوده است .لفظ «ویرایش» نیز در زمان تأسیس فرهنگستان دوم که حدود ساال  ۴۴اسات ،وارد
زبان فارسی میشود .قبل از آن به ویراستار ،ادیتور( )editorمیگفتند ،اما محمد مقدم که تحصیلکرده فرهنگ زبانهای باستانی بود و زبان پهلاوی
را خوب میدانست ،در فرهنگستان دوم ،ادیتور را «ویراستار» و ِادیتینگ را «ویرایش» نامید .ویرایش لغتی است از زباان پهلاوی اشاکانی باه معنای
نظم دادن ،آراستن و مرتب کردن .فرهنگستان دوم به سمت واژهسازی و عربیستیزی و سرهگراییهای افراطی گام برداشته است .ایان لغتهاا ناه
در حافظه جمعی و نه در نوشتهها ماندگار نماند و تنها در حد بخشنامه بدون استفاده ماند.
در هم ی ن دوره همگام با مؤسسه فران کل ی ن ،بنگاه ترجمه و نشر آثار به ترجمه آثار فرهنگ ی و ب ی شتر رمان به فارس ی و چاپ متون معتبر
ادب فارس ی اعم از سفرنامه ها ،متون ادب ی و تار یخ ی م ی پرداخت .در ای ن
ً
بنگاه ،نهاد وی رایش فعال بود و ظاهرا آقای سعادت معتقد بودند ک ه بنگاه
ترجمه و نشر ،کار وی رایش را پ یش ا ز مؤسسه فران کل ین آغاز ک رده است .از
دی گاار مؤسسااات ی ک ا ه در همااان دوره ک ا ار وی ا رای ش را انجااام م ی دادنااد،
انتشارات ن یل ،ک انون پرورش ف ک ری ک ودک ان و نوجوانان ،دفتر ی ونس ک و،
انتشارات ام ی رک ب یر ،انتشارات رادی و و تلوی زی ون ،انتشارات سروش و  ...بوده
است.
فرانکلین در سال  ۳۶به انتشارات «نومرز» تغییرناام داد و بعاد از انقاالب در دولات موقات ایان ساازمان ،ساازمان انتشاارات و آماوزش انقاالب
اسالمی نام گرفت .بنگاه ترجمه و نشر کتاب هم بعد از انقالب به انتشارات علمای و فرهنگای تغییرناام داد .از کارهاای مهام صاورت گرفتاه بعاد از
انقالب اسالمی ،برگزاری دورههای ویرایش و آموزش ویراستاری باوده اسات .آماوزش ویراساتاری در ایان دوره در مرکاز نشار دانشاگاهی ،ساازمان
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،پژوهشگاه علوم انسانی ،اتحادیه ناشران و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران صورت گرفته است .همچنین نهااد
ویرایش در بعضی از دایرهالمعارفها مانند دایرهالمعارف بزرگ اسالمی و دانشنامه جهان اسالم ،تأسیس شد .دایرهالمعارف بازرگ اساالمی ،از حیاث
کیفیت و به کارگیری ویراستاران خبره اهمیت بسیاری داشته است.

روزنامۀ اطالعات ،ویژهنامۀ «اطالعات کتاب» ،دوشنبه۴ ،تیر.۲۵۷۶
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نشانههای ویرایشی برای ویرایش روی کاغذ

یادآوری

 .۱پیش از شروع کار ،نشانههای ویرایشی را با حروفچین یا ناشر هماهنگ و یکدست کنید.
 .۲با خودکارقرمز و غلطگیر کار کنید و عالمتها را دقیق در جای خود درج کنید.
 .۳واژهها را خوانا بنویسید.
 .۴توضیحها را در حاشیۀ صفحه بیاورید .نشانهها و نکتههای کوچک را در متن ،باالی سطر قید کنید.
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ویرایش زبانی
 .۱تبدیل واژۀ ناآشنا به آشنا
 .۲رفع کژتابی زبانی
 .۳دقت ورزی معنایی
 .۴اصالح خطای منطقی و پیچیدهنویسی
 .۵حشوزدایی
ُ
 .۶کلیشهکشی
 .۷معیارسازی محاوره و لهجه و گویش و شکستهنویسی
 .۸رساسازی نارسایی آوایی
 .۹اصالح خطای دستوری
 .۱۱گرتهبرداریستیزی
 اصل یکدستی
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 .۲رفع کژتابی زبانی
کژتابی :چندمعنایی ناخواسته .برای آگاهی بیشتر ،نک :بهاءالدین خرمشاهی ،کژتابیهای ذهن و زبان ،تهران :ناهید.
ِ

نمیرساند

این عبارت
معنای مدنظر
نویسنده را...

تیرگی معنا



ابهام

فقط همان یک معنا

 انسان پیچیدهترین پدیدۀ هستی است.
خواسته

میرساند

فقط سرما تایر عقب بینهایت بود.

ایهام

 ... شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

بیش از یک معنا
ناخواسته کژتابی 
کژتابیزدایی:

 .۱دیدن پس و پیش متن؛

 ضمیر به کجا میخورد؟

 .۲پرسش از نویسنده.

* حسن تا برادر کوچکش را دید ،دکمه اش را بست.
* ُحجربن ُعدی« :مغیره میگوید علی را لعن بگویم .همه او را لعن کنید[ ».کژتابی نیست].

* او با پدر و مادر بیمارش آمد.

 فشردهگویی

صابون هتل لله (در هتل صبا ،مشهد)

* خانم وزیر بهداشت

* معاون زنان رئیسجمهور

* سلولها در تحویل این مواد بهخوبی عمل نمیکنند.

* زنان معاون رئیسجمهور

* کارگر که به آزادی می رسد ،انقالب میشود.

* رئیس هاللاحمر :کشتی حاوی کمکهای جنسی ایران به مردم غزه ،با ممانعت سربازان اسرائیلی روبهرو شد.

 تنها  +اسم * او خود را تنها خادم ملت میداند.
کاما :او خود را تنها ،خادم ملت میداند.
برای معنای تواضع:
بـرای مـعـنای غـرور:

یگانه :او خود را یگانه خادم ملت میداند.

* بار اولی است که شما را با عینک میبینم.

فقط :او خود را فقط خادم ملت میداند.
تغییر جمله :او تنها خود را خادم ملت میداند.
* بخش تحویل کال

* بخش حراست از اماکن دیپلماتیک شهید مطهری (نبش خ ترکمنستان)

* بررسی آمادگی تهران در برابر بحران در شورای شهر تهران

* ایران نمیخواهد تنها صادرکنندۀ نفت باشد.

* او با دختر عزالسلطان ،یکی از بزرگان قاجار ،ازدواج کرد.
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اصل یکدستی
مهمترین اصل جاری و حاکم بر همۀ جوانب متن :چه ویرایش صوری ،چه ویرایش زبانی ،چه صفحهآرایی ،چه. ...

مثال در ویرایش زبانی
* نظرات و پیشنهادات و انتقادات

* اسالمیت و ایرانیت

در برشمردنیها :مصدریبودن یا جملهایبودن
* نشانههای این بیماری عبارتاند از .۲ :تمایل به پرخوری؛  .۱ابتال به دیابت؛  .۵فشارخون بال میرود؛  .۴همیشه احساس خستگی میکنیم.
در شیوۀ تخاطـب

* ایمان به غیب آنوقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطۀ میان خودش با غیاب داشاته باشاد :ایماان

داشته باشیم که اینجور نیست که غیبی هست جدا و ما هستیم جدا .باید به مددهای غیبی ایمان داشته باشیم .شما در سورۀ حمد میخوانید...:
* اگر مي خواهیم فرزندان با ما  ،صمیمیت و همکاري و اطاعت داشته باشند  ،آیا خودمان با هم صمیمي هستیم یا خیار ؟ ایان اشاتباه اسات کاه
انسان فقط دستور دهد و از دیگران بخواهد  ،اما عملش نمودار سخن او نباشد .عمل شما مي تواند نماودار جهات و راه و خواسات شاما باشاد .چاه
ً
بسیار زن و شوهرهایي را مي بینیم که غیر از صحبت در مورد همان وسایل و احتیاجات زندگي حرفي براي گفتن به یکدیگر ندارند  .اقاال در شابانه
روز نیم ساعت با هم صحبت کنید  .اگر داخل خانه بین پدر و مادر این صمیمیت و همکاري وجاود دارد آنگااه ماي تاوانیم توقاع داشاته باشایم کاه
فرزندانمان هم با ما همکاري کنند
ویرایششده :اگر صمیمیت و همکاری و اطاعت فرزندانتان را میخواهید ،باید ببینید آیا خودتان با هم صمیمی هستید .این ،اشاتباه اسات کاه
نمودار جهات و راه و خواسات شاما باشاد .چاه بسایار
نمودار سخنتان نباشد .عمل شما میتواند
فقط دستور دهید و از دیگران بخواهید؛ اما عملتان
ِ
ِ

زنوشوهرهایی را می بینید که غیر از صحبت دربارۀ وسایل و احتیاجات زندگی ،حرفای بارای گفاتن باه یکادیگر ندارناد .دساتکم در شابانهروز نایم
ساعت با هم صحبت کنید .اگر داخل خانه بین شما پدر و مادر ،این صامیمیت و همکااری وجاود داشات ،آنگااه میتوانیاد توقاع داشاته باشاید کاه
فرزندانتان هم با شما همکاری کنند.

مثال در ویرایش صوری
* آنها یا آنها

* جرأت ،هیئت

* دروغگو ،راستگو

در ارجاعدهی :درونمتنی یا پانوشتی یا پینوشتی
در برشمردنیها

ً
درست :اول
ً
ثانیا
ً
ثالثا

اول،

اول اینکه

.۲

ابتدا،

دوم،

دوم اینکه

.۱

سپس ،دیگر اینکه

سوم،

سوم اینکه

.۵

در پایان ،آخر اینکه

ً
دوما

ال )

-۵

غلط:
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ویرایش صوری
 .۱دستورخط
 .۲امال
 .۳فاصلهگذاری
 .۴عددنویسی
 .۵اجزای کتاب
 .۶فهرست
 .۷الیهبندی
 .۸نشانهگذاری
 .۹ارجاع دهی
 .۱۱تنظیم کتابنامه
 اصل یکدستی
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 .۱دستورخط
• چرا هرج ومرج در خط نامطلوب است؟
• برای پایان آشفتگی در خط فارسی چه کنیم؟
• مقصود از شیوهنامه چیست؟
• دربارۀ خط فارسی چه شیوهنامههایی وجود دارد؟
• کدام شیوهنامۀ دستورخطی ،ما را به مقصود می رساند؟
• چرا باید از دستورخط فرهنگستان تبعیت کنیم؟
• دستورخط چه میگوید؟

دستور ّ
خط فارسی
بر اساس :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دستورخط فارسی ،چ ،۲۵تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).۲۵۵۴ ،

مقدمه
خط چهرۀ مکتوب زبان است و همانگونه کاه زباان از مجموعاۀ اصاول و قواعادی باه ناام «دساتور زباان» پیاروی میکناد ،خاط نیاز بایاد پیارو اصاول و ضاوابطی باشادکه ماا
مجموع آن اصول و ضوابط را «دستور خط» نامیدهایم.
جمهوری اسالمی ایران ،خط رسمی کشور ماست و کلیاۀ اساناد رسامی و مکاتباات و کتابهاای درسای بایاد باه ایان خاط
اساسی
قانون
موجب اصل
ِ
خط فارسیً ،به ِ
ِ
پانزدهم ِ
ِ
نوشته شود وطبعا چنین خطی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدون داشته باشد تا همگان ،با رعایت آنها ،هویت خاط را تثبیات کنناد و محفاوظ دارناد .تادوین مجموعاۀ قواعاد و
ً
ضوابط خط فارسی ،مخصوصا در سالهای اخیر که استفاده از رایانه در عرصۀ خط و زبان روزافزون شاده و حروفنگااری و صافحهآرایی و ویارایش و نموناهخوانی و تهیاۀ نمایاه و
ِ
تی ایان فان بسای فراتار رفتاه و
سان
صاان
متخص
حلقاۀ
ز
ا
تکثیار
و
چااپ
امار
باه
شاغالن
دایرۀ
نتیجه
ر
د
و
گرفته
ار
ر
ق
ایانه
ر
عهدۀ
بر
چاپ
و
نگارش
حوزۀ
در
دیگری
بسیار
کارهای
ِ
ِ
.گستردهتر شده ،ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است ،چنانکه نگرانی از خطر بروز تشتت و ِاعمال سلیقههای مختل و متضاد نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.
دسات نویسانده در انتخااب شایوۀ نگاارش باوده و حاداکثر جاواز و
دار باز
گذاشاتن ِ
ِ
درباب دستور خط فارسی ،همواره اختالف سلیقه و مشرب وجود داشته است؛ بعضی طرف ِ
ِ
رخصت را تجویز میکردهاند و بعضی دیگر ،برعکس ،گرایش به وضع قوانینی عام و قطعی و تخل ناپذیر داشته و آرزو میکردهاناد کاه در عاالم خاط و کتابات نیاز قاوانینی شابیه
قوانین 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 جدی دانستهاند که رفاع آنهاا را جاز
زیان زبان میدانستهاند.
با افزودن و درکارآوردن حروف و عالئم جدید میسر نمیشمردهاند و گروهی دیگر کمترین تحول و تبدلی را در خط فعلی نپذیرفته و آن را به ِ
حکم وظیفاهای کااه برحساب اساسانامۀ خاود در پاساداری از زباان و خاط فارسای برعهاده دارد ،از همااان
فارسای
ادب
جمهاوری اساالمی ایاران ،باه ِ
فرهنگساتان زباان و ِ
ِ
ِ
ِ
گردآوری مجموع قواعد و ضوابط خط فارسی و بازنگری و تنظیم و تادوین و تصاویب آنهاا برآماد و در ایان کاار راه میاناه را برگزیاد و کوشاید تاا
صدد
در
تأسیس،
سالهای
نخستین
ِ
تادوین «دسااتور خاط فارساای» اعتاادال را رعایات کنااد .نخسااتینباار ،در سااال  ،۲۵۷۱بااهابتکار جنااب آقااای دکتاار حسان حبیباای ،ریاساات وقات فرهنگسااتان ،کمیساایونی
در
ِ
بهمدیریت دکتر علیاشرف صادقی و ساپس اساتاد احماد سامیعی ،از اعضاای پیوساتۀ فرهنگساتان تشاکیل شاد 1 .ایان کمیسایون ،باا تشاکیل جلساات متعادد ،دساتور خاط
یت بسایار ،طای  ۳۵جلساه،آن را ماورد بحاث و بررسای قارار داد 2 .نظار شاورا هماواره بار آن
پیشنهادی خود را به شورای فرهنگستان تسلیم کرد و شورا با دقت و کندوکاو و جاد ِ
ِ
ضوابط خط فارسی ،از افزودن حرف و عالمت جدید باه مجموعاۀ حاروف و عالئام موجاود خاط فارسای پرهیاز کناد و ،هماانگوناه
بود که در تدوین و تصویب مجموعۀ قواعد و
ِ
که در ضمن نخستین اصل از قواعد کل ِی دستور خط مذکور در این دفتر آمده است ،سعی کارد تاا چهارۀ خاط فارسای حفاظ شاود .ایان اعتادال و احتیااط از آن جهات ضاروری
ً
قانونمنادی مطلاق و قااطع از خاط
توقاع
و
ریاضایات،
مانناد
علاومی
عالئام
از
تر
پیچیاده
بسای
دارد
ماهیتی
و
طبیعت
اصول
دانسته شد که ،به اعتقاد اعضای فرهنگستان ،خط
ِ
ِ
ِ
داشتن و راه را بر هر گونه استنباط و سلیقه بستن با ایان طبیعات ناساازگار اسات .عاالوهباراین ،فرهنگساتان ،در بررسای و تصاویب قواعاد و ضاوابط خاط فارسای ،معتقاد باوده
 .1اعضای این کمیسیون عبارت بودند از آقایان دکتر محمدرضا باطنی (۲۶جلسه ،از  ۷۱/۱/۷تا  ،)۷۱/۶/۵۳دکتر جواد حدیدی ،دکتر علیمحمد حقشناس ،دکتر حساین داودی ،اساتاد اساماعیل ساعادت ،اساتاد
علت مسافرت برای استفاده از فرصت مطالعاتی در جلساه شارکت نکردناد)،
احمد سمیعی (گیالنی) ،مرحوم دکتر جعفر شعار ،دکتر علیاشرف صادقی (که تا جلسۀ مورخ  ۱۷دی  ۲۵۷۱شرکت داشتند و پس از آن به ِ
مرحوم دکتر مصطفی مقر بی و استاد ابوالحسن نجفی.
ً
 .2دستور خط فارسی در شورای فرهنگستان در دو شور مورد بحث و بررسی قرار گرفت .شور اول جمعا در  ۴۲جلسه (از  ۷۴/۷/۵تا  )۷۶/۵/۵و شاور دوم در  ۲۷جلساه (از  ۷۷/۱/۱۷تاا  )۷۷/۵/۲۶صاورت گرفات.
اعضای شورا در این جلسات عبارت بودند از :مرحوم استاد احمد آرام (فقط  ۷جلسه) ،استاد عبدالمحمد آیتی ،دکتر نصرالله پورجوادی ،مرحوم دکتر احمد تفضالی ( ۱۳جلساه) ،دکتار حسان حبیبای ،دکتار غالمعلای
حدادعادل ،دکتر جواد حدیدی ۲۱( ،جلسه ،از  ،)۷۷/۴/۷استاد بهاءالدین خرمشاهی ،دکتر محمد خوانساری ،دکتر علی رواقی ،دکتر بهمن سرکاراتی ،استاد اسماعیل ساعادت (۲۱جلساه ،از ،)۷۷/۴/۷اساتاد احماد
سمیعی (گیالنی) ،دکتر علیاشرف صادقی ،دکتر حمید فرزام ،سرکار خانم دکتر بدرالزمان قریب ( ۲۱جلسه ،از  ،)۷۷/۴/۷دکتر فتحالله مجتبایی ( ۷جلسه ،از  ،)۷۷/۴/۷دکتر مهدی محقق ،دکتر حساین معصاومی
همدانی (فقط  ۲جلسه) ،مرحوم دکتر مصطفی مقر بی ( ۳۳جلسه) ،استاد ابوالحسن نجفی .همچنین آقایان دکتر جواد حدیدی (تا جلسۀ  ۲۴۴مورخ  )۷۷/۴/۷و دکتار حساین داودی و مرحاوم دکتار جعفار شاعار نیاز
بهعنوان صاحبنظر در این جلسات حضور داشتند.
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این ،آن جدا از جزء و کلمۀ پس از خود نوشته میشود :استثنا :آنچه ،آنکه ،اینکه ،اینجا ،آنجا ،وانگهی
همین ،همان همواره جدا از کلمۀ پس از خود نوشته میشود :همین خانه ،همین جا ،همان کتاب ،همان جا
هیچ همواره جدا از کلمۀ پس از خود نوشته میشود :هیچیک ،هیچکدام ،هیچکس
چه جدا از کلمۀ پس از خود نوشته میشود ،مگر در :چرا ،چگونه ،چقدر ،چطور ،چسان
چه همواره به کلمۀ پیش از خود میچسبد :آنچه ،چنانچه ،خوانچه ،کتابچه ،ماهیچه ،کمانچه ،قبالهنامچه

را در همهجا جدا []...
که جدا از کلمۀ پیش از خود نوشته میشود :چنانکه ،آنکه (=آنکسیکه) استثناء :بلکه ،آنکه ،اینکه
ابددن ،حااذف یااا حفا ِاظ هماازۀ ایاان کلمااه ،وقتاای کااه بااین دو علاام (اساام خاااص اشااخاص) واقااع شااود ،هاار دو صااحیح اساات :حسددینبنعلی/
حسینابنعلی؛ محمدبنزکریای رازی /محمدابن زکریای رازی؛ حسینبنعبداللهبنسینا /حسینابنعبدالله ابنسینا

هم []...

بی []...
به []...
تر و ترین همواره جدا از کلمۀ پیش از خود نوشته میشود ،مگر در :بهتر ،مهتر ،کهتر ،بیشتر ،کمتر
ها (نشانۀ جمع) در ترکیب با کلمات به هر دو صورت (پیوسته و جدا) صحیح میباشد :کتابها /کتابها []...
اما در موارد زیر جدانویسی الزامی است]...[ :

مجموعۀ ام ،ای ،است...،
فعل «بودن» در زمان حال (ام ،ای ،است ،ایم ،اید ،اند) ،به صورتهای زیر نوشته میشود:
صل ِ
صورتهای مت ِ
کلمات مختوم به

صامت میانجی

صامت منفصل

-

«و» با صدایی نظیر آنچه
در «رهرو» به کار رفتهاست

-

صامت متصل

-

«آ»

«ی»

«و» با صدایی نظیر آنچه در «دانشجو»
به کار رفتهاست

«ی»

«و» با صدایی نظیر آنچه در «تو»
به کار رفته است

همزه

«ااِـاا» (های غیرملفوظ)

همزه

« ِا ْی »

همزه

«ای»

همزه

مثال

خشنودم
خشنودیم
رهروم

خشنودی
خشنودید
رهروی

خشنود است
خشنودند
رهرو است

رهرویم
پاکم

رهروید
پاکی

رهروند
پاک است

پاکیم

پاکید

پاکاند

دانایم

دانایی

داناست

داناییم

دانایید

دانایند

دانشجویم

دانشجویی

دانشجوست

دانشجوییم

دانشجویید

دانشجویند

توام

توای /تویی

توست

توایم

(شما کارمند) مترواید 1

تواند

خستهام
خستهایم

خستهای
خستهاید

خستهاست
خستهاند

تیزپیام

تیزپیای

تیزپیاست

تیزپیایم
کاریام
کاریایم

تیزپیاید
کاریای
کاریاید

تیزپیاند
کاریاست
کاریاند

*

*

*

* کلمههای ستارهدار در این جدول از قاعده مستثنا هستند.

 .1چون «تواید» معنا ندارد« ،مترواید» آورده شد.
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 .۳فاصلهگذاری
 .۱فاصلهگذاری واژهها
مالک امال و فاصلهگذاری تمام واژهها ،بنا بر شیوهای واحد:

علیاشرف صادقی و زهرا زندی مقدم ،فرهنگ امالیی خط فارسی ،تهران :فرهنگستان.

در این کتاب ،اگر برای یک واژه دو صورت امالیی آمده بود ،بنای « ویراستاران» بر نخستین صورت امالیی است.

emla.virastaran.net
 .۱ .۱فاصلۀ کامـل :واژههای جدا ،با  ،Spaceبین تمام عناصر زبانی * به نام خدا .برای رسیدن به امنیت روانی و عاطفی در روابط زناشاویی،
این نکات را در اولویت قرار دهید :صداقت ،توجه به خصوصیات مشترک ،اعتماد متقابل و درخواست کمک از پروردگار.
چسبان در هدر کلمده * آنگااه ،پایبناد ،راهکاار ،دوساتدار ،کتابخاناه ،همادرد ،همناوع،
 .۲ .۱بیفاصله :واژههای سرهم یا چسبان ،حروف
ِ
ِ
همدل ،روسپیگری ،دستیابی ،گناهکار ،زمامدار ،یکشنبه ،سپاسگزار ،دسترنج ،بجا (درست) ،بیجا (ناصحیح) ،بنام (معروف).

 .۳ .۱نیمفاصله :واژههای نیمجدا1 .

 .۱ .۳ .۱برای جداسازی حروف چسبان کلمهای
ِ
 .۲ .۳ .۱ترکیب اسم و حرف * کتابها ،وسیعتر ،کمنقصترینها ،بیدلیل ،هرچند ،هرگاه ،آنقدر ،بهقادری ،باهکارگیری ،باهطورکلی،

* میآیم ،کردهاید ،پاکاند ،مربوطاند ،اسالمیمان ،خانهشان ،مادریاشِ ،پیاش.

بهتنهایی ،عالقهمند ،بهرهمند ،هماکنون ،همکیش ،همنشین ،اگرچه ،بهجاآوردن ،بیجا و مکان ،جستوجو ،گفتوگو ،لبهل.
واحد» خواندنی یـا معنـایی * پااکدامن ،دوساتیاابی ،کتابفروشای ،خاوشرو ،دیاندار ،راساتگو،
 .۳ .۳ .۱اسم مرکب با «یک
ِ

بهدسااتآمده ،ماادیرکل ،هیئترئیسااه ،آمدوشااد ،پیشبینیناپااذیر ،صداوساایما ،اهلبیاات ،فشااارخون ،جعبااهفیوز ،ذلیلمرگشااده،
شکاریبمبافکنهایمان ،دامادسرخانه ،درونگرا ،باسمهتعالی ،اینجانب ،حضرتعالی ،کوچهپسکوچه ،دهگانه ،اعتمادبهنفس ،انشاءالله.
 .۴ .۳ .۱مصدر و شبهمصدر نیمجداست * .وارونهنوشتن ،بهکاربردن ،نگاهکردن ،ناکامشدن ،شاخبهشاخشدن ،خودکمبینبودن.
◄ اگر صرف شد ،به هر زمانی و به هر صیغهای ،جداست * .وارونه نوشت ،به کار برده خواهد شد ،ناکام شده بودند ،در بر گرفت.
◄ فعلهای پیشوندی همیشه نیمجداست * .درآورد ،دریافت ،برآمد ،فرورفت ،فراگرفت ،درگرفت ،بازگشت ،فرودآورد ،واداد ،وررفت.
◄ اگر در میانۀ مصدر مرکب ،واژهای آمد ،همه را جدا مینویسیم * .نگاه ناپسند انداختن ،سوار اسب شدن ،تنش شدید داشتن.
 .۵ .۳ .۱اسم خا و وصلهایش جدا؛ مگر آنها که به «یک واحد» تبدیل شدهاند * .حسینعلی ،ایراننژاد ،میرزاحسین،
حاجسیدجوادی ،آلاحمد.

 .۶ .۳ .۱بهجای ــ

در پیوند اسمی و پس از آزمودن «و»

* سیاسیاجتماعی ،اسالمیایرانی ،سمعیبصری ،دوسوم ،قمتهران.

راحتی کار ،نتیجۀ این سه کلید را در  Shift+Spaceتعری کرده
 .1نیمفاصلۀ استاندارد را فقط با  Ctrl+Shift+2باید درج کرد .برنامۀ  TrayLayoutنیز برای
ِ
صورت ¬
است .بقیۀ نیمفاصله ها غیراستاندارد هستند؛ برای نمونه ،استفاده از  Ctrl+-نیمفاصلهای کاذب ایجاد میکند که اگر آن را در  Ctrl+Fبیندازید ،به ِ
ً
شدن کلمۀ مرکب در پایان
عیان میشود .این نیمفاصلۀ کاذب ( )Optional Hyphenدردسرهای زیادی در ویرایش و صفحهآرایی ایجاد میکند؛ مثال از شکسته ِ
سطر ،جلوگیری نمیکند .نیز اصالح آن با جستوجو ( )Findدردسرساز است.
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نشانۀ درنگی بیشتر از کاما و کمتر از نقطه

 .۱بین دو جملهای که از نظر ساختاری کاملاند؛ ولی آن دو جمله از نظر معنایی به هم وابستهاند.

ً
اول جملهدوم» یکی از اینها آمد ،قبل از اینها نقطهکاما میآید :یعنی ،ماثال ،بارای نموناه ،زیارا ،چراکاه ،چاون،
نشانه :اگر «
ِ

ازاینرو ،بنابراین ،لذا ،در نتیجه ،ولی ،اما ،البته ،چنانکه ،همان طور که ،با وجود این ،با این حال ،با اینهمه ،پس ،بهجز ،مگر و. ...

ً
 پس از این قیدها اصوال کاما میآید؛ ولی بنا به اصل خست ،در جملههای ساده و کوتاه ،کاما نمیآوریم.

ً
ٌ
مقسومعلیهی جز هفت و یک ندارد * .برخی معتقد بودند عصر غیبت اصول زمانۀ تقیه است؛ بنابراین ،حتی
* عدد هفت عددی اول است؛ یعنی،
در جایی که * ...این دو محلول را میتوانیم چندین بار با هم بیامیزیم؛ ازاینرو انعطاف آنها را * ...این ِسمت گردنفارازی نمایآورد؛ زیارا جانس
بارز
آن خدمت است * .استفادۀ مناسب از اوقات فراغت دغدغۀ تربیتی جدی خانوادههاست؛ بهحدی که بخشی از شخصیت فرد * ...ویژگیهای ِ
ً
او همگان را جذب کرده بود؛ مثال روزی در بازار تبریز. ...

 نقطهکاما بین دو جمله میآید ،نه وسط یک جمله .پیش از نشانههای گفتهشده ،در ابتدای جمله نقطهکاما میآید
و در میانۀ جمله کامـا.

* بسیار ذوقزده و هیجانی ،اما بدون دستپاچگی ،دستان همسرنوشت خود را لمس کرد * .همین جوانان،

البته بهشرط اینکه باورشان کنیم ،شاهکار خواهند کرد * .تصمیمگیری قاطع حاضران ،یعنای مادیران ارشاد شارکت ،نقشاۀ راه را ترسایم
میکند.
جای نقطه کاما در کدام جمله درست است؟ گزینۀ درست را عالمت بزنید و بقیۀ گزینهها را ویرایش کنید.

○ برف میبارید؛ اما سفرمان را لغو نکردیم.

○ با وجود اینکه برف میبارید؛ اما سفرمان را لغو نکردیم.

○ با وجود اینکه برف میبارید؛ سفرمان را لغو نکردیم.

○ برف میبارید؛ سفرمان را لغو نکردیم.

نقطه کاما را در کدام جمله درست درج کردهاند؟

رسانی مبهم؛ یعنی بدون توجه به الزامات پیام ،موجب تأخیر فرهنگی میشود.
○ عملکرد رسانه در اطالع ِ

○ عملکرد رسانه اطالع رسانی شفاف است ،یعنی باید به الزامات پیام توجه کند؛ تا تأخیر فرهنگی بروز نکند.
○ عملکرد رسانه اطالع رسانی شفاف ،یعنی با درنظرگرفتن الزامات پیام ،است؛ و این هوشمندی مانع تأخیر فرهنگی میشود.
○ رسانه باید عملکردی شفاف در پیش بگیرد؛ یعنی به الزامات پیام توجه کند و بدین ترتیب ،تأخیر فرهنگی نیافریند.
همۀ حقوق برای مؤسسۀ «ویراستاران» محفوظ است .تکثیر و انتشار این جزوه ،به هر شکل و در هر بستری ،غیرقانونی و غیراخالقی است.

ویرایش صوری

59

متنهای تمرینی

درسنامۀ کارگاه ویرایش و درستنویسی

* حسن تنها فروشندۀ این مغازه است.

* یک مردی را دیدم.

* افشار ،مجری قویای بود.

ُ
دوه.
ق
* رهبر باید هم حاکم باشد و هم ِ

دانستن شیوههای اصلی و روشهای اساسی جمعآوری
* اولین اقدام و کار ضروری و حیاتی که باید در تحقیق و پژوهش انجام داد ،آ گاهی و
ِ
اطالعات است.

* حجاب یک پدیدۀ هنجار و حجاب یک سنت پذیرفته شده نزد ایرانیان است.

ً
* دوما ،اخبارهای متناقضی از وضعیت اسلحههای سربازان و امورات مربوط به لوازمات و اسبابهای جنگی در میادین نبرد به گوش میرسد.

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

دیگر به جریان انداختند.

* یک نکتۀ لزم به ذکر این است که دامن زدن به دوئیتها و تأکید بر منیتها خوبیت ندارد.

* در سال اخیر ،بانک کشاورزی تسهیالت دام پروری را صد در صد افزایش می دهد.
ً
* گاها او را به خطا به خطا در اندیشه و رفتار متهم میسازد.

* نسبت به مسایل وارده بیتفاوت نباش.

* عادم رضاایت باال از ساوی کارماندان به خااطر غیار قابال پیش بینی بودن اماور از جماله نقطاه ضعاا های ساختااار ماتاریسیاست.
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* در نتیجه ،حقوق طبیعی یا فطری با توجه به اینکه خداوند استعدادها و زمینههای لزم برای رشد و رسیدن انسان به کمال را فراهم کرده است ،با
عنایت به حکیم بودن خداوند به انسان در جهت اهداف خلقت بشر ،بخشیده است .ضمن اینکاه حقاوق فطاری همیشاه باا یاک مسائولیت فطاری
نسبت به پیمودن انسان در مسیر کمال انسانی ،همراه است
ویرایششده :با توجه به اینکه خداوند استعدادها و زمینههای لزم را برای رشاد و رسایدن انساان باه کماال فاراهم کارده اسات و باا عنایات باه
حکیمبودن خداوند ،میتوان چنین نتیجه گرفت که حقوق طبیعی یا فطری در جهت اهداف خلقات بشار ،اعطاا شاده اسات .ضامن اینکاه حقاوق
کمال انسانی همراه است.
فطری همیشه با مسئولیت فطری انسان در پیمودن مسیر ِ

* این بروشور ضمن نگاهي گذرا به سیره معصومین (علی هم السالم ) از بعد فردي در رابطه خود و خدا و از بعد اجتماعي در رابطه خود و مردم بر
آن است تا رفتارهاي فردي و اجتماعي ائمه را سر مشق سلوک مومنان دراین روزهاي آسماني معرفیکند.
ویرایششده :این دفترک (بروشور) با نگاهی گذرا به سیرۀ معصومان در ُبعد فردی (رابطۀ خود و خدا) و ُبعد اجتماعی (رابطۀ خود و ماردم)،
اجتماعی ائمه را بهترین سرمشق عمل مؤمنان در این روزهای آسمانی معرفی کند.
بر آن است که رفتارهای فردی و
ِ

* عدم آشنایي با استانداردهاي رفتاری طرف مقابل:فرض کنید خانواده اي از کلمه "شما" در هنگام گفتگوي صمیمي با هم استفاده مي کنند .ولاي
در خانواده ي طرف مقابل از "تو" به جاي "شما" استفاده مي شود،اگر دو طرف به این مسئله آ گاه نباوده باشاند ورعایات ننمایناد،ممکن اسات طارف
مقابل گفتن کلمه تو را به عنوان توهین محسوب نموده ودلخور ورنجیده خاطر گردد.
ویرایششده :آشنانبودن با اصول رفتاری طرف مقابل :فرض کنید افراد خانوادهای در هنگام گفتوگوی صامیمی باا هام نیاز از کلماۀ «شاما»
استفاده میکنند؛ ولی افراد خانوادۀ طرف مقابل ،از «تو» .دو طرف باید از این مسئله آ گاه باشند و در خطابهای خود ،آن را رعایت کنند؛ وگرنه افراد
شنیدن کلمۀ «تو» را توهین محسوب کنند و رنجیدهخاطر شوند.
خانوادۀ اول ممکن است
ِ
ً
* عدم شناخت از یکدیگر:بسیاري از دختران وپسران نقطات مثبت ومنفي خود رانمي شناسند مثال فکر ماي کناد کاه بهاناه گیار نیسات درحاالي کاه در خاانواده
پدري خود از این نظر استاد شده وعادت نماوده اسات.لذ باراي شاناخت همسافر خاویش ابتادا خویشاتن را بایدشاناخت کاه روان شناساان باه آن شاناخت خاود
واقعي مي گویند و بعد پنجاه ویژگي مثبت وپنجاه ویژگي منفي همسر خویش را بنویسید وصحت وثقم آنرا با مشاور خانواده در میان بگذارید!
ً
منفی خود را نمیشناسند .مثال دختار یاا
ویرایششـده :نشناختن خود پیش از شناخت دیگری :بسیاری از دختران و پسران ویژگیهای مثبت و ِ
پسری ممکن است فکر کند که بهانهگیر نیست؛ در حالی که در خانوادۀ پدری خود ،از این نظر استاد شده و به آن عادت کرده اسات؛ ازایانرو بارای
ویژگای مثبات
خود واقعی میگویند .بعد از آن ،باید پنجاه
شناخت همسفر زندگی خویش ،ابتدا باید خویشتن را شناخت .روانشناسان به آن ،شناخت ِ
ِ
ویژگی منفی همسر را نوشت و درست و غلطبودن آنها را با مشاور خانواده در میان گذاشت.
و پنجاه
ِ

* عدم شناخت از اختالف نظرهاي دختر وپسر:برخی جوانان فکر مي کنند؛به صرف اینکه در چند مورد نظرات یکساني دارند هم کفو مي باشند در
ً
حالي که باید هم ک فو بودن را از نداشتن اختالفات عادتي ورفتاري وعقلی وخانوادگی وفرهنگی بدست آورند ،مثال باید بررسي شودکه زمان خواب
وبیداري آنان با هم چه تفاوتهایي دارد و....
ُ
فاو (مناساب) هام هساتند کاه در چناد زمیناه،
ویرایششده :نشناختن اختالفهای همدیگر :برخی جوانان فکر میکنند تنهاا باه ایان دلیال ک ِ
ً
ُ
دیدگاههایی یکسان دارند؛ در حالی که کفوبودن را از نداشت ِن اختالفهای عادتی ،رفتاری ،عقلی ،خانوادگی و فرهنگی باید نتیجه بگیرند .ماثال بایاد
بررسی کنند که زمان خواب و بیداری آنان چه تفاوتهایی با هم دارد.
ً
* در بروز این پدیده عوامل متعددی نقش دارند که میباید مورد بررسی قرار گیرند اما مهمترین عاملی که تقریبا می ت وان گفت کاه دراکثار تحقیقاات
صورت گرفته از عوامل موثر برروسپی گری ذکرشده است طالق (بعلت اعتیاد یاخشونت همسرو ،)...فوت همسروعدم توانایی تأمین نیازهای ماادی
و یا فرار از خانه در دختران که بهدلیل عدم مهارتهای شغلی ،به تبع آن بیکاری ،عدم تاأمین معااش وفقار در هار دو گاروه باعاث گارایش آناان باه
روسپیگری جهت تامین مخارج زندگی آنان شده است .
ً
مهام
ویرایششـده :در بروز این پدیده ،عوامل متعددی نقش دارند که باید آنها را بررسی کرد؛ اما میتوان گفت تقریبا بیشتر پژوهشهاا عوامال ِ
مؤثر بر روسپیگری را اینگونه برشمردهاند :طالق بهعل ت اعتیاد یا خشونت همسر یا ،...فوت همسر ،ناتوانی در تأمین نیازهای ماادی ،فارار از خاناه
در دختران .همچنین نداشتن مهارتهای شغلی و بهتبع آن ،بیکاری و تأمیننشدن معاش و دستوپنجهنرمکردن با فقار ،باعاث شاده اسات هار دو
گروه برای تأمین مخارج زندگی به روسپیگری روی بیاورند.
همۀ حقوق برای مؤسسۀ «ویراستاران» محفوظ است .تکثیر و انتشار این جزوه ،به هر شکل و در هر بستری ،غیرقانونی و غیراخالقی است.
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ﺑ ﺎﻻ

ﻣ
ﻮرد

؟!

ﯾﮏ

ﻋﺪم

ﺗﻌﺼﺐ وﯾﺮاﺳﺘﺎر!

ﻣﻼک
ﺑﻨﺎی ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻨﺎی ﺑﻬﺘﺮﺗﺮ

ُ
 .۶ﮐﻠﯿﺸﻪﮐﺸﯽ

ﺗـﺒـﺪﯾـﻞ واژۀ ١.
ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻪ آﺷﻨﺎ

ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻌﯿﺎرﺳﺎزی
.٧
ِ
ﻣﺤﺎوره
و ﻟﮫﺠﻪ و ﮔﻮﯾﺶ
و ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻓﺸﺮدهﮔﻮﯾﯽ
...

رﻓﻊ ﮐﮋﺗﺎﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ٢.

...

ﺗﮑﺮار »ﮐﻪ«

ﻧﻤﻮدن

ﺗﺘﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﺎت

ﮔﺸﺘﻦ

ی  +ی ﻧﮑﺮه

ﭘﯿﺮاﻣﻮن

دو »ک«

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  /ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدن
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصدادن

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آواﯾﯽ
 .٨رﺳﺎﺳﺎزی
ِ
دﻗﺖورزی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ٣.

ﭼﺎﻟﺶ

وﯾﺮاﯾﺶ
زﺑﺎﻧﻰ

دﻟﯿﻞ  /ﻋﻠﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ  /ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻊ
ِ

دور ﺑﺎﻃﻞ

»ﮐﯽ را«

 .۱ﺻﯿﻐﻪ ﯾﮑﯽ  +ﺟﻨﺲ ﯾﮑﯽ
اﺻﻮل ﺣﺬف
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﻞ

 .٩اﺻﻼح
ﺧﻄﺎی
دﺳﺘﻮری

ﻋﺪمآوری
»و ﯾﺎ«

»ــﺮﯾﺪ«

ﯾﮏ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻢﭘﺎﯾﻪ

ﺧﻮاﻧﺪن  /ﺧﻮاﻧﺶ

ﻣﻨﻔﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﮑﺮر

ﺘﻦ
اﺷ
د

ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ؟
»ﺗﻨﻬﺎ«  +اﺳﻢ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

 .۳ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت  +ﺟﻨﺲ ﯾﮑﯽ
 .۴ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت  +ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت
 .۵دو ﻓﻌﻞ:
ﻣﺎﺿﯽ ﻧﻘﻠﯽ  /ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻌﯿﺪ  +ﺻﯿﻐﻪ ﯾﮑﯽ

اﺻﻼح ﺧﻄﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ۴.
و ﭘﯿﭽﯿﺪهﻧﻮﯾﺴﯽ

دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ اﺟﺰای ﻓﻌﻞ

 .۲ﺻﯿﻐﻪ ﯾﮑﯽ  +ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت

» .۱را« ﺑﺮای ﻓﻌﻞ ﻻزم
دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ

درازﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺗﮏﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ

واژﮔﺎﻧﯽ

 .۲دو »را«
 .۳دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ »را« از ﻣﻔﻌﻮل
 .۴ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻌﻞ

اﺻﻄﻼﺣﯽ
ﻣﺘﺮادف ﺑﯿﺠﺎ
 .١٠ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداریﺳﺘﯿﺰی

آﻧﭽﻪ  +ﮐﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ...اﻣﺎ...

ﺣﺸﻮزداﯾﯽ ۵.

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﺮﻓﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮی

ﺿﻤﯿﺮ اﺿﺎﻓﯽ
آﯾﺎ  +ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺮﺳﺸﯽ

 ۰۲۱ ۶۶۹ ۱ ۹۹۶ ۲و ۰۹۳۰bagheri

 1را ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ۳۰۰۰ ۷۶۵۴۳۲۱ ۸۲۱ :

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﯾﻤﯿﻠﯽvirastaran.net/r :
ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام@virastaran :

virastaran.net

اﺻﻞ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ

در وﯾﺮاﯾﺶ زﺑﺎﻧﯽ
در وﯾﺮاﯾﺶ ﺻﻮری

ﮐﺎرﮐﺮد

ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻧﺸﺮ

ﮔﻔﺘﺎر
زﺑﺎن ﻋﻠﻢ

ﻧﻮﺷﺘﺎر

زﺑﺎن ادﺑﯽ

وﻇﯿﻔﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

3

از واژهﻫﺎ؟
از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ؟

2

1

0

آﯾﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟

وﯾﺮاﺳﺘﺎر

ﻣﺒﺎﻧﻰ

زﺑﺎن؟

ﭘﺎﮐﯽﮔﺮاﯾﺎن و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﻌﯿﺎر

دو ﭘﺮﺳﺶ راﻫﮕﺸﺎ
وﯾﺮاﺳﺘﺎرﺷﺪن
اﻧﻮاع

و 
در زﺑﺎن

ﺳﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

؟

ﺗﻌﺼﺐ وﯾﺮاﺳﺘﺎر!

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺸﯽ

اﺑﺰار

وﯾﺮاﯾﺶ

راه

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ام ،ای ،اﺳﺖ...،
ﺿﻤﺎﯾﺮ ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ
ﯾﺎی ﻧﮑﺮه و ﻣﺼﺪری و ﻧﺴﺒﯽ

ّ
دﺳﺘﻮرﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ

ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ

ﮐﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ۱ ۵ -۸ ۹ -۱ -۲ :

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ

وﯾﺮاﯾﺶ
ﺻﻮرى

»ﺑﻪ«
اﻋﺪاد

اﺟﺰای ﮐﺘﺎب
ﻓـﮫﺮﺳـﺖ
ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی

][

،

.
:

»«
ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺣﯿﺪریﺛﺎﻧﯽ

...

ﺷﻤﺎرۀ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ درسﻧﺎﻣﻪ۳۵۷۷۸۹۵ :

!
1

AB

؟

در ارﺟﺎع
در ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

ﺷﯿﻮۀ درونﻣﺘﻨﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ درسﻧﺎﻣﻪ:

)(

ﺷﯿﻮۀ ﭘﺎﻧﻮﺷﺘﯽ  /ﭘﯽﻧﻮﺷﺘﯽ

ﺷﯿﻮۀ ارﺟﺎعدھﯽ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﺎﻗﺮی

؛

در ارﺟﺎع
در ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶

فاصلهگذاری

واژهﻫﺎ

ﭘﺮواﻧﮥ ﻧﺸﺮ۱ ۲ ۸ ۶ ۳ :

اﻣـﻼ

heydarisani.ir

دﺳﺘﻮر ﺧﻂ

واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت اﻣﻼﯾﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺛﺒﺖ۴ ۱ ۳ ۱ ۰ ۷ :

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

همیشه سالم...

از کیفیت برگزاری کارگاه ویرایش و درستنویسی راضی بودید؟ ارزیابیتان را در وبگاه «ویراستاران» درج کنید .ضع ها و قوتهایش را بنویسید و
دگان وبگاه «ویراستاران» ترسیم
پیشنهادها و نقدهایتان را مطرح سازید .همچنین در چند جملۀ کوتاه و رسا ،تصویری از کالس در ذهن بازدیدکنن ِ

کنید تا بتوانند برای شرکت در این دوره ،آسودهتر تصمیم بگیرند.

◄

virastaran.net/a/58

کارگاههای «ویراستاران»

 .۵دستورآموزی (دستورزبان فارسی)؛  .۴ویرایش رایانهای؛  .۳صفحهآرایی؛
 .۲ویرایش و درستنویسی؛  .۱نگارش و ز یبانویسی؛
 .۲۳خوشنویسی با خودکار.
 .۵نمایهسازی؛
 .۶دستورکلی (تغییر یکجای صدها نویسه و واژه)؛  .۷نگارش اداری؛  .۷کوتهنویسی؛
بودن با «ویراستاران»

 .۲در نشستها و ِوبینارهای «ویراستاران» شرکت کنیم و ذهنمان را به زبان فارسی حساس نگه داریم؛

 .۱با ترسیم تصویری واقعی از کارگاهها ،شرکت در آنها را به کسانی پیشنهاد کنیم که با «نوشتن» سروکار دارند؛
 .۵دستکم هفتهای دو بار به وبگاه «ویراستاران» سر بزنیم و در صفحههای شبکههای اجتماعیاش بمانیم؛
 .۴پیشنهادها ،نقدها ،ایدهها و دیدگاههای خود را مطرح سازیم و امیدوارانه افقهای نو بگشاییم؛
 .۳با مدرسان و اعضای گروه «ویراستاران» به «هر» صورتی که باشد و بشود« ،در ارتباط» باشیم و بمانیم.

میزبانان کارگاههای «ویراستاران»

پژوهشگاه رویان ،کتابخانۀ مل ِی فارس و خراسان و مرکز ،معاونت سیاسی صداوسیما ،آکادمی بانک سامان ،دانشگاه فردوسی ،اتاق بازرگانی آلمان،
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،بانک سپه ،خانۀ کتاب ،مدرسۀ اشتغال دانشگاه شری  ،دانشگاه الزهرا  ،فرهنگسرای رسانه ،خبرگازاری
دانشجو ،رخداد تازه ،کانون انصار ،مؤسسۀ بهاران ،مجتمع سرچشمه ،گزینۀ دو ،سازمان برنامه و بودجه ،طلوع حق ،کانون کارگزاران باورس ،مرکاز
مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان ،جامعةالمصطفی ،نیروی انتظامی ،کتابپردازان ،ادارۀ تولیدات فرهنگای آساتان قادس ،سارای فردوسای ،دانشاکدۀ
نور ری ،فرهنگسرای باران در ُسرخه ،هلدینگ سارمایهگذاری تاأمین ،دانشاگاه خلیجفاارس بوشاهر،
علوم پزشکی مشهد ،قلمستان اصفهان ،پیام ِ
دانشگاه هرات افغانستان ،فرهنگسرای سینا مونترآل ،دانشگاه سمنان ،مرکز تحقیقات معلمان اصفهان و ...تا  ۲۳۵نهاد.
«ویراستاران» فعالترین نهاد رسمی ویرایش در ایران

سالها صدرنشین نتایج گوگل ،با جستوجوی واژۀ «ویرایش»
ای بیش از  ۳۱۳۳اثر گوناگون
ویرایش رایانه ِ
برگزاری  ۲۲۶۷نشست و کارگاه در  ۲۷شهر ایران و نیز هرات و مونترال ،برای  ۲۴،۵۵۴نفر در قالب  ۱۲۴،۷۶۶نفرساعت برنامه ،از آذر ۲۵۷۷تا فروردین۲۵۵۵
باخبرشدن از برنامهها و کارگاههای آینده از طریق «خبرنامۀ پیامکی» و «خبرنامۀ رایانامهای»:

virastaran.net/r

عدد ( 1التین) را پیامک کنید به۳۱۱۱ ۷۶۵۴۳۲۱ ۸۲۱ :
جایی برای یادگیری نکتههای نگارشی و ویرایشی @virastaran :در تلگرام و اینستاگرام
۱۲۱۶۶۹۱۹۹۶۲ info@virastaran.net
شمارۀ مدرس دورۀ شما ۳۵....................... :شمارۀ نو ٔ
یسنده درسنامه۳۵۵۳bagheri :

