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درس پنجم

وىراىش

نوشته هاى زىر را با هم مقاىسه کنىد:
مجتبى مىنوى بسال 1282 هـ ش درتهران متولد شد، خاندان او از علماء تراز اول 
تهران بودند و گذشته گان او در اىن شهر مقام روحانى برجسته اى داشتند.او در شهر سامره 
تحصىل ابتدائى را شروع و پس از بازگشت به تهران در دارلفنون و دارالمعلّمىن مرکزى 

به تحصىل ادامه داد.
٭  ٭  ٭

استاد مجتبى مىنوى به سال 1282 هـ. ش. در تهران متولّد شد.خاندان او از علماى 
طراز اّول تهران بودند و گذشتگان او در اىن شهر مقام روحانى برجسته اى داشتند.

تهران، در  به  بازگشت    از  ابتداىى را درشهر سامره شروع کرد و پس  او تحصىل 
دارالفنون و دارالمعلّمىن مرکزى به تحصىل ادامه داد.

چه تفاوتى مىان اىن نوشته ها وجود دارد؟
در نوشتٔه اّول عالىم نگارشى به درستى به کار نرفته و قسمت اّول نوشته از قسمت 
دوم آن جدا نشده است. همچنىن چند اشتباه نگارشى و غلط امالىى در متن دىده مى شود 

که همگى در نوشتٔه دوم اصالح شده است.
هر نوشته باىد ازجهات گوناگون محتوا، بىان، صّحت و اعتبار، دّقت، نظم، آراستگى، 
عالىم نگارشى و … بازبىنى شود. اىن بازبىنى را در اصطالح »وىراىش« ىا »وىراستارى« و 

کسى که اىن کار را انجام مى دهد »وىراستار« مى نامند.
وىراستار باىد ضمن رعاىت سبک صاحب  نوشته ىا مترجم خطاهاى دستورى، حشو، 
تکرار و گزافه گوىى و عبارت هاى بى شىرازه و پرىشان راسامان دهد؛ زىرا نوشته هرچند علمى 
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و دقىق باشد، اگر زبانى ساده، شکلى آراسته و بىانى متناسب نداشته باشد، بى تأثىر، دل گزا 
و خسته کننده خواهد بود. گفتىم وىراىش به همٔه  جنبه هاى ىک اثر از محتوا، ساخت، زبان 

و نظم و ترتىب ظاهرى آن تعلّق مى گىرد و به همىن اعتبار انواعى دارد:
1( وىراىش فّنى )آراستگِى ظاهرى و نظم و ترتىب بخشىدن به اثر(

2( وىراىش تخّصصى )که ناظر بر جنبٔه علمى ىا تخّصصى اثر است(
3( وىراىش زبانى و ساختارى )که مربوط به جنبه هاى دستورى و نگارشى و امالىى 

است(
شما نىز باىد نوشتٔه خود را پس از نگارش، از جهات گوناگون وىراىش و پاالىش کنىد. 
ىکى از جهات وىراىش، وىراىش فّنى و ىکى از کارهاىى که در وىراىش فّنى انجام مى گىرد، 
رعاىت نشانه هاى نگارشى است که دراىن کتاب با آن بىشتر آشنا مى شوىد. با انواع دىگر 

سال هاى  در  وىراستارى  ومهارت هاى  وىراىش 
آىنده آشنا خواهىد شد.

 بند )پاراگراف(
در هر نوشته براى بىان مطلب از چند بند 
تشکىل   جمله  چند  از  بند  هر  مى کنىم.  استفاده 
مى شود و ىک مطلب خاص را بىان مى کند ولى در 
کل، مجموعٔه بندها باهم ارتباط موضوعى دارند.
نخستىن  سطر هر بند به اندازهٔ ىک سانتى متر 

بىشتر از بقّىهٔ  سطرها ازحاشىه فاصله دارد.

 عالىم نگارشى
به جملٔه زىر توّجه کنىد:
»پدر على از راه رسىد.«

اىن جمله رابه چند شکل مى توان نشانه گذارى و معنى کرد:
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1( پدر، على از راه رسىد؟
2( پدر، على از راه رسىد.
3( پدِر على از راه رسىد.
4( پدِر على از راه رسىد؟

ىا جملٔه: »بخشاىش الزم نىست اعدامش کنىد« اىن رأى قاضى را مى توان با کمک 
عالىم نگارشى دوگونه خواند و اجرا کرد:

1( بخشاىش؛ الزم نىست اعدامش کنىد.

2( بخشاىش الزم نىست؛ اعدامش کنىد.
پس مى بىنىد که با ىک عالمت )؛( مى توان جان کسى را خرىد ىا…

فّعالّىت
چرا باىد هر نوشته اى وىراستارى شود؟

شما نىز تاکنون در خواندن بسىارى از درس ها ىا کتاب ها با اىن مشکل مواجه بوده اىد. 
پس با شناخت عالىم نگارشى و کاربرد آنها، از اىن پس سعى کنىد درست بنوىسىد و درست 

بخوانىد. براى نشانه گذارى نوشته هاى خود مى توانىد از جدول زىر استفاده کنىد.

نشانه

.

،

1

2

موارد استفاده

1( درپاىان همٔه جمله ها به جز جمله هاى پرسشى و تعّجبى: 
هوا ابرى است. شاىد درک اىن مسئله دشوار باشد.

2( پس از هر حرفى که به صورت نشانٔه اختصار به کار  رفته باشد: 
ابن سىنا متولّد سال 428 هـ.ش.

1( مىان عبارت :
او با تالش بسىار صادقانه، به مقصود رسىد.

2( پس از منادا: خداىا، مرا عفو کن.
3( هرجا کلمه ىا عبارتى به عنوان توضىح، درضمن جمله ىا عبارتى دىگر آورده 

شود:
سهراب سپهرى، شاعر معاصر، به نّقاشى عالقٔه فراوان داشت.

نام

جدول نشانه گذارى

ردىف

 نقطه

وىرگول
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همان جا، زىر آن درخت، نشسته بودم.
4( بىن چند کلمه که اسناد واحدى باشد:

فردوسى، مولوى، سعدى و حافظ از بزرگان شعر فارسى هستند.
5( بىن دو کلمه که ممکن است خواننده آنها را با کسرٔه اضافه بخواند:

پدر، حسن را سرزنش کرد.
اگر  6( مىان جمله هاى غىرمستقل که در مجموع جملٔه کاملى را تشکىل مى دهند: 

شب ها همه قدر بودى، شب قدر بى قدر بودى.

1( قبل از نقل قول: 
صاحب نظران آموزشى مى گوىند: شرط درست نوشتن، درست فهمىدن است.

2( هنگام برشمردن اجزاى ىک چىز:
آثار جالل آل احمد عبارت اند از: خسى درمىقات، مدىر مدرسه، سه تار و …

3( جلوى کلماتى که مى خواهىم آنها را معنى کنىم: نغز: دل کش

1( درپاىان جمله هاى پرسشى:
آىا تاکنون کتاب گلستان سعدى را خوانده اى؟
2( براى نشان دادن مفهوم تردىد ىا استهزا: 

وفات حافظ در 721 )؟( اتّفاق افتاد.
او نابغه )؟( است.

1( درپاىان جملٔه تعّجبى، تأکىدى، عاطفى:
عجب روزگارى است!

2( پس از اصوات: هان! اى دل عبرت بىن

1( سخنى که به طور مستقىم از جاىى ىا کسى نقل مى شود:
پىامبر فرمودند: »طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است«.

2( اسامى و عناوىن و اصطالحات علمى ىا فّنى )فقط بار اّول(.
»صور خىال« از اجزاى اصلى شعر است.

1( براى جداکردن جمله هاىى که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر مى رسند 
ولى در ىک عبارت طوالنى، با ىکدىگر بستگى معناىى دارند:

دانش آموز باىد درس بخواند؛ منظّم باشد و به سخنان معلّم گوش فرا دهد.
2( در بىان توضىح و مثال پىش از کلمه هاى »مثالً«، »فرضـاً«، »ىعنى« و…:

هنگام نگارش باىد خوب دىد؛ ىعنى، دّقت داشت و هوشىار بود.

1( درمکالمٔه بىن اشخاص داستان ها ىا نماىش نامه ها ىا ذکر مکالمات تلفنى، در ابتداى 
جمله و از سر سطر به جاى نام گوىنده:

ـ کجا بودى؟
ـ کتاب خانه.

ـ چه کتابى انتخاب کردى؟

3

4

5

6

7

8

:

؟

!

»  «

؛

ـ

  دونقطه

عالمت سؤال

عالمت تعّجب
ىا خطاب

گىومه

نقطه وىرگول

خط فاصله
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ـ خدمات متقابل اسالم و اىران.
2( هنگامى که دو کلمه بر روى هم دوجنبٔه مختلف از ىک منظور را نشان 

دهند: 
مباحث اجتماعى ـ روانى گاه بسىار به هم پىوند مى خورند.
3( به معنى »تا« و »به« براى بىان فواصل زمانى و مکانى

قطار تهران ـ مشهد حرکت کرد.
گروه سّنى 7 ـ 13 سال مى توانند اىن کتاب را بخوانند.

4( براى جداکردن عبارت معترضه: 
حضرت على ــ علىه الّسالم ــ فرمود...

5( هرگاه کلمه اى در آخر سطر نگنجد، با  قراردادن ىک خّط فاصله بقّىٔه آن 
را در سطر بعد مى نوىسىم:

درنگارش هاىى که جنبٔه ادبى دارند استفاده از احساس و عاطفه، ُصَور خىال، 
صمىمّىت، شىوه هاى مّهم پرورش مطلب هستند.

1( براى نشان دادن جمالت و کلمات محذوف:
را تشکىل  از صور خىال  استعاره، مجاز، تشخىص و… جنبه هاىى  کناىه، 

مى دهند.
2( سخن ناتمام:

شما… شما… زبانم الل…
3( براى نشان دادن کشش هجا در گفتار:

سقف هر …ى رىخت. آها… ى حسىن، کجاىى؟
4( افتادگى کلمه ىا کلماتى از ىک نسخٔه خطّى:

اّول چىزى که نگاه کنند روز قىامت نماز ُبَود. اگر تمام باشد و به شرط بَُود 
بپذىرند و دىگر ... چنان که باشد بپذىرند.

1( مطالبى که جزِء اصل کالم نباشد: 
مدرسه  کالس هاى  ساىر  بىن  شما  کالس  کنم  اعالم  که  معلّم: خوش حالم 
دانش آموزان احساسات  ابراز   [ است.  کرده  کسب  را  نمره  باالترىن 

کالس[
2( در تصحىح متون کلمات الحاقى ىا توضىحات احتمالى در قاّلب گذاشته 

مى شود:
گفت: من مردى طّرارم، ]تو[ اىن زر به من امانت دادى…

3( دستورهاى اجراىى در نماىش نامه ها:
حسىن ]با نىش خند[ فکر مى کنىد اىن کار به صالح شما باشد؟

   سه نقطه

   قاّلب

9

10

…

] [
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1( معنى و معادل ىک کلمه:
زندگى نامه )بىوگرافى( و حسب حال )اتوبىوگرافى( دو حوزهٔ مّهم نگارشى هستند.

2( توضىح بىشتر:
بناى واقع گراىى )همان رئالىسم درمکاتب ادبى غربى( بر حقىقت گوىى است.

3( ذکر تارىخ، شهرت، تخلّص، نام سابق و …
ابن سىنا )370 ـ 428 هـ.ق( از نوابغ شرق و جامع علوم گوناگون بود.

1( براى جداکردن روز، ماه، سال:
خواهشمند است درتارىخ 1390/1/24 در محّل مدرسه حضور به هم رسانىد.
2( براى جدا کردن مصرع هاى ىک بىت: آى آدم ها / ىک نفر دارد که دست 

و پاى دائم مى زند در آب

1( براى توضىح ىک کلمه در پاورقى
2( درآغاز ىک سطر به نشانٔه شروع مطلب جدىد

براى نشان دادن نتىجٔه ترکىب چند جزء ىا تجزىٔه ىک کلمه:
»از پا افتادن« از چند بخش تشکىل شده است ← از )حرف اضافه( + پا )اسم( 

+ افتادن)مصدر(

عالمت جمالت و کلمات مشابه:
کتاب »زبان فارسى« سال اّول دبىرستان
  ′′        ′′      ′′         ′′    دوم       ′′

براى نشان دادن انشعاب: 
ساده                
مشتق اسم ها از نظر ساخت چهار دسته اند:    
مرکّب                

مشتق ــ مرکّب            

براى نشان دادن تساوى مىان دو مطلب:
 آمدم که تو را ببىنم = براى دىدن تو آمدم.

11

12

13

14

15

16

17

) (
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٭

←

′′
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  کمانک
  )پرانتز(

ممّىز
)خّط مورب(

   ستاره

   پىکان

   اىضاً

   آکالد

)دو ابرو(

 تساوى
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خود آزماىى
1( نوشتٔه زىر را به دّقت بخوانىد و بندهاى آن را مشخص کنىد و سپس ضرورت به کارگىرى عالىم 

نگارشى را در بند اّول آن توضىح دهىد.
همۀ ما به نوشتن نىاز دارىم

ما در زندگى روزانه با نزدىکان، دوستان، همشاگردان و معلّمان و کسان دىگر به زبان پىام هاىى را رّد و بدل مى کنىم. 
اىن پىام ها، خواه حضورى خواه تلفنى، شفاهى است. در لحظاتى نىز با خود و در دل سخن مى گوىىم که همان گفتار 
درونى است. روزگارى بود که آدمىان تنها از راه پىام هاى زبانِى حضورى با ىکدىگر رابطهٔ کالمى برقرار مى کردند. درآن 
روزگار هنوز خط اختراع نشده بود. درجهان معاصر نىز جامعه هاىى بودند ــ و شاىد هنوز هم باشند ــ که همان حال 
را داشتند  و براى پىام رسانى کالمى تنها از گفتار استفاده مى کردند. اّما در عصر ما تصّور اىن که بدون  بهره گىرى از 
پىام هاى زبانى نوشتارى بتوان چرخ زندگى اجتماعى و بىن المللى را گرداند محال است و حذف نوشته ها از زندگى ىعنى 
حذف همهٔ مکاتبات، همهٔ مطبوعات، همهٔ کتاب ها، همهٔ آگهى ها، همهٔ اسناد حقوقى و بازرگانى، خالصه همهٔ آن چىزهاىى 
که در حىات ماّدى و معنوى ما و حّتى در معاش عادى روزانهٔ ما تنىده شده اند. مواّدى گفتارى چون برنامه هاى صدا و 
سىما ىا نوارهاىى که روى آنها سخنان ىا ترانه هاىى ضبط شده است نىز ابتدا نوشته مى شوند و حذف نوشته آنها را نىز از 

دسترس ما خارج مى سازد.
شما خود در زندگى بارها نىاز به نوشتن را احساس کرده اىد و براى ىکى از دوستانتان که به قصد اقامت موّقت 
ىا داىم، به شهر ىا کشورى دىگر نقل مکان کرده است نامه نوشته اىد. حّتى شاىد براىتان پىش آمده باشد که نىاز به درد دل 
پىداکرده باشىد و محرم راز در دسترس نىافته باشىد. در چنىن شراىطى، اگر آنچه در ضمىر دارىد، به روى کاغذ آورىد، 
دلتان سبک مى شود و از بار غم آزاد مى شوىد. بسىارى از جوانان هستند که با مکاتبه، از راه دور، دوست مى گىرند ىا با 
شاعران و نوىسندگان و مطبوعات و صداوسىما مکاتبه مى کنند و از اىن راه عواطف خود را بىان مى کنند ىا درخواست هاى 
خود را در مىان مى گذارند ىا مشکالت خود را مطرح مى سازند ىا چىزهاىى مى پرسند و پاسخ مى خواهند. در حقىقت، 
نوشتن هم به نىازهاى فردى شما جواب مى دهد و هم به نىازهاى اجتماعى شما در حوزه هاى گوناگون پاسخ مى دهد.

ممکن است گفته شود که بى سوادان در جوامع امروزى زندگى مى کنند، بى آنکه از نوشتن در رفع نىازهاى 
فردى و اجتماعى خود کمک بگىرند. اما نباىد فراموش کرد که آنان، به هرحال، نىاز به نوشتن را احساس مى کنند، 
ولى براى رفع اىن نىاز از دىگران ىارى مى خواهند. دىگران براى آنان نامه مى نوىسند، فرم پُر مى کنند، به عنوان معتمد، 
ىعنى کسى که مورد اعتماد است، صّحت ثبِت اسناد معامالتى آنها را تصدىق مى کنند و در مواردى ازاىن قبىل، عىنِک 

سوادآور آنان مى شوند.
2( با مراجعه به جدول نشانه گذارى در هرىک از عبارت هاى زىر نشانٔه مناسب را به کار ببرىد.
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معموالً ضرب المثل  گوىند  پس انداز سخن  و  مزاىاى صرفه جوىى  از  بخواهند  که  هنگامى   
اندک اندک خىلى شود و قطره قطره سىلى را به کار مى برند

 گاندى در حالى به وطن بازگشت 1917 که شهرت خاص و عام ىافته بود
  براى درست نوشتن باىد واژگان مناسب اسم  فعل  قىد  صفت را خوب بشناسىم

 عوامل مهّم تربىت عبارت اند از خانواده مدرسه معلّم اجتماع کتاب و
 دکتر محّمدمعىن به سه زبان زندٔه دنىا آشناىى داشت عربى فرانسه و انگلىسى به چهار زبان 
باستانى نىز مسلّط بود پهلوى فارسى باستان اوستا و سنسکرىت در دستور زبان و نىز لغت فارسى نظىر 

نداشت از اىن جا درمى ىابىم که او چه پاىگاه بلند علمى و ادبى داشته است
 چند دکّان کوچک نانواىى قّصابى عطّارى دو قهوه خانه و ىک سلمانى … مجموعٔه شهر را 

تشکىل مى داد.
3( با مراجعه به جدول نشانه گذارى چهار مثال براى کاربرد قاّلب ] [، ستاره ٭، پىکان ← و 

ممّىز/ پىدا کنىد.
4( دو مورد استفادهٔ نادرست از عالىم نگارشى را در ىک روزنامه نشان دهىد.


