درس سوم

وىراىش
توجه کنىد:
به صفحه اى از ىک متن وىراىش شده ّ
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صفحه قبل ،عالىم نگارشى را به درستى در جاى خود به کار
نوشته
براى وىراىش
ٔ
ٔ
حوزه وىراىش ف ّنى است .شما
بردىم و بندها (پاراگراف ها) را اصالح کردىم .اىن کارها در
ٔ
درباره وىراىش ف ّنى مطالبى آموختىد.
در سال گذشته
ٔ
حوزه وىراىش ف ّنى
باىد دانست اصالح شکل کلمات و ىک سان کردن رسم الخط نىز در
ٔ
مقوله
قرار مى گىرد .بعضى اصالحات و تغىىراتى که در متن ابتداى درس اعمال کردىم ،در ٔ
وىراىش ف ّنى جاى دارند ّاما عالوه بر وىراىش ف ّنى آن نوشته را از نظر «ساختار زبان فارسى»
نىز وىراىش کردىم؛ ىعنى کاربردهاى خالف قواعد دستور و زبان ىا تعبىرهاى نامناسب و ناروا
را در نوشته شناساىى کردىم و شکل درست آنها را به جاى اشکال نادرست نشاندىم؛ از جمله:
واژه بىگانه است.
ٔ )1
کلمه «نظام» را به جاى «سىستم» قرار دادىم؛ زىرا سىستم ىک ٔ
کلمه
« )2شوروى ها» را به «مردم شوروى» تغىىر دادىم؛ زىرا شوروى (صفت نسبى از ٔ
شورا) نام کشور است و جمع بسته نمى شود (مثل آلمان ها ،انگلىس ها که نادرست است
کلمه شوروى چون خود «ى» نسبت دارد ،نمى تواند
و باىد گفت آلمانى ها ،انگلىسى ها ّاما ٔ
هنگام جمع دوباره «ى» نسبت بگىرد؛ پس ،نمى توانىم بگوىىم شوروى ى ها).
 )3عبارت «در اىن رابطه» را حذف کردىم؛ زىرا اىن عبارت برگرفته از ىک اصطالح
«درباره»« ،در مورد» و … به کار مى رود.
انگلىسى است که ترجمه شده است و به جاى
ٔ
 )4به جاى «فوق الذکر» از عبارت «ىاد شده» استفاده کردىم؛ زىرا فوق الذکر ىعنى
«آن چه باالتر از ذکر است» نه «ذکر شده در باال» .دىگر اىنکه به جاى آن مى توان از معادل هاى
مناسبى مانند ذکر شده ،ىاد شده ،پىش گفته و … استفاده کرد.
 )5سه اقوام نادرست است و باىد گفت سه قوم؛ زىرا در فارسى عدد با معدود مطابقت
نمى کند.
قرىنه بعدى ىا قبلى حذف شده است.
 )6در فعل «تشکىل شده»« ،است» بدون ٔ
 )7سرزمىن ىعنى اقلىم و مملکت ،در حالى که در اىن نوشته مقصود زمىن ىا خاک
است .پس سرزمىن باىد به «زمىن» تبدىل شود.
شد ت بىشترى برخوردار گشت» مى نوىسىم
 )8به جاى عبارت «هر روزه از ّ
شدت مى ىافت»؛ زىرا ّاوال ً جمله کوتاه تر مى شود و ثانىاً صفت «برخوردار»
« روز به روز ّ
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مخصوص امور نىک و پسندىده است.
 )9به جاى «مقدارى از مسلمانان» باىد گفت شمارى از مسلمانان؛ زىرا مقدار براى
اسم هاى غىرقابل شمارش به کار مى رود.
کلمه بوسنىى را به بوسنىاىى تغىىر دادىم؛ زىرا اگر کلمه اى به صداى «ى» ختم
ٔ )10
شود ،صفت نسبى آن به جاى «ى» با «اىى» ساخته مى شود؛ مثال ً بوسنىاىى ،شىلىاىى ،لىبىاىى
نه بوسنىى ،شىلىى و لىبىى.
اضافه «به وسىله» بهکار رود.
«توسط» به معنى وساطت است و نباىد به جاى حرف ٔ
ٔ )11
کلمه ّ
 )12در جمله اى که نهاد وجود داشته باشد ،نباىد از فعل مجهول استفاده کنىم.
توسط صرب ها
به اىن ترتىب به جاى ٔ
جمله «در اىن ّمدت تعدادى از مسلمانان بوسنىاىى ّ
کشته مى شدند» مى توان نوشت« :در اىن ّمدت صرب ها شمارى از مسلمانان بوسنىاىى
را کشتند».
اکنون بخش دىگرى از اىن نوشته را با هم وىراىش مى کنىم:
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الىت
ّ
فع ّ
درباره
توجه به آنچه سال گذشته  خوانده اىد،
با راهنماىى معلّم و با ّ
ٔ
نوشته قبل گفت وگو کنىد.
ضرورت وىـراىش
ٔ
اىن نوع وىراىش را «وىراىش زبانى» مى گوىند .در وىراىش زبانى (ساختارى) به
جنبه هاى دستورى و نگارشى ىک متن و مطابقت آنها با زبان فارسى معىار مى پردازىم.
پس از آنکه مطلبى را نوشتىم باىد ىک بار دىگر آن را بخوانىم .در اىن بازخوانى
مواردى چون حشوها و تکرارها ،ناپىوستگى و ناهمگونى مطالب ،زىاده نوىسى ،غلط هاى
امالىى و نگارشى و رسم الخطّى و … خود را نشان مى دهند.
پس به خاطر داشته باشىم که هىچ نوشته اى را نباىد پىش از بازخوانى ،اصالح،
کاستن ها و افزودن هاى الزم ،تغىىرها ،جابه جاىى مطالب و آراستن و پىراستن عرضه کرد.
نوشته خود را ىک بار با صداى بلند براى خود ىا کسى دىگر بخوانىد.
سعى کنىد
ٔ
نوشته خود بخوانىد و آن را ضبط کنىد و چند بار به آن گوش دهىد    .
مى توانىد از روى
ٔ
در اىن صورت ضعف ها ،گره ها ،ناهمگونى ها ،ابهام ها و … را به شکلى محسوس و نماىان
درمى ىابىد.
مهم است.
در وىراىش نوشته ،د ّقت در ارتباط و انسجام بندها نىز کارى اساسى و ّ
شاىد اکنون براى شما روشن شده باشد که هر نوشته پس از نگارش به صرف وقت،
تأمل زىادى نىاز دارد و الب ّته اىن کار مستلزم حوصله و بردبارى فراوان است .بسىار
د ّقت و ّ
مواد
نوشته خود را به خوبى فراهم کرده ّاما به
دىده شده است که نوىسنده ىا پژوهشگرى ّ
ٔ
دلىل وىراىش نکردن نوشته و خوددارى از بازخوانى آن ،از زحمات خود بهره اى نبرده
است .خوب مى دانىد که در ارزشىابى ىک اثر به
توجه مى شود
فراورده نهاىى و حاصل کار ّ
ٔ
نه رنجى که براى پژوهش کشىده شده است.
ِ
خل ّقىت ،د ّقت ،حوصله ،عشق،
محصول آگاهىّ ،
چنانکه قبال ً هم گفتىم ،نوشتن،
توجه به وىراىش و پىراستن نوشته از نقاىص احتمالى است.
عالقه و ّ
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جاده اى مى ماند که بارها و بارها کوبىده ،صاف و هموار شده باشد.
نوشته وىراسته به ّ
ٔ
٭   ٭   ٭

خودآزماىى

 )1عبارت هاى زىر را وىراىش کنىد:

تىم ملى اىران به رهبرىّت مربّى خوب اىن تىم با انجام شش دىدار متوالى و پى درپى اىن بازى که پرهىجان و
تصور تماشاگران
کشش بود را به سود خود به پاىان برد .تىم مقابل که از روحىه ٔ بسىار بدى برخوردار بود برخالف ّ
شکست سنگىن و بسىار بدى را خوردند مربىان اىن تىم قبال ً با هم دىدار و به گفت وگو نشستند تا بتوانند تىم هاى طرف هاى
مقابل را ارزىابى کنند.
  آىا چگونه مى توان به قول معروف برعلىه سوابق گذشته ٔافرادى که نمى شناسىم عملىّات قانونى انجام و موضوع
بررسى و ارزىابى کنىم .اىن کار هم مستلزم شناخت است هم مستلزم صرف وقت فراوان .درغىر اىن صورت
را بطور دقىق ّ
تجسس در کار دىگران جائز نىست.
رفتن و برگشتن از نماىشگاه ّمدتى زىاد طول نىنجامىد ولى در همان اندک زمان از غرفه هاى زىادى گاهاً دىدار
ملىت ماست که باىد آن
مى کردم که بسىار جالب توجه بود .ىک دوره ٔ شاهنامه خرىدم زىرا شناسنامه ٔ ملت اىران و سند ّ
را حفظ و خواند و عبرت از پندها و اندرزهاى آن گرفت ،همچنىن ىک دانه دىوان شاعره ٔمعاصر اىران پروىن اعتصامى
را خرىدم .پس بدنبال آن گشت وگزارى در ساىر دىگر غرفه ها کردم و سرانجام از نماىشگاه خطّ و خوشنوىسىى که در
جنب نماىشگاه برپا گشته شده بود بازدىد کردم .آثارى نفىس و هنرمندانه که چشم نواز بودند را مالحظه و ل ّذت بردم …

 )2جمله ها ى زىر را به دو صورت وىراىش کنىد.
رستم در شاهنامه ،پهلوان قوى اى توصىف شده است.
او دالىل کافى اى براى سخن خود ارائه داد.
در کنار آن خط ،خط موازى اى بکشىد.
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