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 چکيده
 ر ناپذیری دارند. غلط نویسیرسانه ها در شکل گیری رفتار اجتماعی مردم نقش موثر و انکا

 در، نقش به سزایی ها، جمله سازی های پیچیده و مبهم و تحلیل نادرست از اخبار واژه

مخاطبان  .باشد داشته ساده، روشن و جذاب یزبان دروزنامه بای. اجتماعی دارد فرهنگ

از کم سواد ترین قشر تا و  قشرهای مختلف جامعه هستند ،رسانه ها به ویژه مطبوعات

روشنفکران و نخبه های جامعه را در بر می گیرد. از این رو نگارش درست روزنامه با توجه 

 نیاز سنجی مخاطب از اهمیت باالیی برخوردار است. پژوهش حاضربه مخاطب شناسی و 

روزنامه در دو  . می پردازد (سال ماهۀ اولشش )5931سال روزنامۀ خبر جنوب  به نقد

در بخش فنی خطاهای سجاوندی، شیوۀ  شده است.بازبینی بخش ویرایش فنی و زبانی 

و در پایان  بررسی شده است زبانی خطاهای واژگانی و دستوریدر بخش  و خط فارسی

روشن می شودکه روزنامه تا چه اندازه درست نویسی و قواعد فنی و زبانی و نگارش زبان 

 فارسی را رعایت کرده است.

 .روزنامه، ویرایش فنی، ویرایش زبانیویراستاری، ویرایش، : واژگان کليدي

 

 

 

 
 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
91  /

ییز
پا

 8
93

1
 

ص
 /

 
65- 33

  

 2 زیبا قالوندي، 1فاطمه راستی 

 .کازروندانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی  5
 .یار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازروناستاد 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 فاطمه راستی

 1931نقد ویراستاري روزنامۀ خبر جنوب سال 

http://www.rassjournal.ir/


 33 -65  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه
 عنصری است: ، دیوان اشعاراستآمده قدیمی ترین مآخذی که در آن واژۀ روزنامه یکی از 

 به روزنامه ایام در همه پیداست                  اگر بخواهی دانست روزنامه بخوان

بی و یاقوت حموی ابوریحان بیرونی، ثعال این واژه مرکب است از روز + نامه ) نامک پهلوی ( و معرب آن روزنامج و روزنامجه است. 

 ( 8: 5935خود به کار برده اند. ) باقریان نژاد،  های هرکدام، واژۀ روزنامه را در کتاب

 که چنان شود؛ می دیده کهن های کتاب از بسیاری در و دارد طوالنی سابقه و تاریخ فارسی ادبیات و زبان در روزنامچه یا روزنامه واژه

 رفته کار به اصطالح یک عنوان به کهن نثر و نظم در روزنامه .اند برده کار به را واژه این خاقانی و نظامی خسرو، ناصر فردوسی، عنصری،

 صورت و غیره و خرج و جمع بر مشتمل است دفتری روزنامچه »می نویسد   کرمانی ابواسحاق اللغات غیاث از نقل به طباطبایی محیط ت.اس

 که است این شود میگرفته  کهن منابع از کلی طور به آنچه (.51: 5931 طباطبایی،) «.شود می واقع دیوان در آنچه و جات پروانه و احکام

 که کردند می ضبط و ثبت دفتری در را فتوحات و جنگ وقایع احوال ، درباری و دیوانی امور محاسبات ، روزانه حوادث ، اتفاقات زمان آن در

 پوست روی بر کشور داخلی اخبار و ها ن شهرستا اوضاع ها، جنگ احوال خشایارشاه پادشاهی زمان در. گفتند می روزنامچه یا روزنامه آن به

 .یافت ادامه همچنان تغییراتی با نویسی روزنامه ایران، به اسالم ورود از بعد .شد می فرستاده ایران سراسر به قاصدان وسیله به و نوشته چرم و

: 5935 نژاد، انباقری .کرد می پخش« شب نامه» برای  تشویق ایرانیان به قیام،  خراسانی علیه حکومت عباسیان قیام کرد،  ابومسلم که زمانی

: 5982که احوال و وقایع روزانه را در آن می نوشت. )مسعودی،   نویسنده و وزیر معروف آل بویه، روزنامچه ای داشت (. صاحب بن عباد،52

اثر اعتماد السلطنه در زمان ناصر « مآثر االثار»ه معتقد است کلمۀ روزنامه در معنی و مفهوم امروزی اولین بار در کتاب (. رحیم رضا ملکزاد55

 (.291: 5931الدین شاه قاجار به کار رفته است. )آرین پور، 

 میرزا عباس گردید آغاز ق. ه 5219سال قاجار محمدشاه زمان در ایران به چاپ صنعت ورود از بعد امروزی معنای در روزنامه نویسی

 احداث و چاپ ماشین نخستین آوردن با و یافت آگاهی زمین مغرب در علمی های پیشرفت از که بود کسانی نخستین از شاه، فتحعلی پسر

 (14-15: 5932. )موالنا،  کرد فراهم روزنامه و کتاب چاپ برای را الزم تبریز، امکانات در چاپخانه

به  ه. ق 5219در زمان پادشاهی محمد شاه قاجار منتشر شد. این روزنامه در سال « کاغذ اخبار»روزنامۀ فارسی در ایران، به نام اولین 

سر دبیری میرزا صالح شیرازی در تهران منتشر شد. روزنامه با خط نستعلیق نوشته می شد؛ در دو صفحه، روی کاغذی با قطع بزرگ که پشت 

 ه انتشار می یافت. )همان(آن سفید بود ماهان

. صورت نگرفته است ن و منظم  دربارۀ اولین روزنامۀ ایراننظر وجود دارد. تا کنون روشی معیدربارۀ اولین روزنامۀ ایران اختالف 

 چون زیادییخ نویسان همچنین دربارۀ انتشار روزنامۀ اخبار و این که شماره ای از آن وجود دارد یا نه اختالف نظر های زیادی وجود دارد. تار

از انتشار روزنامۀ اخبار اظهار بی اطالعی کرده اند ویا در شک و تردید « صدر هاشمی» و  «محمد علی خان تربیت»  ،«رابینو » ، «براون » 

شاه،  سلطنت  ناصرالدینکه در سال سوم  است «اتفاقیه  هروزنامۀ وقای» بر این باورند که اولین روزنامه در ایران به سبک کنونی  بوده اند و 

 (.11-11)همان: توسط امیر کبیر تأسیس شد. 

ان ببه ز« پرتو شناسی» به معنای « ا زاهریر دباهر» ومین روزنامۀ ایران به نام تشار روزنامۀ میرزا صالح شیرازی دسیزده سال پس از ان

روزنامه دیده می شد تصویر خورشید درخشنده به اضافۀ نام  آسوری ) سریانی شرقی جدید ( در ارومیه منتشر شد. آن چه در سر لوحۀ این

. سومین (591-593: 5933پروین، « ) آن گاه نور نو چون فجر طلوع خواهد کرد.» روزنامه بود که زیر این نام، آیه ای از انجیل نقش بسته بود: 

امه با چاپ این روزن کبیر، زیر نظر دولت در تهران منتشر گردید. به دستور امیر« وقایع اتفاقیه»روزنامه به زبان فارسی و به طور رسمی به نام 

 (.11: 5932سنگی و در چهار صفحه، به طور هفتگی در تهران و تمام استان ها و شهر های بزرگ منتشر می شد. ) موالنا، 

در نتیجۀ ارتباط زیاد مردم شهر و نیاز مردم به کسب اطالع از اوضاع و احوال یکدیگر به وجود آمد و به  امروزی روزنامه به این شکل

 دنیا محسوب می شود. )دهخدا(از لوازم ضروری زندگی ملل متمدن بیداری مردم و نشر معارف و ادبیات کمک شایانی کرد. امروزه روزنامه 

 . است کرده متفاوت سخت پیش های دوره مردمان زندگی با را معاصر انسان زندگی ی،گروه های رسانه و ارتباطی وسایل پیدایش

 حاصل شگرفی های پیشرفت ها، آن بر مقدم یا همگام نظری های زمینه در بلکه است، نبوده عملی گام یک تنها وسایل این پیدایش

 گفت در ای عمده نقش مطبوعات جمله از همگانی های رسانه ما کشور در به ویژه معاصر دوران (. در553: 5934)باطنی،  .است شده

 مردم ازانبوهی  با هر روز که هاست رسانه این ابزار ترین عمده کالم،د. ان گذاشته زبان سرنوشت بر ای گسترده نا گزیر تأثیر و ملی شنود و

 فارسی زبان آموختگان، دانش و گیرد می صورت ناقصی نحو به فارسی زبان آموزش ما، آموزشی نظام درکه  این به توجه با. گویند می سخن

 قرار تأثیر تحت آسانی به را آنان همگانی ی ها رسانه زبان کیفیت کنند، نمی کسب آن کارگیری به در مهارتی چندان و آموزند نمی خوب را

بر همین اساس رسانه ها نقش مؤثری در به کارگیری زبان،  (.513: 5931، ایرانی) .دارد می وا پیروی و الگوبرداری به ناخواه خواه و دهد می

http://www.rassjournal.ir/


 33 -65  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 در بین جامعۀ امروزی دارد. پس زبان رسانه باید ساده، همه فهم و بدون از غلط های نگارشی و ویراشی باشد که مخاطب بتواند متن را درست

 بخواند.

ممکن، سبب شده است تا سازمان های ن ر کمترین زماگسترش علوم ارتباطات و نیاز بشر به کسب اخبار و آگاهی های روزمرۀ جهان د

 (3: 5939های گوناگونی به وجود آید. )بدیعی، تباط جمعی توسعه یابد و با توجه به این نیاز ها تخصصرا

کشورهای  مییلیون نسخه منتشر می شود. کشورهای اروپایی و آمریکایی و 24در برخی از کشور های دنیا روزنامه هایی با تیراژ روزانه 

عنوان کشورهایی هستند که روزنامه های پر تیراز در آنجا چاپ می شود. اما در کشور ما با قدمت  و ژاپن( بهآسیایی) چین، هند، پاکستان 

میلیونی، هنوز روزنامه ای با تیراژ میلیونی منتشر نشده است. روزنامه های سراسر کشور به  33 سالۀ انتشار روزنامه ها و جمعیت 594حدود 

، رتبۀ اول را به 31طرح رتبه بندی روزنامه ها، هشت روزنامه با کسب امتیاز باالی هزار نسخه می رسد. بر اساس جدیدترین  844زحمت به 

ی هستند که در صاد، ایران، خبر ورزشی، جام جم، خراسان، اطالعات و کیهان روزنامه هایدست آورده اند. روزنامه های همشهری، دنیای اقت

جوان، آفتاب یزد و عصر اقتصاد روزنامه هایی هستند که امتیاز بین  اول قرار گرفته اند. روزنامه های خبر جنوب، شرق، اعتماد، شهروند، رتبۀ

  )https://www.mehrnews.com (ر دارند.را به دست آورده اند و در رتبۀ دوم قرا 31تا  14

آغاز شد و از آن سال تا کنون این روزنامه بدون حتی یک روز تعطیلی به مخاطبانش  5918انتشار روزنامۀ خبر جنوب از اول مهرماه سال 

 فارس و بوشهر توزیع می شود.ه به گروه رسانه ای خبر است که در استان خبر جنوب یک روزنامۀ محلی چاپ شیراز و وابست عرضه شده است.

تیراژترین روزنامۀ خارج از تهران و تنها روزنامۀ بدون برگشتی تاریخ مطبوعات کشور است. تنها روزنامۀ بخش خصوصی ایران که از پر

ره تعطیلی بی وقفه منتشر شده است و از این جهت رکورد سال بدون حتی یک شما 93ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون یعنی حدود 

 (http://www.mehrnews.com)ر بخش خصوصی مطبوعات ایران است. دا

 ه گروه رسانه ای خبر است که در استان فارس و بوشهر توزیع می شود.وزنامۀ محلی چاپ شیراز و وابسته بخبر جنوب یک ر

 

 روش کار
اری قهای ویرایش و نگارش به ویژه کتاب راهنمای ویراستاری و درست نویسی اثر دکتر حسن ذوالفکتاب مبنای این پژوهش، کتاب 

 است.

به معنای نظم و ترتیب « razis»به معنای دور از هم و جدا و « Vi»گرفته شده است. پیشوند  «ویراستن»از مصدر فارسی  «ویرایش»

 (59: 5932است. )ذوالفقاری،  «آراستن»و « پیراستن»معنای دو مصدر  و در بر گیرندۀ

م ک یراستاران را انجام می دادند. کمگذشته مصححان متون کهن فارسی با اصالح، تجدید نظر و مقابلۀ متون، در عمل همان کار ودر  

نگاشته شد. با تدوین کتاب های دستور زبان فارسی و قاعده مند شدن آن، صد ها کتاب و مقاله دربارۀ مسائل خط، درست نویسی و امال 

 امروزه عمل ویرایش یا بر روی کاغذ یا به روش الکترونیک در رایانه انجام می شود. )همان(

متنی که ویرایش می شود قدرت تأثیر گذاری بیشتری پیدا می کند. البته ویرایش الزما در چهارچوب ویرایش نوشتاری خالصه نمی 

 یعنی متن به طور کاملبرای چاپ است. . ویرایش در متن یعنی نهایت تدارک متن شود و مفهوم عام آن تغییر، تصحیح و تعدیل متن است

 (34: 5933)شکرخواه،  است.شده  ویرایش

. ولی زمانی که متن به دست خواننده می رسد می بیند وقتی نویسنده براساس تصویر ذهنی متنی را می نویسد آن را خالی از مشکل

 متن از خوانندهدرک به نیازمند ویرایش است تا  اثری تقریبا هر در دریافت متن با خطا مواجه می شود.چون تصویر ذهنی نویسنده را ندارد 

  شود. کمک 

مخاطب بتواند درست  -2خواننده بتواند متن را درست بخواند )خوانش درست(.  -5متن ویرایش شده در نهایت به گونه ای است که:   

ویرایش انواعی دارد ولی در این مقاله، تنها ویرایش  خواننده بتواند بر روی نکته های متن درنگ کند. -9خوانی و تند خوانی کند)خوانش تند(. 

 فنی و زبانی و فنی بررسی شده است. 

اثری را اصالح، بازبینی، یکدست و برای چاپ آماده می کند. پس ویراستاری  ،ویراستار کسی است که با آگاهی از انواع مسائل ویرایش  

ه چه باشد کرا داشته این آگاهی   .که ویرایش یک متن را بر عهده می گیرد  باید براساس تخصص و شناسایی نوع متن آن را ویرایش کند

 تا بتواند به صحت بیان، فصاحت کالم و نظم مطالب توجه کند.با زبان فارسی آشنایی کامل داشته باشد موقع کدام متن را ویرایش کند. 

به ارتباط و پیوستگی معنا و مضمون متن و عنوان متن دقت کند تا بتواند یک  ویراستار نباید تنها به ویرایش ظاهر متن توجه کند بلکه باید

 اشته باشد از جمله:نیز، باید ویژگی های د مطبوعات راستاریو متن خوب و رسا به مخاطب تحویل دهد.

 اطالعات عمومی قوی و به روز داشته باشد. -5

 کارکرد ادبیات در خبر را بشناسد. -2
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 مطالعات داستانی و فوق برنامه داشته باشد. -9

 فرق بین خبر، گزارش، مقاله و تفسیر را بداند و با تکنیک های ارائه آن آشنا باشد. -1

 نویسی خبر آشنایی داشته باشد. با پوشش های خبری و شیوه های مؤثر -1

 (51: 5933باشد. )توکلی،  عکس، کایکاتور، طرح و کاربرد رنگ در مطبوعات آشنا کارکرد با -1

زنامه هماهنگ و ارزیابی می کنند. فعالیت بین خبرنگارها و روزنامه نگارها را با مشی رو در تحریریه ها دارند. ویراستاران جایگاه مهمی

ز است و بیشتری نیا ها بزرگتر باشد به ویراستارانویراستاران بستگی به حجم کار خبری و گستردگی تحریریه دارد. هرچه تحریریهتعداد 

از تحریریه ها سردبیر خود، کار ویراستاری را انجام می  برخی در(. 54-52: 5939است )بدیعی و...، هرچه کوچکتر باشد به تعداد کمتری نیاز 

 راستار انجام این کار را بر عهده بگیرد.ویشنهاد این است برای بهبود کار، ولی پی دهد 

 با ویرایشاین پژوهش در تالش است که  ؛گونه نقد ویراستاری  صورت نگرفته است هیچروزنامۀ خبر جنوب به نظر می رسد دربارۀ 

مقاله قصد دارد شش  ماه اول  دستوری را بررسی کند. خطاهای واژگانی و ،زبانیبا ویرایش خطاهای سجاوندی و شیوۀ خط فارسی و ، فنی

 پنج نسخه در هر ماه)یکم، دهم، پانزدهم، بیستم و سی ام هر ماه(.سال را بررسی کند و تنها به ویرایش صفحۀ سیاسی می پردازد. 

 

 پيشينۀ پژوهش 2-1
 در زمینۀ روزنامهکتاب های بی شماری  به زبان فارسی نگاشته شده است؛ اما  بدیهی است در بارۀ ویرایش و نگارش و مربوط به آن،

 چند پایان نامه و مقاله به قرار زیر است: شامل کهصورت گرفته است  ات  هم پژوهش هایینگاری و مطبوع

 .(. نقش روزنامه های فارسی زبان استانبول در انقالب مشروطۀ ایران5931رضانژاد، حسین )

برون مرزی در ایران و ساختار تحوالت درونی آن ها را برررسی می کند. همچنین بیان می کند ارتباط میان روزنامه های  این مقاله

 روزنامه های فارسی زبان استانبول)اختر، شمس و شاهسون( تا چه حد در شناخت تاریخ تجدد ایران عصر قاجار تأثیرگذار بوده است.

 .فتمانی تبلیغات روزنامه ها و مجالت زبان فارسیشیوه های گ . (5931) تاکی، گیتی

جله ها را بررسی می کند. مجله ( شیوه های گفتمانی به کار رفته در تبلیغات روزنامه ها و مwoodsاین مقاله بر اساس الگوی وودز )

موفقیت، خانواده سبز و روزهای زندگی و روزنامه های جام جم، همشهری، کیهان و اطالعات، از هر کدام ده عدد از سال های  خانواده، های

انتخاب کرده است. آن ها را بر اساس الگوی وودز )ال/وهای صوتی، انتخاب کلمه ها، ساختار جمله ها و کاربرد معنایی( بررسی  5934و  5938

 می کند.

 .غیر معیار در مطبوعات ورزشی با تأکید بر بهینه سازی زبان مطبوعات ورزشی کشور(. بررسی تطبیقی الگوهای 5934ران )اره چی، مه

نگارنده در این پایان نامه مهمترین الگوهای غیر معیار مطبوعات ورزشی را دسته بندی کرده است. از میان نشریات ورزشی پنج روزنامه 

جمله را انتخاب کرده است و  144برز ورزشی، ایران ورزشی، خبر ورزشی و نود( برگزیده شده است. از هر روزنامه به نام های)ابرار ورزشی، ال

 بررسی شده اند. بر اساس الگو های غیر معیار زبانی)آوایی، دستوری و واژگانی(

 تا دوران معاصر.ای صوری و زبانی از روزنامه ها از دوران قاجار ویژگی ه (. بررسی5931) زهرا ،بادامدری

وری و زبانی برخی از روزنامه های دوره های قاجار، مشروطه، پهلوی، انقالب اسالمی ایران، این پایان نامه به بررسی و تحلیل ساختار ص

 جنگ تحمیلی و دوران معاصر می پردازد.

 (. آسیب شناسی زبان مطبوعات.5981ذوالفقاری، حسن )

ا و مجله های پرشماری را از دیدگاه الگوهای زبانی غیر معیار واکاوی کرده است. الگو های زبانی غیر نگارنده زبان تعدادی از روزنامه ه

برابر با ساختمان زبان فارسی پیشنهاد می دهد و راه های پرهیز از الگوهای غیر معیار را  پیشنهاد می دهد. این پژوهش زبان روزنامه  معیار را

 و زبانی واکاوی می کند. را در سه بخش ویزایش فنی، بالغی

 (. بازنمایی پیام های سالمت محور در مطبوعات )تحلیل مضمونی مطالب روزنامه های ایران، همشهری و جام جم(.5933احمدی، ثریا )

  5931تا شهریور  5939مطلب روزنامه های نام برده را طی دورۀ زمانی از اردیبهشت  511این مقاله بر اساس روش تحلیل محتوا، 

 بررسی می کند. مشخص می نماید که کدام روزنامه  بیشتر به حوزۀ سالمت توجه داشته است.

 (. بازتاب مؤلفه های فرهنگ مدرن در مطبوعات عصر قاجار.5932فرقانی، محمد مهدی )

بر اساس روش  این پژوهش نحوۀ انعکاس مؤلفه های مادی و غیر مادی فرهنگ مدرن در مطبوعات دورۀ قاجار را بررسی کرده است.

تحلیل محتوای کمی، محتوای دو نشریۀ وقایع اتفاقیه و اختر را واکاوی کرده است و بیان می کند که تنوع سبک و عناصر فرهنگ در کدامم 

 روزنامه بیشتر کاربرد دارد.
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اصول حرفه ای در خبر (. تحلیل محتوای اخبار اجتماعی روزنامۀ ایزان وآفتاب یزد از دیدگاه رعایت 5935هادوی، محمد حسین )

 نویسی.

اصول حرفه ای روزنامه نگاری، با توجه به ساختار تنظیم خبر  این پایان نامه صفحۀ اجتماعی روزنامۀ ایران و آفتاب یزد را با تأکید بر

 بررسی کرده است. همچنین بیان می کند تا چه میزان اصول برجسته سازی در اخبار این روزنامه ها به کار رفته است.

  34و  88، 81، 84، 31، 5939نقد ویراستاری روزنامۀ ایران در سال های  (.5932)سحاب اسدی ضمیر، کمال 

بالغی  بررسی کرده است و میزان پای بندی روزنامۀ ایران  –رساله روزنامۀ ایران را در دو بخش ویرایش صوری  و ویرایش زبانی  این

 سی و وران نویسی در مطبوعات را معرفی نموده است.به اصول ویرایش فارسی و شاخص های درست نوی

با توجه به این که پژوهش حاضر به نقد ویراستاری روزنامۀ خبر جنوب می پردازد تاکنون پژوهشی در زمینۀ روزنامۀ خبر در یک سال  

 مشخص  صورت نگرفته است.

 

 ویرایش زبانی -2
خطاهای واژگانی، خطاهای دستوری، ابهام زدایی از عبارت های نامفهوم، کوتاه کردن جمله های  باید ویراستار در این نوع ویرایش 

 هدف ویراستار در ویرایش کند. متن را بررسیو ساده سازی و روان سازی  طوالنی، گزینش واژگان فارسی مناسب برای واژگان غیر فارسی

 درستی و روشنی و روانی در بیان مطلب است. زبانی،

 ایش زبانی خود، انواعی دارد ازجمله:ویر

 

 خطاهاي واژگانی 1-2

 واژگان عربی در فارسی 1-1-2
تنوین خاص واژگان عربی است و کاربرد آن با   .واژگان فارسی به هیچ روی تنوین نمی پذیرند و نباید آن ها را با تنوین به کار برد

 (23: 5988واژگان فارسی درست نمی باشد. )یاحقی، 

واژگان عربی استفاده کرد تا متن ساده تر و مخاطب درک راحت تری از متن تا آن جا که امکان دارد باید از واژگان فارسی به جای   

 داشته باشد.

 روزنامۀ خبر جنوب: از کاربرد نادرست واژگان عربی در فارسی در نمونه های  

 به جای آن از واژۀ ) گاه گاه یا گاهی اوقات( استفاده شود. (1/5)حکم های سختی دادند.  گاهاًآقای خلخالی و محمدی گیالنی 

 ی(عیبه طور طب) مخالفانی خواهد داشت. )همان( طبیعتاً هرکسی به پست و مقامی می رسد 

 استفاده شود.« به طور طبیعی»واژۀ فارسی نباید همراه با تنوین آورده شود. صحیح است از واژه 

 (گرو، بدست آمده)  (9/94همین روحیه امید وآرامش مردم است. ) حاصله، مرهون پیشرفت های آرامش و ثبات امروز جامعه و

 همان()به برخی از نزدیکان خود درباره دیدارش با مصطفی تاج زاده گفته است. اخیراً حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور 

 ی(به تازگ)

 (جدا دوباره،) (24/1شد. )ددا تفکیک مجدر دولت نهم دو سازمان با کار کارشناسی 

 (مدت یطوالن) (24/2صادر شده است. ) طویل المدتیبرای تعدای از متهمان اخالل ارزی حبس های 

ملک و آپارتمان از سوی  52منتشر شده که در این آگهی  جراید کثیراالنتشارتیر امسال در  51نوبت دوم آگهی مزایده امئال زنجانی 

 ) روزنامه های پر شماری( (2/1اشته شده است.)بازرگانی آسمان کیش به مزایده گذ شرکت

نظام را وظیفه نماز جمعه دانست.  خدومسید رضا نقوی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران پشتیبانی از مسئوالن 

 )خدمتگزار( )همان(

فرو پاشی شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان بودند، بر ضرورت  مترصدرئیس فراکسیون امید در مجلس با بیان این که عده ای 

 )چشم به راه( فعالیت این شوری با حفظ انسجام تاکید کرد. )همان(

 )هدر رفته( (54/1شده از ملت بود. ) تضییعمذاکرات هسته ای برای استیفای مهمترین حقوق 

 ) برطرف( (94/9شود. )مرتفع اید که ب البته همچنان در این مسیر مشکالتی وجود دارد
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 خطاهاي دستوري 2-2

 خطاهاي کاربرد نادرست جمله 1-2-2
واژه که با هم مفهومی را به ذهن منتقل می کنند و حتما یکی از واژه ها در نقش فعل به کار می رود را جمله می گویند.  یا چند یک

 (593: 5932)رضایی، 

در غیر این صورت نظم طبیعی جمله  ؛رعایت آن الزم است که است یبه طور طبیعی هر یک از بخش های جمله دارای اجزای مشخص

 فهم خواننده را دچار مشکل می کند. که نامفهوم و دشوار می شود بر هم می خورد و

 وردن دو فعل پشت سر همآ 1-1-2-2

( اگر این مورد در نوشته زیاد به 222: 5932بیاید جمله را طوالنی می کند. )ذوالفقاری، زمانی که دو فعل در یک جمله پشت سر هم 

 را به دست نیاورد خواننده درک الزم از متن چشم بخورد خستگی خواننده را در پی دارد و باعث می شود تا

 نمونه های آوردن دو فعل پشت سر هم در روزنامۀ خبر جنوب:

  به و خواهد بود در حال بررسی استدر مجمع تشخیص و با نظر رهبری  منتظر ابالغ سیاست های کلی انتخاباتدولت جملۀ نادرست: 

 ( 24/1محض ابالغ این سیاست ها الیحه قانون انتخابات را بر اساس آن تقدیم مجلس خواهد کرد. )

غ در مجمع تشخیص و با نظر رهبری در حال بررسی دولت منتظر ابالغ سیاست های کلی انتخابات خواهد بود که این ابالجملۀ درست: 

 است.

 برگزار شد،که با حضور تعدادی دیگر از دیپلمات ها ی خارجی « یکی از آشنایان ایرانی»سفیر ژاپن در مهمانی شام جملۀ نادرست: 

 (5/1. )حضور یافت

این مهمانی با حضور  تعدادی دیگر از دیپلمات ها ی حضور یافت. « یکی از آشنایان ایرانی»سفیر ژاپن در مهمانی شام جملۀ درست: 

 خارجی برگزار شد.

 . )همان(شروع شد، قرار داشتپروژه ای که در زمانی که این کشور تحت تحریم های بین المللی جملۀ نادرست: 

 پروژه در زمانی شروع شد که کشور تحت تحریم های بین المللی قرار داشت.جملۀ درست: 

ت االسالم والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران، در مسجد کریمخان تبریز با بیان اینکه عزت ما ریشه در حججملۀ نادرست: 

 (94/2قتدار خود را کسب کرده ایم. ): ما از کربال و مکتب حسین ااظهار داشت، داردعاشورا 

خان تبریز اظهار داشت: عزت ما ریشه در حجت االسالم والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران، در مسجد کریمجملۀ درست: 

 عاشورا دارد. ما از کربال و مکتب حسین اقتدار خود را کسب کرده ایم.

برخورد  : مطابق قانون با ویقبیح بودگفتمعاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه ضاله بهائیت زشت و  

 شود. )همان(

معاون اول قوه قضاییه گفت: دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه ضاله بهائیت زشت و قبیح بود. مطابق قانون با وی برخورد   جملۀ درست:

 شود.

وجود وفاق  :گفت، رعایت کنیمباید وحدت را  ه باشیمنکه اگر بخواهیم وفاق داشترئیس مجلس شورای اسالمی با بیان ایجملۀ نادرست: 

 سه محور است. )همان( در یک جامعه نیازمند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر بخواهیم وفاق داشته باشیم باید وحدت را رعایت کنیم. وجود وفاق در یک جامعه جملۀ درست: 

 نیازمند سه محور است.

 (51/2) دیده ام.، داشته امآثار این موفقیت را در مذاکرات بین المللی و در مالقات های خارجی که جملۀ نادرست: 

 دید و مذاکرات بین المللی که داشته ام آثار این موفقیت را مالقات های خارجیجملۀ درست: 

 (94/2) تصمیم بگیرند، انتخاب خواهد شد.در مورد ریاست خبرگان هم هرگونه که نمایندگان خبرگان جملۀ نادرست: 

 انتخاب خواهد شد. نمایندگان خبرگان هرگونه که تصمیم بگیرند، ریاست خبرگانجملۀ درست: 

 

 تقسيم جملۀ بلند به چند جملۀ کوتاه عدم2-1-2-2
است که مخاطب سر و ته نوشته را گم می کند و سر رشتۀ مطلب از دستش تا آن حد طوالنی گاهی اوقات جمله های برخی نوشته ها 

 می رود حتی می توان گفت که نوشته را رها می کند و از خواندن آن سر باز می زند.

برخی از مترجمان و حتی بعضی از نویسندگان، بخاطر الگو پذیری از زبان های بیگانه، به جای آن که مطلب خود را در چند جملۀ 

 (523: 5983کوتاه بیان کنند آن را در یک جملۀ طوالنی بیان می کنند که دارای فعل یا صفت است. )ارژنگ، 
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ه و نه زیاد بلند باشد. باید تعادل جمله ها باید طوری به کار رود که نه زیاد کوتاژ، وشته های رسمی بخصوص نوشته های پرتیرادر ن  

 جمله ها برقرار شود. بین

 نمونه های جمله های طوالنی در روزنامۀ خبر جنوب:  

کپور سرتیپ پاسدار محمد پابه گزارش ایلنا، آیین معارفه اولین فرمانده هوانیروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور جملۀ نادرست: 

 (5/2فرمانده نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندها و مسئوالن در محل ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد. )

 به گزارش ایلنا، آیین معارفه اولین فرمانده هوانیروز سپاه در محل ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد. در اینجملۀ درست: 

 جلسه سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندها و مسئوالن حضور داشتند.

جانب روا داشته شده و ی بی حد و اندازه ای نسیت به اینبه استحضار می رسانم: شایعات، فضا سازی و بی اخالقی هاجملۀ نادرست: 

یک به تنهایی به منزله زیر سوال بردن شخصیت و آبروی یک مسلمان است و بعضا دارای حدود  مواردی را به اینجانب منتسب کرده اند که هر

اسالمی است که به حق بنا به فرموده  هشرعی است و نیازمند برخورد سریع و فوری مسئوالن امر و مسئوالن انتظامی و قضایی در یک جامع

 (1/5حرمت خانه کعبه قلمداد گشته است.) معصوم صلوات ا... علیه حرمت و آبروی مسلمان باالتر از

اده اند که دارای حدود به استحضار می رسانم: شایعات، فضا سازی و بی اخالقی های بی شماری به این جانب نسبت دجملۀ درست: 

ت و ا... علیه حرم. هر یک به تنهایی به منزلۀ زیر سوال بردن شخصیت و آبروی یک مسلمان است. بنا به فرموده معصوم صلوات شرعی است

 براین نیازمند برخورد سریع مسئوالن قضایی در یک جامعه است.کعبه قلمداد گشته است. بناآبروی مسلمان باالتر از حرمت خانۀ 

صالح اعبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و از اعضای موتلفه یکی از ار افراد معتمد اصواگرایی در کنار پزشکیان نماینده جملۀ نادرست:   

تن در کنار الریجانی هستند چرا که بیشتر از آنکه به صفت سیاسی شناخته شوند، افراد شناخته شده بریز بهترین افراد برای قرارا گرفطلب ت

یأت رئیسه مجلس جذب در حوزه نمایندگی خود هستند و می توانند رضایت ترک ها و کردها و نمایندگان این مناطق را برای ه و تاثیرگذار

 (5/2نند. )ک

ن در کنار رفتگ لب تبریز بهترین افراد برای قراراصالح ط لگرای کرمانشاه و پزشکیان نمایندۀاصوعبدالرضا مصری نمایندۀ جملۀ درست: 

 می توانند رضایت ترک ها و کردها و نمایندگان این مناطق را برای هیأت رئیسه مجلس جذب کنند. الریجانی هستند. این دو تن

نوبخت سخنگوی دولت با حضور در همایش فرایند قانون گذاری، الزامات و راهکارها که برای آشنایی محمد باقر ت: جملۀ نادرس

 ، به منتخبان مجلس دهم تاکید کرد.نمایندگان مجلس دهم با نحوه کار مجلس در محل مجلس دهم برگزار شد

قانون گذاری حضور یافت. این همایش در محل مجلس قدیم برگزار محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، در همایش فرایند جملۀ درست: 

 کار تأکید کرد. شنایی نمایندگان مجلس دهم با نحوۀشد. او خطاب به منتخبان مجلس، بر الزامات و راهکارها برای آ

سیاری از مسایل ازجمله غنی الریجانی با بیان اینکه در موضوع هسته ای ایرانیان رفتار هوشمندانه ای داشتند زیرا بجملۀ نادرست: 

 شده خود را جمع کنند، گفت: ... . سازی تثبیت شد و با این کار غربی ها ناچار شدند پرونده های ساخته

 ل ازجمله غنی سازی تثبیتبسیاری از مسائای داشتند. ر موضوع هسته ای رفتار هوشمندانه ریجانی گفت: ایرانیان دجملۀ درست: ال 

 ی ها ناچار شدند پرونده های ساخته شده خود را جمع کنند. وی در این باره گفت: ... .. با این کار غربشد

 

 ه، تفسيري و بدلی(جملۀ ميان پيوندي )عاطفی، معترض حذفعدم  9-1-2-2
گاهی اوقات نویسنده در جمله های خود بعد از هستۀ جمله، جمله های توضیحی و تفسیری می آورد که باعث طوالنی شدن جمله می 

ف کرد یا پس از جمله های اصلی آورد. و جمله های دیگر را می توان حذ از یک جملۀ میان پیوندی استفاده کردباید شود. در هر جمله 

 (258: 5932)ذوالفقاری، 

خرداد سال جاری که روز تشکبل مجلس دهم است،  3تا قبل از سخنگوی وزارت کشور گفت: ما تالش خواهیم کرد جملۀ نادرست: 

 ( 1/5مربوط به انتخابات با همکاری شورای نگهبان به اتمام برسد. ) کلیه امورات

 ا بعد از جملۀ اصلی آورد.توان آن ر این جملۀ توضیحی بین جملۀ اصلی فاصله انداخته است برای جلوگیری از طوالنی شدن جمله می

سخنگوی وزارت کشور گفت: ما تالش خواهیم کرد کلیه امورات مربوط به انتخابات با همکاری شورای نگهبان به پایان جملۀ درست: 

 خرداد سال جاری که روز تشکبل مجلس دهم است به انجام می رسد. 3کارها تا قبل از  برسد. گفتنی است که این

کوثری افزود: انتظار می رود بودجه مصوب مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور که با حضور نمایندگان دولت در جملۀ نادرست: 

 (51/5صاص می یابد. )ز اختن نیز می رسد به طور کامل نیبه تایید شورای نگهبا مجلس تصویب می شود و

http://www.rassjournal.ir/


 33 -65  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
انتظار می رود بودجۀ مصوب مجلس برای تقویت بنیۀ دفاعی کشوربه طور کامل اختصاص هسته و جملۀ اصلی این خبر چنین است: 

جمله های توضیحی است که بین جملۀ اصلی فاصله انداخته و باعت طوالنی شدن جمله شده است. این « که باحضور... می رسد»یابد. عبارت 

 جمله هارا میتوان بعد از جملۀ اصلی آورد.

 اختصاص یابد. این بودجه  بنیۀ دفاعی کشور به طور کامل انتظار می رود بودجۀ مصوب مجلس برای تقویت  جملۀ درست:

 با حضور نمایندگان دولت در مجلس تصویب می شود و به تایید شورای نگهبان نیز می رسد.

که با حضور محققین و پژوهشگران ه جلسات شورای هم اندیشی قرآنی لصبح دیروز در ادامه سلسهاشمی رفسنجانی، جملۀ نادرست: 

 (5/2مسایل مربوط به تدوین قوانین منسجم را از ضرورت های کشور دانست. ) در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد،

ت. اصل جمله چنین است: هاشمی رفسنجانی، صبح اسآن را طوالنی کرده جملۀ توضیحی باعث بین جملۀ اصلی فاصله انداخته و   

 ، مسائل مربوط به تدوین قوانین منسجم را از ضرورت های کشور دانست. ه جلسات شورای هم اندیشی قرآنیلسلس در ادامۀ دیروز

رورت منسجم را از ض نیقوان نیمسائل مربوط به تدو ،یقرآن یشیهم اند یه جلسات شورالسلس ۀدر ادام روزیصبح د ،یرفسنجان یهاشم

 .مصلحت نظام برگزار شد صیو پژوهشگران در مجمع تشخ نیبا حضور محقق. این جلسه کشور دانست یها

با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای به گزارش تسنیم، حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام کشور جملۀ نادرست: 

 (1/5ز آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری این دوره از انتخابات خبر داد. )ا 31اسالمی در دهم اردیبهشت ماه سال 

ی دور دوم انتخابات برگزار یکامل وزارت برا یاز آمادگ سخنگو و قائم مقام کشور یریام ینعلیحس م،یبه گزارش تسنجملۀ درست: 

 برگزار می شود. 31شت سال همجلس شورای اسالمی خبر داد. این انتخابات در دهم اردیب

 

 ابهام 4-1-2-2
ابهام یعنی دو یا چند معنایی بودن جمله که موارد متعددی دارد؛ مثل فشرده سازی، کلی گویی، پیچیده نویسی، جابه جایی ارکان » 

ی و فظهمان تعقید لی و گاه معنوی بود. امروز ابهام ید نام داشت که این تعقید گاه لفظجمله و... . در گذشته یکی از عیب های کالم تعق

 (221: 5932)ذوالفقاری،« معنوی کالم است.

 

 جابه جایی ارکان جمله 1-4-1-2-2
رک بهتری از و خواننده د در برخی از نوشته ها ابهام وجود دارد. با جابه جایی ارکان جمله باعث می شود ابهام نوشته برطرف گردد

 متن داشته باشد.

 برای مخاطب آسان شود.آن ها است تا فهم ها یکی از وظایف ویراستار برطرف کردن ابهام های لفظی و معنوی جمله 

مکان هایی که جامعه در آن  چون معتقد هستند که هاشمی هیچ وقت نگفته است که در این جلسات شرکت نمی کندجملۀ نادرست: 

 (51/5) تشکیل می شود امنیت ندارد.

 !این سوال در ذهن پیش می آید که مکان در جامعه تشکیل می شود یا جامعه در مکان؟ «مکان هایی که جامعه در آن... » با عبارت 

 پس جمله را باید این گونه نوشت: مکان های تشکیل شده در جامعه.

تشکیل شده در  که مکان های کند چون معتقد هستند یجلسات شرکت نم نیوقت نگفته است که در ا چیه یهاشمجملۀ درست: 

 جامعه امنیت ندارد.

در اطالع رسانی همه ما باید تالش کنیم تا هرچه می شود به طور شفاف به مردم خبر دهیم و یکی از رسالت های ما جملۀ نادرست: 

 ( 55/2که توسط مردم انتخاب شده ایم، اطالع رسانی درست و قرار دادن اطالعات دقیق در اختیار مردم است. )

مردم  اریدراخت قیدرست و قرار دادن اطالعات دق یاطالع رسان م،یما که توسط مردم انتخاب شده ا یاز رسالت ها یکیجملۀ درست: 

 میشود به طور شفاف به مردم خبر ده یتا هرچه م میتالش کن دیهمه ما با یدر اطالع رسانت. اس

 (51/1) خود را حاضر نیستند به ما بفروشند.یک پیچ و مهره از دستگاه الکترونیکی جملۀ نادرست: 

 .به ما بفروشندیک پیچ و مهره از دستگاه الکترونیکی خود را  ستندیحاضر نجملۀ درست: 

 (2/1امروز هزینه های بسیاری برای ایجاد نا امنی در کشور ما  می شود. )جملۀ نادرست: 

 ی می شود.های بسار، هزینه برای ایجاد نا امنی در کشور هامروزجملۀ درست: 

نشینند  می پشت های میز که حال می توان فکر کرد که چنین کاری بر اساس منطق باشد و فقها قبول کرده اند کسانیجملۀ نادرست: 

 (.نندینش یها م زیپشت م) (51/1و همه نوع خوراکی جلوی رویشان است... . )

 (5/9کمتر از دو ماه استفاده کرده است. )از تمامی نرم افزار ها با موضوع خاص و جذاب این شرکت 
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 .استفاده کرده است نرم افزار ها با موضوع خاص و جذاب یاز تمام شرکت کمتر از دو ماه نیاجملۀ درست: 

انقالب اسالمی ایران در مسیری که امام )ره( طراحی کرده است، با وجود دشمنان داخلی و خارجی به مسیر خود ادامه  جملۀ نادرست: 

 داده، متوقف نشده و نخواهد شد. )همان(

ه خود ادام ریبه مس با وجود دشمنان داخلی و خارجی در مسیری که امام )ره( طراحی کرده است رانیا یانقالب اسالمجملۀ درست: 

 .داده، متوقف نشده و نخواهد شد

 

 خطاهاي کاربرد نادرست فعل 2-2-2

مله و باعث ابهام جمله می غییر معنایی جدر کاربرد فعل به وجود آید موجب تفعل یکی از رکن ها ی اصلی جمله است. هر خطایی که 

 نوعی بر ساختمان نحوی جمله اثر منفی می گذارد. به شود و

 

 فعلحذف بی قرینه  1-2-2-2

 حذف به قرینۀ معنوی -2حذف به قرینۀ لفظی  -5وجود دارد:  فعل در جمله دو نوع حذف

د که به آن حدف به قرینۀ لفطی می گویند. حذف به قرینۀ می توان یکی از فعل ها را حذف کر وقتی فعل در جمله تکرار می شود

جمله پی ببرد. حال اگر هیچ کدام از این حذف ها نباشد و بدون این ها معنوی یعنی خواننده از سیاق جمله می تواند به  افعال و ضمیر های 

 متن دچار مشکل می شود. فعل جمله حذف شود در متن ابهام ایجاد می شود و خواننده در خواندن

 در روزنامۀ خبر جنوب: نمونه هایی از حذف بدون قرینۀ فعل

 .شناسایی، متالشی و مجرمین دستگیر و تحویل دستگاه قضایی استان شدنددر چندین عملیات باند های گروگان گیر جملۀ نادرست: 

(24/2) 

 فعل آخر جمله با متن هم خوانی ندارد. خبر فعل بدون قرینۀ لفظی و معنوی حذف شده است و این رد   

ایی د و تحویل دستگاه قضیی و متالشی شدند. مجرمین را دستگیر کردنشناسا ،ریگروگان گ یباند ها اتیعمل نیدر چندجملۀ درست: 

 استان دادند.

و هیئت  شکیلطبق اعالم قبلی هیئت رئیسه مجلس خبرگان جلسه داشت. همچنین قرار بود کمیسیون های تخصصی تجملۀ نادرست: 

 (2/1آن را از رسانه شنیدند. ) انجام و اخباررئیسه آن ها نیز انتخاب شوند که این کار 

. همچنین قرار بود کمیسیون های تخصصی تشکیل دهند مجلس خبرگان جلسه داشت سهیرئ ئتیه ی،طبق اعالم قبلجملۀ درست: 

 تا هیئت رئیسه آن ها نیز انتخاب شوند که این کار انجام شد و اخبار آن را از رسانه شنیدند.

تلگرامی که به طور سازمان یافته ساله را به دلیل فعالیت گسترده در پنج گروه  99معاونت سپاه نینوا گلستان این خانم جملۀ نادرست: 

 شناسایی و دستگیر و تحویل مقامات قضایی کرد.و هماهنگ اقدام به انتشار مطالب فوق در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام می کرد، 

(94/1) 

 تحقق اهداف شوم یراستابه انتشار مطالب فوق در ی گسترده در پنج گروه تلگرام تیفعال لیساله به دل 99خانم  نیاجملۀ درست: 

یر کرد را شناسایی و دستگ خانم نیگلستان ا نوایمعاونت سپاه نبود. الیت این خانم از پیش سازمان یافته و هماهنگ. فعکرد یم اقدامدشمنان 

 داد. و تحویل مقامات قضایی

و به مجلس ارسال  صادرعلی مطهری از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبار نامه مینو خالقی را جملۀ نادرست: 

 (55/2نماید. )

و به مجلس  کند را صادر یخالق نویخواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبار نامه م یاز حسن روحان یمطهر یعلجملۀ درست: 

 ید.ارسال نما

 

 کاربرد نادرست حرف )نشانه( خطاهاي 9-2-2

 ) را ( حرف به جاي کاربرد نا 1-9-2-2
و بین اجزای فعل « متمم»، «نهاد»نکره، « ی»، «فعل»وردن آن پس از ل می آید. آنۀ مفعول بی واسطه است و پس از فعنشا« را»

 (213: 5932مرکب نادرست است. ) ذوالفقاری، 

 وزنامۀ خبر جنوب:) را ( در ر حرف از کاربرد نا به جای نمونه هایی  

 (25/5هر دستی که بخواهد در این زمینه دخالت کند را قطع خواهند کرد. )جملۀ نادرست: 
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 .قطع خواهند کرد ،نهیزم نیدخالت کند در ا که بخواهد ی راهر دستجملۀ درست: 

 (55/2ایم.)در حال تدوین آن هستیم را تصویب کرده  بخشی از قانون جدیدی کهجملۀ نادرست: 

 بخشی از قانون جدیدی را تصویب کرده ایم که در حال تدوین آن هستیم.جملۀ درست: 

 (54/9ویت فوری برای مجلس دهم را بر شمردند. )مقام معظم رهبری دو اولجملۀ نادرست: 

 د.مجلس دهم بر شمردن یبرا ی رافور تیواول دو یمقام معظم رهبرجملۀ درست: 

 

 ویرایش فنی -9
یک دست  متن را از لحاظ شیوۀ رسم الخط، نشانه های فصل و وصل، پاراگراف بندی، عالئم سجاوندی، »ویرایش فنی  ویراستار در

کردن ضبط ها و اصالحات، تعیین محل تصاویر و جدول ها بررسی می کند. همچنین باید به اندازۀ قلم حروف، تیترهای اصلی و فرعی، سر 

یراستار در این مرحله از ویرایش، به متن آراستگی، نظم و (. به زبان ساده تر، و528 :5988)یاحقی،  «اشته باشد.صفحه ها و فصل ها توجه د

 ترتیب می دهد.

 

 نشانه گذاري 1-9

ه بنشانه گذاری در یک متن را می توان به تابلو ها و عالئم رانندگی در جاده ها تشبیه کرد که با توجه به آن ها می توان به راحتی » 

 صل و جداییده کلمه ها و جمله ها را از نظر ومی شود تا به راحتی خوانن ذاری در یک متن موجب گنشانه  پایان راه رسید و به بی راهه نرفت.

 (21، 5932)قهرمانی:  «بخواند و مفهوم آن ها را در یابد. فهم متن را آسان و کمک به رفع ابهام در متن می کند.

ه است. وی نخستین کسی است که نام ابوالفضل محمدبن ابو یزید طیفور غزنوی ملقب به سجاوندی گرفته شد واژۀ سجاوندی از»    

 (21، 5932)ذوالفقاری، « ه های هفت گانۀ وقف را در نشانه گذاری قرآن به کار برده است.نشان

انه اما متأسفاته به نش ؛به شمار آید ابهام در جملهرست نویسی و رفع نشانه گذاری در متن می تواند یکی از ساده ترین موارد رعایت د  

ه اند بین نشانه های ساده می توپیش پا افتاده به حساب می آید در صورتی که هم گذاری  در متن خیلی کم توجه می شود و یک مسألۀ

  ن هم کاربرد افراطیه گذاری  و آه ویراستاری همین نشانهرچند برخی تصور می کنند ک» خواننده برای درک بهتر متن کمک بزرگی کند. 

 گفت، نه ویراستار. )همان(« ویرگوالستار»و نامناسب آن است؛ در این صورت باید به چنین کسانی 

 

 ویرگول، کاما یا درنگ نما)،( 1-1-9
ستفاده اگول نشانۀ مکث کوتاه در یک متن است که باید درست و به جا از آن استفاده شود. رنقش ویرگول در متن بسیار اهمیت دارد. وی

 (14: 5932که جریان فکری نویسنده در متن به راحتی به ذهن خواننده منتقل شود. )قهرمانی،  موجب می شود از ویرگول

 در روزنامۀ خبر جنوب: )،( نمونه هایی از عدم رعایت ویرگول

 (54/9در نهایت پس از رفع ایرادات پرونده به جریان افتاد. )ت: جملۀ نادرس

 یرگولو در جملۀ باال به «رفع» گول استفاده می شود. پس از واژۀ ه را با کسرۀ اضافه بخواند از ویردر جایی که ممکن است خواننده کلم

 است. نیاز

 را به طور منظم تشکیل می دهد. )همان( خود شعب جلسه، اما بنابراین امروز مجلس جلسۀ علنی نداردجملۀ نادرست: 

( در این جا کاما قبل از 92: 5932و کلمه های عطف کاما گذاشته نمی شود. )ذوالفقاری، « سپس»، «اگر»، «ولی»، «اما»قبل از »  

 ) این خطا در روزنامه زیاد به چشم می خورد.( اضافه می شود.« شعب»حذف و به کلمۀ بعدی: « اما»

 .          دهد یم لیرا به طور منظم تشک دجلسه خو ،ندارد اما شعب یعلن ۀامروز مجلس جلس نینابراب ت: جملۀ درس 

به عقب نشست.  32با عظمت حضور مردم در انتخابات  ، ولیبرجام در جریان مذاکرات دنیایی به جنگ ملت ایران آمدجملۀ نادرست: 

(5/2) 

 .به عقب نشست 32با عظمت حضور مردم در انتخابات  یآمد ول رانیبه جنگ ملت ا ییایمذاکرات دن انیبرجام در جرجملۀ درست: 
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 شيوۀ خط فارسی 2-9

حفظ زبان فارسی اهمیت ویژه ای دارد. ضامن استقالل و هویت این ملت کهن سال و با فرهنگ است. تارخ ادبیات ایران  شاهد زنده 

کتیبه های داریوش بزرگ و اثار دیگران آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد و در تمامی  ای است بر پویایی و قدرتمندی زبان فارسی است که از

 (59: 5932آنن ها نشانه های فرهنگ غنی، پایداری، استحکام و اقتدار به چشم می خورد. ) قهرمانی، 

با برخی واژه های عربی همچنان فارسی  پس از حملۀ اعراب زبان تمامی کشور های مغلوب، زبان عربی شد؛ ولی زبان فارسی جز آمیزش

 باقی ماند. در این زمینه کوشش کسانی مانند: رودکی، فردوسی، سعدی و حافظ و دیگران بی تأثیر نبوده است. )همان(

خط فارسی به دلیل ویژگی های خاص خود از آغاز دستخوش تغییر و تصرف چند گونه ای بوده، قاعده و شیوۀ یک دستی نداشته است 

، سلیقه و چگونگی خوش نویسی که مورد قبول همۀ اهل زبان فارسی باشد. بر همین اساس اتصال و انفصال بعضی از کلمه ها به نوع خط

 (51بستگی داشته است. )همان: 

 در شیوۀ خط فارسی مشکالتی وجود دارد که موجب نا هماهنگی در نگارش واژه ها می شود. از جملۀ این مشکالت: 

 ؛نبودن موارد سر هم نویسی و جدا نویسی و رواج شکل های گوناگون نوشتارییکی  -5»

 ؛آمیختن رسم الخط عربی با شیوۀ خط فارسی و نگارش بی قاعدۀ واژه ها و عبارت های بر گرفته از زبان عربی -2

 «ابهام بسیار زیاد در خط فارسی  به دلیل عدم نظم میان حرف های الفبا و آواهای زبان. -9
 

 پيوسته یا جدا نویسی کلمه ها 1-2-9

اصل بر جدا نویسی کلمات است. هر کلمه یک واحد مستقل معنایی را تشکیل می دهد. پس پیوسته نوشتن آن باعث اشتباه در خواندن 

 (15: 5932یا طوالنی و پر دندانه شدن کلمه می شود. )ذوالفقاری، 

 نمونه هایی از پیوسته نویسی در روزنامۀ خبر:

ده رمنتسب ک اینجانبواردی به شده و م روا داشتهب ناینجاد و اندازه ای به ت، فضا سازی و بی اخالقی های بی حشایعاجملۀ نادرست: 

 (1/5اند. )

 نسبت به کلمۀ پیش از خود جدا نوشته می شود.« آن»و « این»

 (51/1) بوجود می آید. کار حراست ها رفع موانع پیش روی فرصت هایی است که برای کشورجملۀ نادرست: 

 (19: 5932)قهرمانی، « در عبارت های فعلی، غیر فعلی و عبارت های قیدی جدا نوشته می شود.« ب»حرف » 

 (51/1) شود.میستم پاالیش اقتصاد یک کشور توسط این سی  ،F.A.T براساس توافقجملۀ نادرست: 

 )همان(« همیشه جدا از فعل نوشته می شود.« می»جز پیشین » 

که به مناسبت ایام دهۀ فجر با خبر آنالین داشت برایمان از  روزهای بعد از پیروزی  گفتگوییاین عضو جامه روحانیت در جملۀ نادرست: 

 (1/5انقالب اسالمی گفت. )

 (19: 5932)ذوالفقاری، « به صورت جدا نوشته می شود.« واو»ترکیب های میان وندی با »  
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 نمودارها -4

 زبانینمودار ویرایش  

 

 
 

 نمودار ویرایش فنی

 

 
 

 نتيجه گيري
این پژوهش به منظور میزان پای بندی روزنامۀ خبر جنوب به اصول ویرایشی و نگارشی بررسی شده است و این که روزنامۀ خبر تا چه 

( مطالعه شده است. به گونه ای که پنج 5931میزان اصول درست نویسی را رعایت کرده است. در این پژوهش صفحۀ سیاسی روزنامه سال )

 نش می شود. نسخه های یکم، دهم، پانزدهم، بیستم و سی ام هر ماه.نسخه در هر ماه گزی
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 براساس نمودار ویرایش فنی و زبانی می توان به نتایج زیر دست یافت:

 تمامی خطاهای ذکر شده  در بخش ویرایش فنی و زبانی با بسامد های متفاوتی در متن روزنامۀ خبر دیده می شود.  -5

روزنامه بیشتر به چشم می خورد. همان طور که از نمودار فصل سوم مشخص است، واژگان عربی با بسامد خطاهای ویرایش زبانی در  -2

 فراوان به کار رفته است. این در حالی است که برای بسیاری از این واژه ها برابر های فارسی مناسب و پر کار برد وجود دارد. 

ابهام، درازنویسی، آوردن دو فعل پشت سر هم و نیاوردن جملۀ کوتاه بروز کرده خطا در ساختار جمله های مطالب روزنامه به صورت  -9

است که آوردن دو فعل پشت سر هم و آوردن جمله های طوالنی، به ترتیب بیشترین بسامد را دارند. به گونه ای که در بعضی از قسمت های 

 متن، خواننده دچار سر در گمی می شود. 

فعل به صورت های کاربرد نادرست وجه وصفی، دوری اجزای فعل و حذف بی قرینۀ فعل، رخ داده است بیشترین خطا در کاربرد  -1

 که از این میان، کاربرد نا درست وجه وصفی بیشترین بسامد را دارد.

ت ایی اسیکی از نشانه ه« ،»در بخش ویرایش فنی به نشانه گذاری بی توجهی می شود یا به صورت درست انجام نمی شود. کاما  -1

کس عکه در روزنامۀ خبر به درستی به کار نرفته است. در قسمت هایی از متن که باید از کاما استفاده شود از آوردن آن سر باز زده است و بر 

 در قسمت هایی که به کاما نیازی نیست آن را در متن آورده است.

ایی مانند: هیأت، رئیس، ارائه، مسائل و از این دست، نگارش در نگارش کلمه های همزه دار شیوۀ یکسانی وجود ندارد. کلمه ه -1

یکسانی ندارند. می توان گفت که در نگارش این گونه کلمه ها سلیقه ای عمل شده است. در پیوسته و جدا نویسی کلمه ها هم این روش به 

 هم نوشته شده است.  کار گرفته شده است. برخی کلمه ها در بعضی از قسمت های متن جدا و در قسمتی دیگر سر

بیشترین خطا در بخش فنی، به صورت نشانه گذاری، پیوسته و جدا نویسی کلمه ها و نگارش نا درست همزه، نمایان است که  -3 

 نشانه گذاری با بسامد بسیاری به کار رفته است.

اصول ویرایش و نگارش زبان فارسی توجه  براین اساس می توان گفت در ظاهر این گونه بر داشت می شود که روزنامۀ خبر جنوب به  

 می کند. ولی در عمل این گونه نشان نمی دهد. به نطر می رسد که روزنامۀ خبر، ویرایش را تنها در غلط های امالیی و نشانگان خالصه کرده

ن شود که حتی نشانه گذاری در متاست. تصور او از ویرایش این است که یک متن غلط امالیی نداشته باشد و عالئم سجاوندی در متن رعایت 

ه درا هم به درستی رعایت نکرده و آن را پس و پیش به کار می برد. اما در تمام نوشته های متن روزنامه هیچ گونه غلط امالیی و تایپی مشاه

 نمی شود، تنها همین نمونه را به درستی و کامل انجام داده است. 

نی را در ستونی جای دهد که آن ستون از متن پر شود اما دیگر به درست نوشتن متن و به روزنامۀ خبر بیشتر در صدد آن است مت   

کار گیری جمله ها اهمیت نمی دهد. به قول معروف برای خالی نبودن عریضه متنی می گذارد؛ در بیشتر صفحه ها چنان این متن را کش و 

ه چنان تکرار وجود دارد که خستگی به سراغت می آید تا جایی که نوشته قوس می دهد که سر و ته نوشته را گم می کنی یا در همان نوشت

را رها می کنی. نمودار به دست آمده در فصل سوم نشان می دهد که ویرایش فنی کمی بیشتر رعایت شده است و اصال به ویرایش زبانی هیچ 

 گونه توجهی نشده است.
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 مراجعمنابع و 
 . تهران: زوار.5لد (. از صبا تا نیما. ج5931آرین پور، یحیی ) [5]

(. بازنمایی پیام های سالمت محور در مطبوعات )تحلیل مضمونی مطالب روزنامه های ایران، 5933احمدی، ثریا و... ) [2]

 رسانه: سال بیست ونهم. همشهری و جام جم(.

 زبان مطبوعات (.  بررسی تطبیقی الگوهای غیر معیار در مطبوعات ورزشی با تأکید بر بهینه سازی5934اره چی، مهران ) [9]

 ورزشی کشور. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی. تهران مرکزی.

 مرکز نشر دانشگاهی. ، در بارۀ زبان فارسی.(. زبان فارسی را حفظ کنیم5931ایرانی، ناصر ) [1]

 تهران: قطره. (. ویرایش زبانی.5931ارژنگ، غالمرضا ) [1]

های صوری و زبانی از روزنامه ها از دوران قاجار تا دوران معاصر. پایان نامۀ کارشناسی (. بررسی ویژگی 5931بادامدری، زهرا ) [1]

 ارشد. دانشکدۀ ادبیاتو علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد.

 اصفهان: موالنا. نامه نگاری در ایران.(. روز5935) باقریان نژاد اصفهانی، زهرا [3]

 ین. تهران: آگاه.(. مسائل زبان شناسی نو5934باطنی، محمد رضا ) [8]

 .تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی روزنامه نگاری نوین.(. 5939) بدیعی، نعیم و... [3]

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. (.5یران و دیگر پارسی نویسان )جلد(. تاریخ روزنامه نگاری ا5933) پروین، ناصرالدین [54]

 مجالت زبان فارسی. فصلنامۀ علمی پژوهشی. دانشگاه الزهرا.(.  شیوه های گفتمانی تبلیغات روزنامه ها و 5931تاکی، گیتی ) [55]

 تهران: خجسته. مدیریت اخبار. (. ویزاستاری و5933) توکلی، احمد [52]

 تهران: نشر علم. راهنمای ویراستاری و درست نویسی. (.5932) ذوالفقاری، حسن [59]

 رسانه.. آسیب شناسی زبان مطبوعات. مقالۀ فصلنامۀ علمی تخصصی (5981) ________ [51]

(. نقش روزنامه های فارسی زبان استانبول در انقالب مشروطۀ ایران. مقالۀ خوارزمی، فصلنامۀ علمی 5931رضا نژاد، حسین ) [51]

 تخصصی.

 تهران: میترا. (. دستور زبان فارسی.5932رضایی، مهدی ) [51]

. پایان نامۀ  34و  88، 81، 84، 31، 5939(.  نقد ویراستاری روزنامۀ ایران در سال های5932سحاب اسدی ضمیر، کمال ) [53]

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزی. 

 تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها. .(. خبر5933) شکرخواه، یونس [58]

 اصفهان: کمال. (. تاریخ جراید و مجالت ایران.5919) محمدصدر هاشمی،  [53]

 (. بازتاب مؤلفه های فرهنگ مدرن در مطبوعات عصر قاجار. مقالۀ فصلنامۀ علوم اجتماعی.5932... ) فرقانی، محمد مهدی و [24]

تهران: وزارت آموزش و پرورش، مؤسسۀ فرهنگی منادی  راهنمای ویرلستاری و درست نویسی. (.5932قهرمانی، ابوالفتح ) [25]

 تربیت.

 ایران. تهران: بعثت.(. تارخ تحلیلی مطبوعات 5931محیط طباطبایی، محمد ) [22]

 (. مبانی تگارش رسانه. تهران: خجسته.5982مسعودی، امید ) [29]

 (. سیر ارتباطات اجتماعی در ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی. تهران: کتاب نشر.5932موالنا، حمید ) [21]

رعایت اصول حرفه ای  (. تحلیل محتوای اخبار اجتماعی روزنامۀ ایزان وآفتاب یزد از دیدگاه5935هادوی، محمد حسین ) [21]

 در خبر نویسی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی. تهران مرکزی.

 مشهد: به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(. (. راهنمای نگارش و ویرایش.5988) یاحقی، جعفر و... [21]

http://www.rassjournal.ir/

