آیین نگارش
مروری کوتاه بر نشانه گذاری و قواعد آن
شاید از همان زمان ابتدائی با عالئم نگارشی آشنا شدیم؛ اما نمیدانیم چرا
وقتی بسیاری از متنها خوانده میشود از این عالئم به درستی استفاده نشده و
خواننده ،یادداشت ما را به راحتی و گیرایی مورد نظر نمیخواند!
در این جا مروری کوتاه داریم بر عالئم نگارشی و کاربردهایی که برای آن در
نظر گرفته شده است.
نشانه گذاري يا نقطه گذاري مجموعه عالمات يا نشانههايي
است كه در امر كتابت و نويسندگي براي نشان دادن حاالت
دروني و حساسيت نويسنده و تعيين كيفيت بيان كالم در
مقام تعجب ،امر و يا استفهام و همچنين جاي وقف و وصف
سخن بكار ميرود و موجب سهولت و صحت خواندن و درك
متن مي شود.
براي آنكه نويسنده بتواند درمواقع لزوم احساسات و عواطف
خود را به خواننده نشان دهد يا او را در صحت و سهولت قرائت
و درك مفهوم ياري كند و در كالم خود جاي امر  ،استفهام
 ،تعجب يا وقف و وصل را مشخص سازد بايد به تناسب مقام
سخن از نشانههايي بهره گيرد كه اينك هر يك از آنها را مورد
بحث قرار مي دهيم:
نقطه ().
اساسي ترين نقش نقطه در عالمت گذاري ،جدا كردن كلمات
يا جمالت از يكديگر يا نشان دادن جاي مكث است .در حقيقت
نقطه نشانهاي براي پايان جملهها بخصوص جملههاي خبري
است عالوه بر اين ،نقطه را در مواردي كه بجاي كلمه از حروف
اختصاري استفاده مي شود بكار ميبرد.
ويرگول()،
كار اصلي اين نشانه ايجاد فاصله بين دو بخش از جمله است
يعني در مواردي كه قسمتي از جمله از معني مستقلي برخوردار
است و در عين حال به جمله بعدي مربوط ميشود اين نشانه
را بكار ميبرند تا با مكث كوتاهي اجزاي جمله از هم جدا و
متمايز شوند عالوه بر اين در چند مورد ديگر هم از ويرگول
استفاده ميشود يعني موقعي كه در يك جمله چند اسم يا
صفت يا كلمات متعاطف ديگر كه داراي اسناد واحدي هستند
بيايد كه در اين صورت بايد آنها را با ويرگول از هم جدا كرد
جزء از كلمه آخر كه معموال بيش از آن واو عطف ميآورند.
مثال :دكتر معين مردي معتدل ،توانا و شكيب ميباشد.
مورد ديگر موقعي است كه در جمله اي چند عدد بكار ميرود
در اين صورت نيز براي تمايز اعداد از هم ميان آنها ويرگول قرار
مي دهيم .همچنين زماني كه بخواهند بخشهاي مختلف يك

نشاني يا مرجع و ماخذنوشتهاي را از هم جدا كنند بطور كلي
در هر جاي نوشته كه احتمال داده شود نگذاشتن ويرگول بين
دو كلمه سبب بد خواني خواهد شد بايد ويرگول را بكار برد و
جلوي اشتباه را گرفت.
نقطه وير گول (؛)
اين عالمت نماينده درنگ و مكثي طوالني است ميان دو جمله
يا دو عبارت و جملههايي كه با هم پيوند دارند و در عين حال
از معني و مفهوم كامل بر خوردارند.
دو نقطه :
دو نقطه در بكار بردن نقل قول و همچنين در آوردن مثال
استفاده میشود.
نقل قول-گيومه ‹‹ ››
مهمترين مورد استفاده از اين عالمت هنگامي است كه بخواهند
از قول ديگران مطلبي بدون تغيير و دخل و تصرف نقل كنند.
اما بايد دانست كه كاربرد گيومه منحصر به نقل قول مستقيم
نيست بلكه در چند مورد ديگر نيز ميتوان از آن استفاده
كرد ازآن جمله هرگاه بخواهند كلمه يا تركيب يا عبارتي را
مشخص يا متمايز از ديگر قسمتهاي نوشته نشان دهند آن را
داخل گيومه قرار مي دهند .همچنين است در كلمات نامانوس
و مخصوصا اسمهاي خاصي كه خواننده با آنها آشنايي كامل
نداشته باشد در اين صورت هم بايد كلمات مزبور را در داخل
گيومه قرار داد عالوه بر اينها كلمهاي كه در مقام طنزبكار مي
رود در ميان گيومه گذاشته ميشود.
دو كمان ( )
دو كمان كه آن را هاللين نيز ميگويند در موارد ذيل بكار مي
رود.
 )1در توضيح كلمه يا جمله قبلي ،كه در اين مورد دو كمان
معني (يا و يعني )مي دهد.
 )2در ياد آوري نام صاحب كس يا جايي
 )3در ذكر سال وقوع حادثه و واقعه يا تاريخ تولد و مرگ كسي
 )4اسامي كتابها يا نشرياتي كه مطلبي از آنها بعنوان شاهد

آورده مي شود.
آن را در نوشته خود بياورد
 )5در نشان دادن منطقه و مركز شهرستانهايي كه واقعي در  )4در چاپ و استنساخ كتابهاي خطي به جاي كلمات ناخوانا
آن اتفاق افتاده است
و افتاده
 )6در موقع تعيين تاريخ دقيق واقعه و حادثه
 )5در نشان دادن گسيختگي تلفظ در مورد كساني كه عادتا يا
 )7در نشان دادن نشانههاي اختصاري
بنا به حالت خاص بريده بريده سخن مي گويند
پرسش(؟)
اين عالمت در پايان جملههاي سوالي بكار ميرود .در مورد
اين عالمت بايد به اين نكته توجه داشت كه در جملههاي
مركب هرگاه جمله پايه پرسش باشد جمله مركب روي هم
رفته سوالي است و بايد نشانه را در آخرآن قرار داد.
تعجب (!)
اگر چه نام اين نشانه را عالمت تعجب گذاشته اند اما فقط در
مقام تعجب بكار نمي رود بلكه در آخر جملههايي كه مبين
حاالت عاطفي از قبيل تحسين ،تاسف  ،ندا و دعا نيستند قرار
مي گيرد عالوه بر اينها درتمسخر ،ترحم و بطور كلي پس از
عباراتي كه نشان دهنده حاالت روحي هستند اين عالمت بكار
مي رود.

دو قالب[ ]
اين نشانه را پرانتز راست و دو نبش نيز ناميده اند و در موارد
زير بكار ميرود
 )1در مواقعي كه نويسنده بخواهد ضمن نقل قول از ديگران
توضيح بخواهد
 )2در هنگام نقل نوشته يا تسهيل كتاب آنگاه كه نويسنده
تصور كند كه كلمه افتاده و بخواهد ان را بنا به فكر خود بر
متن اصلي بيفزايد
ستاره *
اين نشانه موقع ارجاع دادن به زير نويس بكار ميرود و موقعي
مي توان از آن استفاده كرد كه شماره گذاري در متن به جهاتي
مناسب تشخيص داده نشود

خط فاصله ()-
دو ستاره**
اين نشانه در موارد زير بكار مي رود.
هر گاه در يك صفحه يا متن يك مقاله به بيش از يكبار ارجاع
 )1در جايي كه قسمتي از كلمه آميخته با تركيبات وصفي يا دادن به زير نويس نياز باشد مي توان از دوستاره در كنار هم
اضافي در سطري و قسمت ديگر از اول سطر بعد بيايد
استفاده كرد
 )2در آغاز و پايان جمله معترضه اي كه در ميان اجزاي جمله
ديگر امده است
سه ستاره ***
 )3در معني نام وقتي كه بخواهيم فاصله زماني و مكاني يا هر گاه نويسنده بخواهد از مطلبي كه نوشته خارج شود و به
فاصله دو عدد را نشان دهيم
مساله جديدي كه بيرون از سياق سخن است بپردازد بايد به
 )4در سر سطر بعد از كلمات يا حروف يا اعدادي كه نشان فاصله دو سطر از متن قبلي سخن جديد خود را آغاز و در وسط
دهنده ترتيب مطالب يا قسمتي از نوشته باشد
آنها،از نشانه سه ستاره استفاده كند
 )5در ارائه منبع خبر بعد از ذكر نام شهر
 )6براي پيوند دادن بعضي از اسمها و عبارتهاي تركيبي
 )7در گفت و شنود بين دو نفر بخصوص در نمايشنامهها و
رمانها كه گويندگان مطلب پي در پي عوض مي شوند
تعليق ()...
اين عالمت كه نشان دهنده بريدگي و گسيختگي مطلب است
در اين موارد بكار ميرود:
 )1در نقل قول از ديگران آنگاه كه آوردن جمله يا عباراتي
خيلي ضروري تشخيص داده شود و حذف آن در موضوع مورد
استناد تاثيري نداشته باشد .اين حذف ممكن است در اول يا
وسط يا آخر مطلب انجام پذيرد
 )2در حذف كلمات ركيك و عبارات زشت كه آوردن آنها مغاير
با عفت كالم مي شود
 )3در جايي كه سخن كسي به علتي نا تمام بماند يا نخواهد

رایانامه 		:
سایت حیات:
ارتباط با سردبیر:

hayatmag.isu@gmail.com
hayat.basijisu.com
a.soleymany@gmail.com

سلسله جلسات حلقه های نویسندگی

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

قرارگاه رسانه ای حیات

