
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 فعلكاربرد نادرست 

کنيم و به چگونگي رفع اين اشکاالت و در اين درس به تعدادي از خطاهاي رايج در نحوة به کارگيري فعل اشاره مي

 پردازيم: هايي در اين باره ميمثال

 يا جزئی از آن قرينة فعلحذف بی. 1

 شود؛ مثالً در جملةدوم فعل حذف مي جزءآيد که براي جلوگيري از تکرار، بسيار پيش مي

 شود.برداري ميبهترين نفت سبک خاورميانه در ايران استخراج و بهره
رد و ما براي وجود دا« شودمي»در انتهاي هر دو فعل  .«شودبرداري ميبهره»و « شوداستخراج مي»دو فعل وجود داشته: 

 ايم.جلوگيري از تکرار، آن را از فعل اوّل حذف کرده

است براي اينکه بدانيم چنين جزئي  دوم، قرينه« شودمي»اي انجام شود. در مثال باال هر حذفي بايد بر اساس وجود قرينه

 است. هم بوده« استخراج»در انتهاي 

 : ةبنابراين در جمل

 گيرد.برداري قرار ميايران استخراج و مورد بهرهبهترين نفت سبک خاورميانه در 
 بدون قرينه انجام شده و نادرست است. در چنين جمالتي فعل بايد به طور کامل ذکر شود: « شودمي»حذف 

 گيرد.برداري قرار ميشود و مورد بهرهبهترين نفت سبک خاورميانه در ايران استخراج مي
 نه: قريهاي بيهايي ديگر از حذفنمونه

 است. آمده قرآن به صورت شفاهي نازل و بعدها به صورت کتاب در 
o است. آمده قرآن به صورت شفاهي نازل شده و بعدها به صورت کتاب در 

 
 ها از جوّ عبور و در آسمان زمين پخش خواهند شد.سنگشهاب 
o ها از جوّ عبور خواهند کرد و در آسمان زمين پخش خواهند شد.سنگشهاب 

 
  ،دهد.دل آدمي را بيدار و روح را صفا ميدرد 
o دهد.کند و روح را صفا ميدرد، دل آدمي را بيدار مي 

  
 .نيروي انتظامي سارقان را دستگير و به زندان فرستاد 
o .نيروي انتظامي سارقان را دستگير کرد و به زندان فرستاد 



 

 

 اند:ها آوردهقرينه چه باليي بر سر عبارتبيهاي اي از يک نامة اداري را ببينيد که حذفدر پايان نمونه

نمايدد کده چدک ارسداهي بده سدب  را اعالم و اضافه مي 4/8/86آقاي رحماني! بدين وسيله وصول نامة مورخ 
ها هرچده زودتدر مسامحه در ظَهرنويسي عودت، مقتضي است با توجّه به مدهول بند چهارم آيين نامة قانوني بانک

عوّقه اقدام وگرنه برابر مقرّرات مشمول جرائم بوده و اين اداره هيچ گونه مسئوهيّتي نخواهد نسبت به تأدية بدهي م
 داشت.

 

 دوري اجزاي فعل. 2
ها فاصله نيندازد؛ امّا هنگامي که تعداد اين ه هم نزديک باشند و کلمه يا کلماتي ميان آنبهميشه بهتر است اجزاي فعل 

از چنين شود؛ پس ي به ساختار و مفهوم جمله وارد مياصلة طوالني بيفتد، آسي  جدّکلمات زياد باشد و بين اجزاي فعل ف

 اشتباهاتي بپرهيزيم.

 ها: نمونه

 هاي مفصّل دارم. )نياز داشتن(برداريبراي اين کار نياز به مطاهعة فراوان و يادداشت 
o هاي مفصّل نياز دارم.برداريبراي اين کار به مطاهعة فراوان و يادداشت 

 
 اش را صرف پرورش و تربيت فرزندان بااستعدادش کرده بود. )صرف کردن(مادر جواني 
o اش را براي پرورش و تربيت فرزندان بااستعدادش صرف کرده بود.مادر جواني 

 
 )اين مسأهه تبديل به يک معضل بزرگ و غير قابل حلّ براي همة اعضاي تيم شده بود. )تبديل شدن 
o  1بزرگ و غير قابل حلّ براي همة اعضاي تيم تبديل شده بود.اين مسأهه به يک معضل 

 

 كاربرد فعل مجهول با ذكر عامل. 3

يعني  ؛هاي مجهول استاست، کاربرد فعل هاي دستوري نادرست که از ترجمه به زبان فارسي راه يافتهبردارييکي از نمونه

 نطقي ندارد.اي که در زبان فارسي هيچ توجيه مبه کار بردن ساختار دستوري

                                                           
 جمالت را به روش دوم بنويسيم.. حتّي اگر اين افعال را از جهت دستوري فعل مركّب ندانيم، براي آساني فهم مطلب بهتر است 1



 

هاي نادرست شناخته شود. امّا در جمله دهيلي داشته باشد؛ مثالً اينکه فاعل را نشناسيم يا نخواهيممجهول آوردن فعل بايد 

اي چون: توسط، به وسيلة، از جان ، از طرف و ... هم به جمله تحميل آيد و کلمهفعل مجهول مي در کناررايج، فاعل 

 گردد.مي

 ها: نمونه

  پناه عراقي توسّط هواپيماهاي جنگي آمريکايي کشته شدند.بسياري از مردم بيعدة 
o پناه عراق را کشتند.هواپيماهاي جنگي آمريکايي عدة بسياري از مردم بي 

 
 هاي جديدي براي اقالم مصرفي مردم، تعيين گرديد.از سوي دوهت يارانه 
o هاي جديدي براي اقالم مصرفي، تعيين کرد.دوهت يارانه 

 
  است.در سال جاري بيش از دويست قانون جديد به وسيلة نمايندگان مجلس تصوي  شده 
o اند.در سال جاري نمايندگان مجلس بيش از دويست قانون جديد را تصوي  کرده 

 

 

 استفاده از فعل نامناسب و ناسازگاري نهاد و گزاره. 5
شود، اين ايجاد ميو آن دسنادي که ميان ي ميانشان برقرار شود. اِنهاد و گزاره بايد کامالً با هم سازگار باشند و ارتباط منطق

 هاي ساده.آيد و هم در جمله  پيش ميهاي مرکّ آورد. ناسازگاري ميان نهاد و گزاره، هم در جملهضرورت را به وجود مي

منطقي نيست و فعل، نامناس  انتخاب ارتباط ها ة آنبينيد که ميان نهاد و گزارميرا اي هاي سادهجمله ،هاي زيردر نمونه

 است:  شده

 .جنگ از روز به ماه و از ماه به سال تبديل شد 
o .جنگ از روز به ماه و از ماه به سال کشيد 

 
 .دوستان عزيزي که در اينجا وجود دارند 
o .دوستان عزيزي که در اينجا حضور دارند 

 
 .افق ديد بعضي افراد ضعيف است 
o د است.افق ديد بعضي افراد محدو 
 ده است: کرهايي را ببينيد که نهاد در بخش دوم جمله ذکر نشده و ايجاد مشکل اکنون جمله



 

 است. پيامبر بيان بخشي از احکام را به جانشينان خود سپرده و به وسيلة ايشان انتشار يافته 
o  اند.دادهپيامبر بيان بخشي از احکام را به جانشينان خود سپرده و ايشان اين احکام را انتشار 

 
  شنوند، بنويسند تا بدين وسيله از تحريف دور بماند.ميرا سعي پيامبر بر اين بود که اصحاب هر آنچه 
o  شنوند، بنويسند تا معارف دين از تحريف دور بماند.مي راسعي پيامبر بر اين بود که اصحاب هر آنچه 

 

 گاه ممکن است جزء ديگري از جمله با فعل ناسازگار باشد:

 

 اند.کرده هاي الزم را طيّبهياران اين مرکز آموزش 
o اند.کرده هاي آموزشي الزم را طيّاند. يا: دورههاي الزم را ديدهآموزش 

 

 رعايت نکردن مطابقت نهاد و گزاره در مفرد و جمع بودن. 6

 شود.ي رعايت نمياين قانون کلّ تعداد )مفرد و جمع بودن( با يکديگر سازگار باشند. اهبتّه گاه رظننهاد و فعل بايد از 

 اند: جمع. اين موارد بدين شرحبه شکل در مواردي براي يک نهاد، آوردن فعل، هم به شکل مفرد جايز است هم 

 نهاد، داراي موقعيّت خاصّ و مورد احترام باشد:  (اهف

 رفت. به عيادت علي پيامبر -
 رفتند. به عيادت علي پيامبر -

 باشد.« يک، هيچ يک، هيچ کدام، هر کدام هر»هاي مبهم از قبيل نهاد، يکي از اسم (ب

 درخشند.اي در آسمان ادب فارسي ميهر يک از شاعران ايران چون ستاره -
 درخشد.اي در آسمان ادب فارسي ميهر يک از شاعران ايران چون ستاره -

 است.ج( نهاد، اسم غير جانداري باشد که جمع بسته شده 

 دهد.تان ميها زيبايي خاصّي به نوشتههمين واژه -
 دهند.تان ميها زيبايي خاصّي به نوشتههمين واژه -

 در صورتي که به اين اسم غير جاندار، صفات انساني را نسبت دهيم، بايد فعل آن را جمع بياوريم.

 برند.گيرند و تا آسمان باال ميهايتان را بر دست ميها نوشتههمين واژه -
 گيرند.هاي کوچک از تو پيام مهر ميگل -
 ديوارهاي کوچه از غم فقدان او کمر خم کرده بودند. -



 

که بدون داشتن عالمت جمع، در معني « مردم، هشکر، گلّه، امّت، قبيله و...»باشد؛ يعني کلماتي چون « اسم جمع»د( نهاد 

 کنند.خود، بر جمع دالهت مي

 هشکر با پيروزي بازگشت. -
 وزي بازگشتند.هشکر با پير -

 ها استفاده از صيغة مفرد برتري دارد.اهبتّه در اسم جمع

در اين ميان بايد توجّه داشته باشيم که وحدت روش را در يک متن رعايت کنيم. در مثال زير، يک نهاد با فعل مفرد آمده و 

به شام فرستاده شد. سپس يزيد سرهاي مقدّس شهداي کربال از کوفه »بعد با ضمير جمع مورد اشاره قرار گرفته است: 

 «ها را صادر کرد.دستور دفن آن

 شود: در مواردي که نهاد، چند فرد باشد، با توجّه به حرفي که ميان افراد نهاد آمده، جمع و مفرد بودن فعل، تعيين مي

 فعل بايد جمع باشد: «: و»اهف. عطف با 

 کنند.معصومه و مينا و مريم در کارخانه کار مي -
 بيايد: فعل بايد مفرد باشد: « با»ان افراد نهاد ب. مي

 کند.معصومه با مينا در کارخانه کار مي -
 کند.معصومه با مينا و مريم در کارخانه کار مي -

 بيايد: فعل بايد مفرد باشد: « يا»ج. ميان افراد نهاد 

 کند.معصومه يا مينا يا مريم در کارخانه کار مي -
 

 . ناهماهنگی فعل با جمله7

يابند. اگر فعل به هر صورتي با ساير اجزاي شوند و معني مياست و ساير ارکان جمله با آن کامل ميفعل پاية اصلي جمله 

 اند از:آيد. بعضي از موارد اين ناهماهنگي عبارتجمله هماهنگ نباشد، در ساختار جمله مشکل جدّي به وجود مي

 انتخاب ساختمان و زمان نامناسب: -

روند. براي مثال ماضي هاي گوناگون فعل، هر يک براي انتقال مفهومي خاصّ به کار ميدانيد، ساختکه ميهمان گونه 

اي پيش از گذشتة ديگر حکايت دهد که تحقّق آن پايان يافته است؛ ماضي بعيد از گذشتهاي خبر ميمطلق از گذشته

گذشته، استمرار و گسترش داشته يا به تعدّد اتّفاق افتاده  کند که در زماني ازکند؛ ماضي استمراري کاري را گزارش ميمي

 يابد و...دهد که اکنون يا در آيندة نزديک وقوع مياست؛ مضارع اِخباري از فعلي خبر مي

 ها را با کاربردهايشان کامالً بشناسد تا به چنين مشکالتي دچار نشود:نويسنده بايد انواع فعل



 

 ،آموزان تأثير دارد.در افت تحصيلي دانش تعطيالت بسيار در سال گذشته 
o است.آموزان تأثير داشته تعطيالت بسيار در سال گذشته، در افت تحصيلي دانش 

 ناهماهنگی دو فعل يك جمله: -

 رتبه داشته باشيم، بايد آن دو را از جهت زمان و ساخت با هم هماهنگ کنيم؛ مثالً در اين جمله:اگر در جمله دو فعلِ هم

« کرديکمکم نمي»و « نگرفته بودي»دو فعل  «شد؟کردي، چه مي! اگر تو دستم را نگرفته بودي و کمکم نميخدايا »

اند؛ يعني از جهت نسبتشان با نهاد و زمان با هم تفاوتي ندارند. بنابراين، دهيلي ندارد که از دو ساخت متفاوت رتبههم

 م:استفاده کنيم. بايد اين جمله را به اين شکل بنويسي

 شد؟خدايا ! اگر تو دستم را نگرفته بودي و کمکم نکرده بودي، چه مي
 

 آمد که بودم و براي چه آمده بودم.کمکم کن تا از اين بيماري فراموشکاري دست بردارم و دوباره يادم مي 
o ودم.کمکم کن تا از اين بيماري فراموشکاري دست بردارم و دوباره يادم بيايد که بودم و براي چه آمده ب 

  درست است که بايد برپايي مراسم عزاداري را مهمّ بدانيم و بايد از خطبا و مدّاحان مخلص، تمجيد کدرد، امّدا
 بايد رساهت روشنگري خويش را هم انجام دهيم.

o  درست است که بايد برپايي مراسم عزاداري را مهمّ بدانيم و از خطبا و مدّاحان مخلص، تمجيد کنيم، امّا بايدد
 شنگري خويش را هم انجام دهيم.رساهت رو

 زنند.هايي مياند و دست به سوء استفادهصالحيتي وارد اين عرصه شدهسواد و بيگاه پيش آمده که افراد بي 
o اند.هايي کردهصالحيتي به اين عرصه وارد شده و سوء استفادهسواد و بيگاه پيش آمده که افراد بي 

 

 هاي وابسته:نادرستی فعل -

است؛ مثالً رتبه نيستند؛ گاه يک فعل اصلي داريم و فعلي ديگر که به آن وابسته که در يک جمله داريم، همواره همدو فعلي 

 جزئي از مفعولِ فعلِ اصلي است. در چنين مواردي فعل دوم بايد اهتزامي باشد:

 اي بر مزار شيخ ساختند.اهدّوهه دستور داد که بقعهرکن 
o اي بر مزار شيخ بسازند.بقعهاهدّوهه دستور داد که رکن 

 جمالتنادرست كاربرد 

 ابهام در معنی جمله )كژتابی(. 1

اي باشد که در بيان معني و منظور نويسنده هستند. پس نحوة چينش کلمات در جمله بايد به گونه ترين موادّ ها اساسيواژه

 2معني روشن و واضحي به دست آيد و از آن دو يا چند برداشت نشود.

                                                           
براي خواننده، از هاي ادبي است، كامالً متفاوت است. در ايهام، نويسنده يا شاعر براي خلق زيبايي و ايجاد لذّت فكري كه جزو آرايه« ايهام». البتّه اين مقوله با بحث 2



 

 اي منفي باشد، به شکلي بيان نشود که خواننده آن را مثبت تلقي کند.همچنين اگر قرار است جمله

 .مسلمانان نبايد تفرقه داشته باشند، تا دشمن سوء استفاده کند 
 کرد:  هم برداشتي چنيناز آن توان؛ زيرا مينيست صحيح فوق جملة ربطي بودن مثبت

 اشته باشند.مسلمانان نبايد تفرقه د -

 چرا؟ -

 تا دشمن سوء استفاده کند. -

 کند. مقصود را اهقاء مي معني و عکس نيست صحيح هجملاين  علّت اخير براي که است روشن

o .مسلمانان نبايد تفرقه داشته باشند، تا دشمن سوء استفاده نکند 
 ر شد.مراسم بزرگداشت شهداي قانا توسّط رژيم صهيونيستي، در مسجد ارگ برگزا 

 به شهادت رسيدن، توسّط رژيم صهيونيستي بوده است. .1

 برگزاري مراسم، توسّط رژيم صهيونيستي بوده است. .2

 .اشياي سرقت شده توسّط نيروي انتظامي در مرز کشف شد 
 کشف توسّط نيروي انتظامي بوده است. .1

 سرقت توسّط نيروي انتظامي بوده است. .2

 .او همراه پدر و مادر بيمارش به سفر رفت 
 فقط مادر بيمار بوده است. .1

 اند.بيمار بوده -هردو  -پدر و مادر  .2

 سواد نيست.او مثل اکثر روستاييان بي 
 سواد هستند.اکثر روستاييان بي .1

 سواد نيستند.اکثر روستاييان بي .2

 ها معلوم نيست آزادي بده چده معندي خواهند مثل غرب آزادي داشته باشند؛ در حاهي که از نظر آنبعضي مي
 .است

 از نظر غرب معلوم نيست آزادي به چه معني است. .1

 از نظر آن افراد معلوم نيست آزادي به چه معني است. .2

 

 اي از اين تصحيح را ببينيد: گذاري، رفع نمود. نمونهتوان با استفاده از نشانهابهام را گاهي مي

 ها اوّهين رمان او که برندة جايزه شد بازار گرمي پيدا کرد.غريبه 
 ها، اوّهين رمان اوست.غريبه .1

 ها، اوّهين رمان او نيست، بلکه اوّهين رماني از اوست که برندة جايزة شده است.غريبه .2
                                                                                                                                                                                                               

 شود.ميسردرگم كند؛ امّا در كژتابي خواننده در فهم معني ها استفاده ميابهام واژه



 

 شود:با قرار دادن يک ويرگول مفهوم روشن مي

o ها، اوّهين رمان او که برندة جايزه شد، بازار گرمي پيدا کرد.غريبه 
 

 طوالنی كردن جمله . 2
گردد. ازدحام کلمات و رتر ميتر و مؤثّ شود و صميميتر فهميده ميتر و از تکلّف دورتر باشد، راحتادهزبان نوشته هر چه س

هاي کند؛ مثالً در نوشتة زير، نويسنده از عبارتميمواجه مشکل  باها و حشوها ذهن خواننده را در دريافت معني مترادف

 تري تبديل کرد: تکلّفهاي بيها را به عبارتتوان آناستفاده کرده که مي طوالني و پيچيده

نظران و کارشناسان امر محيط زيست حضور به هدم رسدانده، مجمدع عمدومي را در خ ... صاح در جلسة مورّ
تصدوي  خاذ شدده، مدورد الع حاصل شد که در اين راستا تصميمات اتّهاي خويش قرار دادند و اطّتاهيّجريان فعّ

 است که در موقع مقتضي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. مسئوالن محترم واقع شده
« به مورد اجرا گذاشته شدن»و « مورد تصوي  واقع شدن»، «اطالع حاصل شدن»، «حضور به هم رساندن»هاي عبارت

 تر نوشت: نشينتر و دلتوان کوتاهميي جمله را ها و شکل کلّکنند. اين عبارتهمگي طوالني هستند و جمله را نازيبا مي

هاي خود، اعالم کردند که تصميمات تاهيّخ ... کارشناسان محيط زيست، ضمن گزارش فعّدر جلسة عمومي مورّ
 است و در هنگام مناس  اجرا خواهد شد. گرفته شده به تصوي  مسئوالن محترم رسيده

 هاي طوالني:هايي از اين عبارتنمونه

 

 درست نادرست ستدر نادرست 

 ناپذيربازگشت غير قابل بازگشت
و  بدون شکّ

 ترديد
 گمانبي

 شدني پذيرامکان
حضور به هم 

 رساندن
 حاضر شدن

در حقّ کسي 

احترام مرعي 

 داشتن

به کسي احترام 

 نهادن

به منصّة ظهور 

 رساندن

 -ظاهر ساختن 

 آشکار کردن

روز به روز 

گسترش بيشتر 

 يافت

گسترش روزافزون 

 يافت

الع حاصل اطّ

 نمودن
 خبردار شدن

به موقع اجرا 

 گذاشتن
 اجرا کردن

مورد استفاده قرار 

 دادن
 استفاده کردن



 

استقبال به عمل 

 آوردن
 استقبال کردن

به رشتة تحرير 

 کشيدن
 نوشتن

 

 هاي طوالني: هايي از جملهو نمونه 

 را از کار برکنار کرد.ها اي نيست جز آنکه آندر مورد افراد معتاد به تخلّف چاره 
  اينکه انقالب ما با خون هزاران شهيد و جراحت روحي و جسمي هزاران جانبار و معلول، در اقصدي با توجّه به

درصدد مدردم  99بدا ريي  1358نقاط ايران اسالمي، تنها با شعار رسيدن به معيارهاي اصيل اسالمي در سدال 
ي افرادي مجبور به ترك سر و جان نيز شدند و به پاي اين آرمدان ايران به وجود آمده و در اين راه، حتّي گاه

 هاي خود را نثار کردند، امروز نيز ما بايستي با تالش، براي نگهداري آن بکوشيم.مقدّس، خون
 است، بدا توکّدل بده هاي مؤثّري در جامعه صورت پذيرفته هاي اخير در حفظ قرآن، فعّاهيّتاز آنجا که در سال

و توسّل به ائمة اطهار و توجّه به تأکيدات مقام معظّم رهبري در جهت گسدترش هرچده بيشدتر  خداي متعال
هاي قرآني ايشان مدّتي است که به فرهنگ و معارف قرآني و با توجّه به سوابق شخصي استاد ... و اينکه فعّاهيّت
بد، بندده نيدز فرصدت را غنيمدت ياصورت و سياقي نو و به شکلي منسجم، در قاه  مؤسّسة قرآني ... ادامه مي

ام که اي ترتي  دادهشمرده و براي آشنايي بيشتر شما عزيزان با اين استاد عزيز و خادم محترم قرآن، مصاحبه
 رسد.به نظرتان مي

 بينيد، ساختار اين جمالت آن چنان نامناس  است که بايد با تجديد نظر کامل، بازنويسي شوند:همان طور که مي

o  را بايد از کار برکنار کرد.متخلّفان 
o  بدا 1358انقالب ما با خون هزاران شهيد و جراحت روحي و جسمي هزاران جانباز به پيروزي رسيد و در سدال

 درصدي مردم به جمهوري اسالمي، تثبيت شد. امروز نيز ما وظيفه داريم که در حفظ آن بکوشيم. 99ريي 
o ة حفظ قرآن کريم در کشورمان صورت گرفته است. از جملة اين هاي مؤثّري در زمينهاي اخير فعّاهيّتدر سال

اي بدا ايدن اسدتاد استاد ... مسئوهيّت آن را به عهده دارند. مصاحبهها، تأسيس مؤسّسة قرآني ... است که تالش
 هايشان بيشتر آشنا شويم.ايم تا با ايشان و فعّاهيّتعزيز و خادم قرآن ترتي  داده

فاصلة جمله  يا اجزاي ديگر اين دهيل است که نويسنده ميان نهاد و گزاره شکل شدن فهم جمله بهگاهي طوالني شدن و م

توان جملة فرعي شود. براي رفع چنين اشکاهي، گاه ميد و اين فاصله معموالً با جمالت فرعي ايجاد ميکنايجاد ميطوالني 

توان آن جملة فرعي را از ميان نهاد و گزاره برداشته، به صورت ميد و گاه تبديل کررا از شکل جمله درآورد و مثالً به صفت 

 ها دقّت کنيد: اين نمونه اي اصلي قرار داد. بهمستقلّ در جايگاه جمله

 گويد.افتند، سخن ميآية شريفه از افرادي که با نگاه به آسمان ش  به ياد خدا مي 
o افتند.آسمان ش  به ياد خدا ميگويد که با نگاه به آية شريفه از افرادي سخن مي 

 
 ّاين حقيقت اعتراف کرده که عقل گرايي به مفهدوم  آن به سخن يکي از استادان مؤسّسة سنت گابريل که طي



 

حقوقي بشر ي گويي به نيازهات در پاسخاي است غربي که عامل عمدة آن ضعف آيين مسيحيّطرد دين پديده
 عاي ماست.است، گواه صدق ادّ بوده

o عاي ما، سخن يکي از استادان مؤسّسة سنت گابريل است. او اعتراف کرده کده عقدل گرايدي بده اه صدق ادّگو
گويي بده نيازهداي غربي است که عامل عمدة آن ضعف آيدين مسديحيت در پاسدخي امفهوم طرد دين، پديده

 است. حقوقي بشر بوده
 

 رويم.رقي ندارد، مياز اين منزل به منزل ديگري که ميزبانش با اين ميزبان ف 
o رويم که ميزبانش با اين ميزبان فرقي ندارد.از اين منزل به منزل ديگري مي 

 

 

 كاربرد نادرست كلمات

 تکرار بیجاي كلمات . 1
تدوانيم واژة هاي امروز، تکرار واژه يا عبارتي با فاصلة کم است. در چنين جمالتي ميهاي رايج در نوشتهيکي ديگر از اشکال

 اي را جايگزين آن نماييم.شده را حذف کنيم يا کلمهتکرار 

 هايي از تکرارهاي نامناس : نمونه

  کند را نزد او بياورند و طبي  دار شد و ناتوان و دستور دادند که طبيبي که حجامت مياتفاقاً روزي مجنون ت
بسدت و مجندون در  آمد و پهلوي مجنون نشست و در حاهي که چاقو در دست داشت بازوي مجنون را محکم

هدايم را بزندي، خواهي کدام يک از رگاي جوانمرد ميکرد به طبي  گفت: که حاهي که مثل ابر بهار گريه مي
اين رگم از عشق هيلي هبريز است و نزد من طبي  رو به مجنون کرد و گفت: اين رگت. و مجنون پاسخ داد: که 

ر اين رگم که مال هيلي است بزني و جان مجنون فدداي همچون گوهر باارزش است و شايسته نيست که تيغ ب
 هيلي باد!

در فواصل کوتاه و « مجنون»و « در حاهي که»، «که»، «و»گذاري و هحن، کلمات در اين نوشته عالوه بر اشکاالت نشانه

 توان به اين شکل اصالحشان کرد: اند که مينزديک به هم تکرارشده

o زن آمدد و پهلدوي او نشسدت. دکه براي بهبود بايد حجامت کند. مدرد رگمجنون بيمار شده و طبي  گفته بو
زندي؟ کنان گفدت: کددام رگدم را مينيشتر را به دست گرفت، بازويش را بست و آمادة کار شد. مجنون گريده

زن آن را نشان داد. مجنون گفت: اين رگم پر از هيلي است، باارزش است، روا نيست بر هيلي تيغ بزني. جانم رگ
 فداي او باد!

 
 ...حسن گفت که آنچه که بايد بگويم آن است که 
o ... :حسن گفت: آنچه بايد بگويم اين است 



 

 
 هاي پيامبران براي همه الزم است. اگر پيامبران نبودند، جهان غرق پيامبران، راهنمايان بشر هستند. راهنمايي

 ناپاکي بود.

 

o ها نبودند، جهان غدرق ناپداکي هايشان براي همه الزم است. اگر آنپيامبران، راهنمايان بشر هستند و راهنمايي
 بود.

  

 حشو . 2
 ه:جملاين ر يست؛ مثال دننيازي ها و در مفهوم جمله به حضور آن اندحشو يعني آوردن کلمات يا جمالتي که زائد و بيهوده

هداي ظداهري را کده ها زينتز آنکند اکند و سپس استثنا ميها را مطلقاً نهي مياين آيه آشکار کردن زينت
 ها مانعي ندارد.اظهار کردن آن

 نيست.نيازي شود و به تکرار اين مفهوم فهميده مي« کنداستثنا مي»کامالً از عبارت « ها مانعي ندارداظهار کردن آن»

 شود:معموالً حشو به يکي از اين سه صورت ايجاد مي

 معني:اهف( پي در پي آمدن کلمات هم

 عزيز، گرامي و محترم!دوست  -
 تمام سعي و تالش و کوشش خود را انجام بده. -
 هر روز شاهد اختراعات بديع و ابداعات جديد هستيم. -

 اي که يکي از آن دو، مفهوم ديگري را در بر دارد:ب( به کاربردن دو کلمه

 مردم از او سؤال پرسيدند.  -
 دو طفالن مسلم آرام در کنار هم خفتند.  -
 و را ديدم. نيم رخ صورت ا -

 کنند:ج( آوردن واژگاني که بار معنايي خاصّي به جمله اضافه نمي

 کردند.جواناني بانشاط و طراوت جواني، تا ساعاتي پيش از غروب خورشيد در مزرعه کار مي 
o کردند.جواناني بانشاط، تا ساعاتي پيش از غروب در مزرعه کار مي 
 رسول گرامي .پس از هجرت به شهر مدينه، شاهودة تشکيل يک حکومت اسالمي را ريخت 
o رسول گرامي .پس از هجرت به مدينه، شاهودة حکومت اسالمي را ريخت 
 .من با پاي پياده به سفر مشهد رفتم 
o .من پياده به مشهد رفتم 
 هايي ديگر از حشوهاي پرکاربرد دقّت کنيد: به نمونه



 

 

 درست نادرست درست نادرست

 سير گردش کار
گردش  -سير کار 

 کار
 بعد از اين مِن بعد از اين

 حجراالسود سنگ حجراالسود پس -بنابراين  پس بنابراين

 بازيافتن دوباره بازيافتن
اي )يک  يک ...

 اي(خانه
 يک خانه -اي خانه

ر امکان ... ميسّ

 نيست

امکان ندارد ... 

 ر نيستميسّ...
 تا تا اينکه

)افعل تر اعلم

 تفضيل با تر(
 شروع استارت شروع ترعاهم -اعلم 

در سن بيست 

 ساهگي
 گذشته -سوابق  سوابق گذشته در بيست ساهگي

ساير شهرهاي 

 ديگر

 -شهرهاي ديگر 

 ساير شهرها
 ورودي -مدخل  مدخل ورودي

 اهقدرهيلةش  
 -ش  قدر 

 اهقدرهيلة
 اهفيلعام اهفيلسال عام

از قبل پيش بيني 

 کردن
 دوباره بازگفتن پيش بيني کردن

دوباره  -باز گفتن 

 گفتن

 خاستگاه خاستگاه اوّل
علتِ ... بدان جهت 

 است که

 ت... اين است کهعلّ

 ...به اين علّت است

 بازي آخر -فينال  فينال آخر اهموتملک اهموتفرشتة ملک

 قلّة کوه اوج قلّة کوه وايت برد تخته وايت برد

 ثمر داشتن مثمر ثمر بني عباس خاندان بني عباس

 سقوط به پايين باال رفتن -عروج  عروج به باال
پايين  -سقوط 

 افتادن

 برضد -عليه  بر عليه روزنامه هاي روزانهروزنامه

مردي که تو او را 

ديدي )ضمير و 

مرجع در يک 

 جمله(

 بر هَه مردي که ديدي
 -به نفع او  -هه 

 براي او

  



 

 استفاده از كلمات شکسته و عامیانه . 3

هاي داستان و هاي رسمي، کامالً نارواست. اين نوع کلمات فقط در نقل قولبه کارگيري کلمات عاميانه و شکسته در نوشته

 شوند. بنابراين جمالت زير بايد اصالح شوند: اي باشد، استفاده ميهايي که سبک نويسنده در کلّ متن محاورهنوشته

 کوشه که جواب منطقي برا پردازه و ميرين بخش مقاهه، متن اصلي اونه که به بررسي جوان  مختلف ميتمهم
 موضوع مقاهه عرضه کنه.

o کوشدد کده جدوابي پدردازد و مديمدي ترين بخش مقاهه، متن اصلي آن است که به بررسي جوان  مختلفمهم
 موضوع مقاهه عرضه کند. برايمنطقي 

 
 چرت بزند. شنوندهکه شود درازي کرد؛ زيرا پرچانگي باعث ميدر سخنوري نبايد روده 
o خواب رود. شنونده بهکه شود گويي باعث ميدر سخنوري نبايد زياده سخن گفت؛ زيرا زياده 

 . استفاده از كلمات نامتناسب با فضا و سبك و مخاطب4

يا از فارسي بودن، دور نشود. در نوشتة زير،  در گزينش کلمات بايد دقّت کنيم که فضاي متن از زبان امروز فاصله نگيرد

 اند:کلمات عربي، متن را سنگين و غير قابل فهم کرده

  تمام سالمتي وجود طفل از حيث هيکل عنصريّة بشريّه و همچنين سالمتي روحيّه و سدعادت او سرچشدمه از
ايدن اي بده اهعادهمه عنايت فوقگيرد. پس آقايان و بانوان معظّحال انعقاد نطفه و زمان حمل در شکم مادر مي

موضوع داشته باشند و تمام شرايط سالمتي اوالد را از حيث سالمت بدنيّه و روحيّه در نظر بگيرندد تدا اينکده 
 نطفة آن طفل با سعادت دنيا و آخرت متکوّن گردد.

 تر نوشت:مي توان همين مفهوم را با بياني ساده

o نين سعادت آخرت وي، از هحظة انعقاد نطفده و دوران بدارداري سالمت کودك از نظر جسمي و روحي و همچ
اين موضوع توجّه داشته باشند وموقعيّت مناس  را براي سالمت شود. پس پدران و مادران بايد به مادر آغاز مي

 جسم و جان کودك فراهم کنند تا سعادت دنيا و آخرت او تأمين شود.
 هايي ديگر:نمونه

 ني است. موزونيّت اهفاظ از مفرّعات آن و متقوّم به حسّاسيّت اعضاست. اندکي اعتددال و اصل و زمينة انشا، معا
 سالمت سمع کافي است که انسان از آوازهاي ناموافق بپرهيزد.

o  .اصل و زمينة انشا، معاني است. آهنگين بودن کلمات فرع اسدت و بسدتگي دارد بده حسّاسديّت قدوّة شدنوايي
 انسان از آواي ناخوشايند دوري کند.شود سالمت شنيداري باعث مي

 شان از اين قرارند:هاي فارسيهاي رايج عربي و معادلبرخي از واژه

 معادل فارسی آن واژه عربی معادل فارسی آن واژه عربی

 اشکال گرفتن إن قلت کردن نابود انگاشتن کأن هم يکن



 

 گويا کأنّه به هر حال علي ييُّّ حالٍ

 مثل همان قس علي هذا گذشتهمانند  کما في اهسّابق

 زير پرچم تحت هوا به ناچار ال محاهه

 

هاي بيگانة ديگر، استفاده از کلمات فارسي کهن، هاي عربي، اشتباهات ديگري چون: کاربرد واژهجز استفادة نابجا از واژه

 ساز باشد.تواند مشکلسازي با شيوة عربي يا غربي يا فارسي کهن نيز ميجمله

 کند.پيمايد، سل  اختيار از او نميخدا اينکه آن بچّه چه راهي را مي و دانستن 
o کند.علم اههي در مورد آيندة کودك، از او سل  اختيار نمي 

 
 آمد، با انجام اين اعمال، فرد وظيفة خود را ادا تواند کرد. همچنان که گفته 
o خود را ادا کند.تواند وظيفة همان طور که گفته شد، با انجام اين اعمال فرد مي 

 
 .در اين مواقع بايد ريلکس باشيد و پرستيژ خود را حفظ کنيد 
o .در اين مواقع بايد آرامش وشخصيّت اجتماعي خود را حفظ کنيد 

 

 تحمیل قاعدة زبان عربی بر كلمات فارسی. 5

 فارسي: هايواژه به دادن تنوين -

 ًو...  زباناً، تلفناً، گاها 

o گاهگاه، ، تلفنيزباني 

 :فارسي هايواژه به عربي جمع عالمت افزودن -

 باغات، بازرسينپيشنهادات ، 

o ها، باغادها، بازرسانپيشنه 

 :فارسي هايمکسّر از واژه جمع ساختن -

  ،اساتيد، فرامين، مياديناَکراد 

o  ،استادان، فرمانها، ميدانهاکردها 

 «:جمع جمع» ساخت کارگرفتن به -

 نذوراتها، وجوهات، اسلحهامورات ،  

o نذور)نذرها(ها(، وجوه)سالحامور)امرها(، اسلحه ، 

 : فارسي هايواژه به عربي مصدر جعلي عالمت افزودن -

 رهبريّت، دوئيّتخوبيّت ،  

o رهبري(، دوگانگي)خوبيخوب ، 



 

 :تقليد از عربي به صفت بستن جمع -

 افاضل ، علمايائمّة معصومين  

o فاضل ، علمايائمّة معصوم 

 : تقليد از عربي به صفت آوردن مؤنّث -

 شاعره ، زنانوارده هاي، نامهمحترمه بازرس  

o شاعر ، زنانرسيده هاي، نامهمحترم بازرس 

 شيوة عربي: به عربي با واژة فارسي ترکي  -

  ستور اهدّ، حس اهفرمانحس 

o ردستواساس ، برفرمانطبق 

 

 «  هیچ»و « هر»كاربرد نابجاي . 6
رود و مي کار به جملة مثبت براي« هرگونه»باشد؛ مثالً  نيز منفي جمله کلّي ، بايد ترکي است منفي جمله فعل که گاهآن

  : شودبراي جمالت منفي استفاده مي«هيچ»ندارد و  جايي در جملة منفي

 کردند.تالشي در کالس فروگذار نمي آموزان از هرگونهدانش 
o دادند.آموزان هرگونه تالشي در کالس انجام ميدانش 
o کردند.آموزان از هيچ گونه تالشي در کالس فروگذار نميدانش 

 

 استفادة نادرست از صفت برترين . 7
يم که صفت برترين، موصوف کن توجّهبرند. بايد صفت عاهي( را نادرست به کار مي)« صفت برترين»اري از نويسندگان شم

سازد و معني و کاربرد آن در يکي از سه اهگوي زير شکل ممتاز ميديگرِ داراي اين صفت، هاي خود را نسبت به همة موصوف

 گيرد: مي

 پاکبازترينِ شهيدان دار + موصوف جمع؛ مثال:معني مفرد: صفت برترين کسره

 پاکبازترينْ شهيدال: معني مفرد: صفت برترين ساکن + موصوف مفرد؛ مث

 پاکبازترينْ شهيدانمعني جمع: صفت برترين ساکن + موصوف جمع؛ مثال: 

 آيند:اين شکل مياين اهگوها در جمله به

 ترينِ بندگان، نزد پروردگار است.گرامي پيامبر اکرم -
 ترينْ بنده، نزد پروردگار است.گرامي پيامبر اکرم -



 

 پروردگار هستند. ترينْ بندگان، نزدگرامي اهل بيت -
 بنابراين، جملة زير نادرست است؛ زيرا با آنکه نهادش جمع است، داراي اهگوي اوّل است که معني مفرد دارد: 

 اند.وسي بودهطترينِ شاگردان شيخ مفيد، سيّد مرتضي و سيّد رضي و شيخ معروف 
o اند.بودهوسي طترينْ شاگردان شيخ مفيد، سيّد مرتضي و سيّد رضي و شيخ معروف  

 حروفنادرست كاربرد 

 كاربردهاي نابجاي حرف نشانة مفعول. 1

رود؛ امّا گاه در استفاده از اين نشانه اشتباهاتي داراي مفعول، به کار مي است و در اکثر جمالتِ واسطهنشانة مفعول بي« را»  

 ايم: اين بحث اختصاص داده دهد که بخشي از درس را بهروي مي

 :كلماتی كه مفعول نیستند( بر سر الف

  

 نتيجه گرفتن( اي را نگرفتيم.تا اينجا نتيجه( 
o اي نگرفتيم.تا اينجا نتيجه 

 
 مطاهعه کردن( اي را نکرديم.در تمام اين ايام هيچ مطاهعه( 
o اي نکرديم.در تمام اين ايام هيچ مطاهعه 

 
 )تلفنت را که زدي، به مدرسه برو. )تلفن زدن 
o ه برو.تلفن که زدي، به مدرس 

 )تقاضاي تجديد نظر را دارم. )تقاضا داشتن 
o .تقاضاي تجديد نظر دارم 

 

 رسد.اي را که به ما وعده داده شده، کي ميدانيم جمعهنمي 

« را»، نقش ندارد؛ پس مفعول نيست و «به ما وعده داده شده»و در جملة فرعيِ « رسدمي»نهاد است براي « جمعه»

 گيرد.نمي

o رسد.که به ما وعده داده شده، کي مياي دانيم جمعهنمي 
 

 ايد، قابل تحسين است.تابلويي را که کشيده 
گيرد. پس مفعول نيست و نقش نمي« ايدکه کشيده»و در جملة فرعي « قابل تحسين است»نهاد است براي جملة « تابلو»

 نياز ندارد.« را»به 

o ايد، قابل تحسين است.تابلويي که کشيده 



 

 

  اند.بريم، گاه نادرستهايمان به کار مينوشتهکلماتي را که در 
o اند.بريم، گاه نادرستهايمان به کار ميکلماتي که در نوشته 

 با فاصله از مفعول: ب( 

 بايد بالفاصله بعد از مفعول بيايد و جملة توضيح دهنده، نبايد ميان مفعول و نشانة آن فاصله بيندازد.« را»حرف نشانة 

 داده بودم را پسنديد. اي که به دوستمهديه 
o اي را که به دوستم داده بودم، پسنديدهديه. 

 
 کردند. هايي که غنيمت گرفته بودند را به پشت جبهه منتقلرزمندگان سالح 
o کردند. به پشت جبهه منتقل ،هايي را که غنيمت گرفته بودندرزمندگان سالح 

 
نبايد بعد از « را»اي هيچ نوع جمله گرفته بود؛ در حاهي که در بعد از فعل قرار« را»ها يد در اين جملهديدهمان طور که 

 3يم.بياور« را»آن  عد ازد، نبايد بباشفعل بيايد. پس حتّي اگر مفعول، به شکل جمله 

 میان مفعول:  ج(

  بودن مرکّ بعد از مفعول است و هرگز نبايد به بهانة « را»)را( بايد در جاي درست و شايسته بنشيند. مکان  نشانة مفعول

مثال زير، مفعول عبارت  اي ديگر انديشيد. درمفعول، در ميان آن بيايد. اهبتّه هرگاه مفعول طوالني شود، بايد براي آن چاره

 «: در عاشورا حسينشهادت يکايک ياران امام »است از: 

 د.انتأييد نکرده در عاشورا را هاي تاريخي، شهادت يکايک ياران امام حسينهمة گزارش
مفعول است. براي حلّ مشکل  ءجز« در عاشورا»بيايد، زيرا  بعد از امام حسين« را»نبايد به بهانة کوتاه کردن مفعول، 

 توان جمله را چنين نوشت: طوالني بودن مفعول، مي

 د.اندر عاشورا شهيد شده اند که يکايک ياران امام حسينهاي تاريخي اين ادّعا را تأييد نکردههمة گزارش
 هاي ديگر: نمونه

 هاي اين علم قابل اعتمادتر و قابل بررسي شناسي، نتايج به دست آمده را ازهاي علمي در رواناستفاده از شيوه
 کند.تر ميتعميم

o هاي اين علم را قابل اعتمادتر و قابل بررسي شناسي، نتايج به دست آمده ازهاي علمي در رواناستفاده از شيوه
 کند.ميتر تعميم

                                                           
را « نچه بايدد مدادراب بداننددآ»بعد از فعل قرار گيرد: كتابِ « را»آيد كه گيرد. در اين موارد، استثنائاً پيش مياليهي ميشود و نقش مضافٌ. گاه جمله جانشين اسم مي3

 را ديدم.« اين خانه دور است»يا: ديشب سريالِ  اي؟دهانخو



 

 
 گنجد.دانستند که در باور نميمي هاييبسياري از مردم امکان تماس مخلوق را با خاهق از شگفتي 
o گنجد.دانستند که در باور نميهايي ميبسياري از مردم امکان تماس مخلوق با خاهق را از شگفتي 

 
 دهد.به واهدين کاهش ميق و دهبستگي را نسبت اي است که احساس تعلّها به گونهگاهي اوقات جواب 
o دهد.واهدين را کاهش مي ق و دهبستگي بهاي است که احساس تعلّها به گونهگاهي اوقات جواب 

 

کرد، بهترين راه، تبديل کردن آن به اگر در مواردي مفعوهي در جمله وجود داشت که بسيار طوالني بود و جمله را نازيبا مي

 است: جمله

 اند.هي با قابليّت تشخيص سريع اين بيماري را تأييد کردهدانشمندان، اختراع دستگا 
o است.اند که دستگاهي با قابليّت تشخيص سريع اين بيماري اختراع شده دانشمندان تأييد کرده 

 
 توان از عجاي  دانست.آماده شدن اين مجموعة بزرگ به دست استادم در مدّت پنج سال را مي 
o  است. وعة بزرگ را در مدّت پنج سال آماده کردهاستادم اين مجماز عجاي  است که 

 

 كاربرد نابجاي حروف اضافه . 2

حرف اضافه در انسجام و زيبايي جمله نقش بسزايي دارد. کاربرد نادرست حرف اضافه يا حذف نابجاي آن، جمله را سخت 

کاربرد اين گونه افعال بايد که به هنگام  اي دارندها حرف اضافة ويژهسازد. همچنين بايد بدانيم برخي از فعلپذير ميآسي 

 ها دقّت کنيم.آن به حرف اضافة خاصّ 

 حذف نابجاي حرف اضافه:  (الف

 .رشتة ورزشي که آشنايي دارد، شناست 
o .رشتة ورزشي که با آن آشنايي دارد، شناست 

  :كاربرد نابجاي حرف اضافه (ب

 است. فقيه عادل شايستة رهبري بر جامعه 
o  است. شايستة رهبري جامعهفقيه عادل 

 استفاده از حرف اضافة نامناسب:  (ج

 .تيم آمريکا از ايران باخت 
o ايران باخت. تيم آمريکا به 



 

 
 شناسان متفاوت است.ديدگاه او از ديدگاه روان 
o شناسان متفاوت است.ديدگاه او با ديدگاه روان 

 
 .افکار بسياري بر ذهنم خطور کرد 
o  خطور کرد.افکار بسياري به ذهنم 

 
 ّشوند.ت قائل مياديان باطل به قواي طبيعت، اهوهي 
o ّشوند.ت قائل مياديان باطل براي قواي طبيعت، اهوهي 

 

 ها را با حرف اضافة مخصوص هر يک ببينيد:تعدادي از فعل

 «:به»ها با حرف اضافة فعل

دن، پيوستن، تاختن، چسبيدن، خليدن، رسيدن انديشيدن، بازگشتن، برگشتن، باهيدن، برازيدن، برخوردن، پرداختن، پي بر

 )منجر شدن(، گراييدن، گرويدن، گريختن، ماندن، مانستن، نازيدن، نگريستن و...

 «:با»ها با حرف اضافة فعل

 جنگيدن، درآميختن، ساختن )سازگار بودن(، ستيزيدن، آميختن )مخلوط شدن( و...

 «:از»ها با حرف اضافة فعل

 نجيدن، گذشتن )صرف نظر کردن، عفو کردن(، رهيدن، گريختن، برگشتن، بازماندن و...پرهيزيدن، ترسيدن، ر

 هاي متفاوت: عطف كلمات با حرف اضافه (د

 .ويرايش يعني کاستن و افزودن به متن، براي زينت دادن 
o .ويرايش يعني کاستن از متن و افزودن به آن، براي زينت دادن 

 
  است.ورود و خروج از اين مکان ممنوع 
o .ورود به اين مکان و خروج از آن ممنوع است 

 
 مند به اسالم هستند.مردم ايران محافظ و عالقه 
o مند به آن هستند.مردم ايران محافظ اسالم و عالقه 



 

 
 ريزي اسالم براي سعادت انسان، ستودني است.اهتمام و برنامه 
o ستودني است.اش براي آن، ريزياهتمام اسالم به سعادت انسان و برنامه 

 

 استفادة نادرست از عطف . 3

 اين جمله دقّت کنيد:  موقعيّت يکسان هستند. بهنظر اند و از نقشحرف عطف نشان دهندة اين است که کلمات معطوف، هم

 داند.مؤمنان مي ستري را از وظايف اصليگزدايي و عدلقرآن مبارزه با فساد و تباهي و ظلم
يعني: مبارزه با  ؛اندنقشست که هما اين معني اند. عطف شدن اين کلمات بهه هم عطف شدهدر اين جمله چهار کلمه ب

گستري! در حاهي که مفهوم جمله چنين نيست و اين عطف زدايي، مبارزه با عدلفساد، مبارزه با تباهي، مبارزه با ظلم

 دهيم: را تغيير مي است. براي رفع اين اشکال جاي کلمات کردهجمله را دچار مشکل نادرست، 

 داند.مؤمنان مي گستري و مبارزه با فساد و تباهي را از وظايف اصليزدايي و عدلقرآن ظلم
 هاي ديگر: نمونه

 دهد. پروري و ورزش و تالش عادتانسان بايد خود را به پرهيز از تن 
o دهد. پروري عادتانسان بايد خود را به ورزش و تالش و پرهيز از تن 

 
 بايد در حاهت جواني و نشاط و قوّت بدن و کم بودن اشتغاالت ذهني و تراکم موانع درس بخواند. محصّل 
o  محصّل بايد در حاهت جواني و نشاط و قوّت بدن درس بخواند؛ هنگامي که اشتغاالت ذهندي او کمتدر باشدد و

 د، مانع او نشوند.مسائل متعدّ
 

 آوردن دو حرف ربط وابستگی )استدراک( . 4

زدايي از کالم سابق را دارند و به تنهايي ميان ممعني استدراك يعني توهّ، اگرچه، هرچند، چون تعدادي از حروف ربط مانند

 نيست.نيازي در بخش دوم جمله ...« امّا، هذا، وهي، با وجود اين و »بنابراين به آوردن  ؛کنندمي دو جمله ارتباط برقرار

 روشن حشو است.هاي اين گونه موارد از نمونه

 است. هر چند قيام عاشورا جهان تاب است، امّا ابعاد آن هنوز ناشناخته مانده 
o است. هر چند قيام عاشورا جهان تاب است، ابعاد آن هنوز ناشناخته مانده 
o  ،است ابعاد آن هنوز ناشناخته ماندهامّا قيام عاشورا جهان تاب است. 

 

 ،امّا در برابر تهاجم فرهنگي ايمن نيستند. با اينکه جوانان نسل حاضر باسوادند 



 

o .با اينکه جوانان نسل حاضر باسوادند، در برابر تهاجم فرهنگي ايمن نيستند 
o .جوانان نسل حاضر باسوادند، امّا در برابر تهاجم فرهنگي ايمن نيستند 

 

پرداختيم. براي مطاهعة بيشتر ها ترين آنهاي نگارشي، بيش از اينهاست و ما در اين چند درس، به مهمّ موارد هغزش

 توانيد به اين منابع مراجعه کنيد:مي

 بر بال قلم، سيّد ابواهقاسم حسيني )ژرفا( -

 غلط ننويسيم، ابواهحسن نجفي -

 نگارش و ويرايش، احمد سميعي )گيالني( -

 اهدّين ادي  سلطانيراهنماي آماده ساختن کتاب، ميرشمس -

 2اهفقاري،ج ذوکتاب کار نگارش و انشا، حسن  -

 پااليش و ويرايش، مصطفي ميرسليم -

 

*** 

 درست بنويسيم

توان از استفادة نادرست کلمات به جاي يکديگر نام برد. کلماتي که از جهت تلفّظ و نگارش به هاي اماليي، ميدر ميان غلط

از اين کلمات با معاني متفاوتشان کنند. به عنوان نمونه به تعدادي اند و نويسندة کم مطاهعه را دچار مشکل ميهم شبيه

 کنيم:اشاره مي

 

 احسنت: آفرين بر تو احسن: نيکوتر  -

 اَفگار: زخمي ها اَفکار: انديشه -

 بنيان: بِنا بنياد: پاية بِنا -

 بهاء: روشنايي بها: ارزش، قيمت -

 پرتغال: نام کشوري ايپرتقال: نام ميوه -

 صواب: درست ثواب: پاداش -



 

دو چيدز واقدع حائل: آنچه ميدان  -

 شود

 هائل: ترسناك، هوهناك

 هول: ترس حول: پيرامون، اطراف -

 حياط: فضاي سرگشودة خانه حيات: زندگي -

 صفير: صداي سوت، آواز پرنده سفير: پيام آور -

اي که از دور به نظر شَبَح: سياهي -

 آيدمي

 شَبَه: نوعي سنگ سياه

 فَراغ: آسودگي فِراق: دوري، جدايي -

 کانديدا: داوطل ، نامزد دل کانديد: ساده -

 مَسح: کشيدن دست بر سر يا پا مَسّ: همس کردن -

 مضمضه: آب در دهان گرداندن مزمزه: چشيدن -

 نفخه: نَفَس، دَمِش نفحه: بوي خوش، نسيم -

 

کاربردن اين  اند. نويسنده بايد از بهامروزه در گفتار و نوشتار رايج هستند، از پايه ساختگي و نادرست برخي از کلماتي که

 ها استفاده کند. اکثر اين گونه کلمات، از عربي وارد فارسي شدههاي صحيح و مناسبي را به جاي آنکلمات بپرهيزد و معادل

پايه از اين اند که نادرست است و با قواعد عربي مطابقت ندارد. تعدادي از اين واژگان بيهايي در فارسي پيدا کردهو ساخت

 قرارند:

 

 درست نادرست درست ستنادر

 بيداريش  بيدارخوابي شوييهباس اتوشويي

 سرايت کردن تسرّي اثاث اثاثيه

 زنيبرگه -ورق زدن تورّق استادان اساتيد

 پرحجم حجيم استعفا کردن استعفا دادن

 پرحرف حرّاف استفاده کردن استفاده بردن

 حقوق کافي حقوق مُّکفي مفلوج فَلَج -اِفليج 



 

 مداخله دخاهت قشرها اقشار

 اقلّاً
حدّ  -دست کم 

 اقلّ
 روش رويّه

 جانسوز -جانگداز  فجيع حدّ اکثر اکثراً 

 گفتهپيش -مذکور  اهذّکرفوق شودفرستاده مي گرددايفاد مي

 نابود شدن کن فيکون شدن با وجود اين با اين وجود

 گرامي گرام به چشم خود ديدم اهعين ديدمبريي

 صاح  نفوذ متنفّذ درنگبي  بالدرنگ

 ديدگاه نظرنقطه توجّهبي -اعتنا بي تفاوتبي

 

ايم:ترند در جدوهي ارائه کردهرايجرا که  اماليي هايغلط بعضي فهرستدر اين درس   

 

 درست نادرست درست نادرست

 بلند بانگ بلند بانک خَشيَت خشيّت

 هاهه حاهه دوم دوّم

 و بيص حيص بيث و حيث سوم سوّم

 زغال ذغال عادي عادّي

 وهله وحله حراج حرّاج

 مُّنَغَّض مُّنَقّض شفقت شفقّت

 بحبوحه بهبوهه عِمامه عمّامه

 او واهه واهة او متعاهي ، متعالمتّعال

 گره کور گرة کور اُّبَّهَت اُّبُّهَّت

 مشابه آن مشابة آن اهمطّل عبد عبداهمطلّ 

 غُّرُّنبهآسمان قُّرُّمبهآسمان برهه برحه

 سرمه سورمه کردن هرس کردن حرس

 فالسک فالکس زکام ذکام

 مندعالقه عالقمند عسکري عسگري

 خرسند خورسند مرهم مرحم

 سؤال سئوال قاتي پاتي قاطي پاطي

 مُّعتنابه مُّتَنابه انزجار انضجار



 

 هفت خوان رستم      هفت خان رستم       پيشخوان               پيشخان     

کنيم که بيشتر از آنکه به نوشتن مربوط باشند، به شيوة نادرست تلفّظ هايي از اشتباهات اشاره ميدر اين درس به نمونه

نويسندگي هاي ها از پايهدانيد که آشنايي نويسنده با واژهکلمات اشاره دارند و ناشي از عدم شناخت کلمات هستند. مي

 است.

 

 درست نادرست درست نادرست

 اِثناعشري اَثناعشري آفريدْگار آفريدِگار

 اِناث )جمع مؤنّث( اُّناث اَحياناً اِحياناً

 باِلل حبشي باَلل حبشي بَرومند بُّرومند

 پَيامبر پِيامبر پالکارد پالکارت

 جدّ و آباء جدّ و آباد تجربِه تجرُّبه

 حَماسه حِماسه جِهاد جَهاد

 خَلط مبحث خِلط مبحث خَرمن خِرمن

 خواربار خواروبار خَلل خِلل

 دِهير دَهير خورش خورشت

 کاوِش کاوُّش سُّفته سَفته

   مهرْبان مهرَبان

 

 

ها و عبارات نوشتة خود را از ميان کلمات اصيل فارسي از نکات مهمّي که نويسنده بايد به آن توجّه کند اين است که واژه

 هاي بيگانه دور نگه دارد.از زبان« برداريگرته»انتخاب کند و خود را از آفت 

انگارانه وارد زبان فارسي شده است، متأسّفانه در بعضي موارد شيوع پيدا کرده و هاي ناشيانه و سهلاين آفت که از ترجمه

 است.ها شده گير شماري از نوشتهدامن

 کنيم:ها اشاره ميبرداريرتهدر اين درس به چند نمونه از اين گ

 

 برداري از انگلیسی:گرته



 

 شلّيک کردن، به آتش بستن  آتش گشودن

 حمّام رفتن  حمّام گرفتن

 فهميدن سخن يا موقعيّت کسي  کسي را فهميدن

 نجات دادن فرد  نجات دادن زندگي يک فرد

 وقت کمي براي چيزي صرف کردن  وقت کمي روي چيزي گذاشتن

 مدّتي ماندن  مدّتي ماندنبراي 

 در اين وضع، در اين اوضاع  تحت اين شرايط

 حفظ آمادگي  کسي را روي فرم نگه داشتن

 به چيزي نگاه کردن  يک نگاه به چيزي انداختن

 اميد او بودن به او اعتماد داشتن، به  روي کسي حساب کردن

 دانندآن را نهادي مهمّ مي  شناسندآن را به عنوان نهادي مهمّ مي

 

 برداري از عربی:گرته
 اهلل()مستضعفين من عباد

 بندگان مستضعف خدا  مستضعفان از بندگان خدا

 اهلل اهّتي خلق اهنّاس عليها( ة)فطر

 خدا مردم را طبق اين فطرت آفريد خدا مردم را بر اين فطرت آفريد

 اهعلماء()نقل عن خواصّ 

 از دانشوران خاصّ نقل شده  نقل شدهاز خواصّ دانشوران 

 )ذهک اهرّدّ علي اهلل(



 

 آن نيز ردّ خدا يا انکار خداست آن نيز ردّ بر خداست

 اهمرء اهوهد اهصّاهح()من سعادة

 هاي سعادت...ماية سعادت يا از نشانه  از سعادت مرد داشتن فرزند صاهح است

 )نقول بأنّ(

 گوييم کهمي اينکهگوييم به مي

*** 

 

درست نيست و « اهمّيّت دادن»است؛ بنابراين، به کاربردن آن به معني « قيمت را پرداختن»اين ترکي  به معني  بها دادن:

 و... استفاده کرد.« اعتبار قائل شدن»، «ارزش نهادن»، «ارج گذاشتن»هاي توان از معادلبه جاي آن مي

توسّل به علّتي آشکار وهي دروغين، »درست نيست؛ زيرا معني آن « به مناسبت»به کار بردن اين ترکي  به معني  به بهانه:

نادرست « ايماي با رئيس جمهور ترتي  دادهبه بهانة هفتة دوهت مصاحبه»است. پس عبارت « براي رسيدن به مقصود پنهاني

ايم تا به هدف پوشيدة خودمان اين هفته را بهانه کردهاري نداريم؛ بلکه اش اين است که ما به هفتة دوهت کاست؛ زيرا معني

 برسيم.

ها نبايد به کار بريم. اين و مانند اين« محقق کردن»، «اجرا کردن»، «عملي کردن»اين ترکي  را به معني  پیاده كردن:

بايد بگوييم « م بايد در همه جا پياده شوداحکام مکت  واالي اسال»عبارت، متضادّ سوار کردن است. بنابراين به جاي جملة 

 «محقّق شود»يا « عملي شود»

رود.به عبارت ديگر پيشروي در معني حقيقي جلو رفتن و پيشرفت در معني مجازي آن به کار مي پیشرفت و پیشروي:

درست و « وهاي دشمنپيشروي نير»شود؛ بنابراين پيشروي براي امور عيني و مادّي و پيشرفت براي امور معنوي گفته مي

 نادرست است.« پيشرفت نيروها»

الزم به يادآوري »، «الزم به توضيح است»، «الزم به تذکّر است»هاي مشابه آن مثل اين عبارت و عبارت الزم به ذكر است:

 گيرد.نمي« به»غلط مسلّم هستند. زيرا الزم بودن، حرف اضافة « است

مصدري است به « اِحيا»به معني زنده است؛ امّا « حيّ»جمع « اَحيا»اين دو کلمه را نبايد با هم اشتباه کرد.  اَحیا و اِحیا:

 «اَحيا»نه « هاي اِحياش »بنابراين بايد گفت: «. زنده کردن»معني 



 

برند در حاهي مي به کار« فريفتن با اميدهاي خوش»و « تطميع»اين ترکي  را در فارسي معموالً به معني  وعده و وعید:

بشارت و »است. بنابراين، اصطالح وعده و وعيد در کاربرد صحيح به معني « تهديد»و به معني « وعد»متضادّ « وعيد»که 

 است و تنها در مواردي استفاده از آن درست خواهد بود که هم تطميع در کار باشد و هم تهديد.« تهديد

؛ «کيفيّتي نفساني است که ثابت و تغييرناپذير باشد»گويند، ق از آن بسيار سخن ميکه در علم اخال« مَلَکه» مَلَکه و مَلِکه:

 ست.«شهبانو»است و به معني « مَلِک»مؤنّث « مَلِکه»؛ امّا « است. اين اخالق براي او مَلَکه شده»شود: مثال گفته مي

بنابراين «. فاش نمودن»و « آشکار کردن»ن به معني است و اِعال« خبردادن»و « آگاه کردن»اِعالم به معني  اِعالم و اِعالن:

آشکار »و دومي به معني « اطاّلع دادن حاهت جنگ»اعالم جنگ و اعالن جنگ هر دو صحيح است؛ اهبتّه اوّهي به معني 

 «.کردن حاهت جنگ

امروزه ديگر که  - اسم مصدر گزيريدن« گزير»اسم مصدر گريختن و به معني فرار کردن است؛ امّا « گريز» گزير و گريز:

و معموالً در « گزير داشتن»و « گزير بودن»هاي مرکّ  است. اين واژه بيشتر در فعل« چاره»و به معني  -شود استعمال نمي

« از اين کار گريزي نيست»شود. ناگزير و گزير نداشتن يعني ضروري بودن و چاره نداشتن. بنابراين صيغة منفي استفاده مي

 «.از اين کار گزيري نيست»ايد گفت نادرست است و ب

به کار نرفته و استعمال آن غلط « است»هاي معتبر فارسي، هرگز اين فعل به جاي بعضي معتقدند که در نوشته باشد:می

است. اهبتّه اين حرف کامالً درست نيست؛ امّا بهتر است کاربرد اين فعل را به حدّ اقلّ برسانيم و جز در مواردي که براي 

 الزم باشد، از آن استفاده نکنيم.« است»گيري از تکرار زياده از حدّ جلو

است؛ بنابراين استفاده از آن، به جاي فعل « به نظر آمدن»و « عرضه کردن»، «نشان دادن»به معني « نمودن» نمايد:می

 آن را به کار برد.توان مي« کردن»در اصل صحيح نيست و فقط در موارد ضروري و براي جلوگيري از تکرار « کردن»

گذاشتن چه به معني حقيقي قرار دادن و چه به معني مجازي وضع کردن و تأسيس کردن باشد با  گذاشتن و گزاردن:

 گذارگذار، بدعتگذار، پايهگذار، بنيانشود؛ مانند قانوننوشته مي« ذ»

گزار، بر همين اساس گزار، شکرگزار، خدمتسپاس شود؛ مانند: نمازگزار،نوشته مي« ز»امّا گزاردن به معني به جا آوردن با 

گذار به معني وضع کنندة قانون، يعني مجلس شوراي اسالمي و کند. قانونمعني کلمات با امالي متفاوت، تغيير مي

 گزار به معني اجرا کنندة قانون، يعني دوهت.قانون

ش کردن و آرزو کردن است. کلماتي که از خاستن به معني بلند شدن و خواستن به معني خواه خاستن و خواستن:

شوند، تابع امالي همان خواهند بود: خاستگاه، خواهش، خواستگاري، به پاخاسته ترکي  هر يک از اين مصدرها ساخته مي

 و...



 

هاي غير عربي، اعمّ از فارسي، ترکي، از حروف مخصوص زبان عربي است و به کار بردن آن در کلمه« ط»حرف  اتاق:

اتاق، باتري، بليت، تهران، تپانچه، امپراتور، امپراتريس، بُّتري، »سي، روسي و... صحيح نيست. بنابراين کلماتي از قبيل انگلي

 نوشت.« ط»را نبايد با « تپيدن، غلتيدن، تنبور و اُّتراق

 


