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کاربـرد بجـا و نابجـای ویرگـول

دربارهی کتاب

ِ
ِ
نحوی کلمهها
مرزنمـای
ویرگول درنگنما نیسـت ،مرزنماسـت:
و گروههـای همپایـه و بندها.
ِ
گـذاری جدیـد گفتارمحور نیسـت ،نوشـتارمحور اسـت؛
ویرگول
تلفظبنیاد نیسـت ،نحوبنیاد اسـت؛ سـوبژکتیو نیسـت ،ابژکتیو
اسـت؛ اسـاس آن بـر «رتوریـک» نیسـت ،بـر «گراماتیـک» اسـت؛
بـرای بلند خوانـدن نیسـت ،بـرای بیصدا خوانـدن اسـت.
بـرای ویرگولگـذاری بایـد دسـتور زبـان فارسـی ،نحـو جملـه و
قواعـد نحوبنیـا ِد ویرگولگذاری را دانسـت و به گوش و احسـاس
رجـوع نکرد.
کتـاب حاضـر نگاهـی انتقـادی اسـت بـه ویرگولگـذاری در زبان
فارسـی و میکوشـد بـر پایـهی دسـتور زبـان فارسـی قواعـ ِد
نحوبنیـا ِد ویرگولگـذاری را تدویـن کنـد.

ویرگــــــولگـــــــذاری
ومبـانــــینظـــریآن

کاربـرد بجـا و نابجـای ویرگـول
رحمان افشاری

اﻓﺸﺎری ،رﺣامن- ۱۳۳۱ ،
وﯾﺮﮔﻮلﮔﺬاری و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی آن /رﺣامن اﻓﺸﺎری.
ﺗﻬﺮان :ﻣﻬﺮاﻧﺪﯾﺶ.۱۳۹۴ ،
 ۱۶۴ص :.ﻣﺼﻮر ،ﺟﺪول.
٩٧٨-٦٠٠-٦٣٩٥-١٣-٥
Rahman Afshari. Comma usage and its theoretical basics.
۴۰۶۶۵۴۳
۱ﻓﺎ۴
۹ ۱۳۹۴و۷اﻟﻒPIR۲۸۷۱/

در این کتاب از «نشانهی درنگ» که با عالمت «'» مشخص میشود،
استفاده شده است« .نشانهی درنگ» نویسهی مناسبی است که
ِ
ویرگول نابجا مینشیند و بسیاری از دشواریهای خواند ِن
بهجای
ِ
ِ
درست متن فارسی را نیز برطرف میکند.

ویـرگولگذاری و مبـانی نظری آن
کاربرد بجا و نابجای ویرگول

رحمان افشاری
جلد :اعظم مهدوی صفحهآرایی :مهراندیش
چاپ دوم :تهران 1۳۹۵ ،چاپ سپیدار  1000نسخه
شمارهی نشر140 :
قیمت 1۳000:تومان شابک۹78-600-6۳۹۵-1۳-۵ :

هرگونـه خالصهنویسـی ،تکثیـر و یـا تولید مجـدد این کتـاب ،بهصورت کامـل و یا
بخشـی از آن ،اعـم از چـاپ ،کپـی ،فایـل صوتی یـا الکترونیکی بدون اجـازهی کتبیِ
ناشـر' ممنـوع و موجب پیگرد قانونی اسـت.

انتشارات مهراندیش
خیابان انقالب ،بین خیابان دانشگاه و ابوریحان ،خیابان روانمهـر ،شمـاره ۳6
تلفن0۲1 - 66 ۹۵ ۵۳ ۵6 :
www.mehrandishbooks.com
mehrandishpub@gmail.com
www.ketab.ir/mehrandishbooks

ر

م ا

پیشگفتار 7 .......................................................
فصل اول :جملهنشانهها در گذشته و حال13 ..................
درست متن15...................
جملهنشانه وسیلهای برای قرائت
ِ
عنوان نشانهی درنگ و آهنگ18 ....................
جملهنشانه به ِ
جملهنشانه ابزار تقسیمبندی جمله19 ..............................
پیدایش قواعد نقطهگذاری نوین 20 .................................
نقطهگذاری نوین در حال حاضر 21 .................................
برنهاد کتاب 24 .....................................................

فصل دوم :ویرگول و درنگ25 ...................................
واحد َزبرزنجیری 29 .................................................
 -1آهنگ 29 ........................................................
 -2تکیه31 ..........................................................
 -3درنگ یا مکث33 ..............................................

فصل سوم :کاربرد نابجای ویرگول 39 ...........................
فصل چهارم :قواعد ویرگولگذاری51 ............................
جمله در یک نگاه 52 ...............................................
مهمترین قاعدهی ویرگولگذاری 54 ................................
ردیف 56 ............................................................

عبارات تکمیلی ،توضیحی ،معترضه و پیافزودهها63 ............
ویرگول در جملههای ساده و مرکب70 .............................

فصل پنجم :نشانهی درنگ 81 .................................
فصل ششم :قواعد ویرگولگذاری در کتابهای درسی 91 ......
ضمیمه 97 ......................................................
مختصری دربارهی جمله 99 ..................................
آشنایی اجمالی با دستور وابستگی 100 ..........................
جمله 103 ........................................................
جملهی ساده 106................................................

فعل 106 ................................................
اعضای جمله112 ......................................
اعضای جمله :متممها115............................
اعضای جمله :افزودهها126 ...........................

جملهی مرکب 132 ..............................................
جملهی همپایه134..............................................
جملهی همبافته138 ............................................

ویرگول در یک نگاه151........................................
تعریف ویرگول151 ...............................................
کاربرد ویرگول 151 ................................................

واژهنامهی توصیفی153..........................................
کتابنامه 159 ...................................................

پیشگفتار
کاربـرد درسـت نشـانهی ویرگـول در تمـام زبانهـا بـا دشـواریهای
فـراوان روبروسـت .ایـن دشـواریها را میتـوان بهطـور عمـده بـه سـه
دسـته تقسـیم کـرد:
 .1برای کاربرد درست ویرگول اطالع عمومی از دستور زبان
ضروری است .اگرچه دستور زبان در طول تحصیل آموزش
اکثر افراد آن را فراموش میکنند و رغبتی به
داده میشود ،اما ِ
فراگیری مجدد آن نشان نمیدهند.
ِ
 .2تعداد قواعد ویرگول چندان زیاد است که در زبانهای اروپایی
برای این منظور کتابهای مستقل نوشتهاند .فراگرفتن و به
کار بستن تمام این قواعد کار هر فرد نیست و در برخی مواقع،
بهویژه در انتشار کتاب و روزنامه و مجله ،کاری تخصصی
است.
 .3قواعد ویرگول تابعی از زبان و دستور زبان است و نمیتوان
برای تمام زبانها قواعدی یکسان و جهانشمول نوشت.
امـا کاربـرد نشـانهی ویرگـول در زبـان فارسـی عـالوه بـر مـوارد یادشـده با
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مشـکالت دیگـر نیز روبروسـت:
 .1در دوران تحصیل به آموزش نقطهگذاری بهقدر کافی توجه
نمیشود.
 .2هنوز قواعد روشن و یکدستی دراینباره توسط دستگاههای
مسئول تدوین و منتشر نشده است تا الزماالجرا باشد.
 .3به علت ضعف خط فارسی ،که فاقد حروفی برای واجهای
مصوت است ،از ویرگول اغلب برای رفع این نقص و
بهعنوان نشانهی درنگ استفاده میشود.
 .4و سر آخر اینکه نگاه ما به نقطهگذاری ،نگاهی قدیمی است.
علل یادشده موجب شدهاند تا کسانی که قلم برمیدارند و مطلبی
مینویسند ،در کاربرد درست ویرگول با پرسش و مشکل روبرو شوند.
به نشانهی ویرگول میتوان از زوایای مختلف نگریست:
 .1از جنبهی تاریخی :نقطهگذاری بهطور عام و نشانهی
تاریخی
ویرگول بهطور خاص تاریخی طوالنی دارد .سیر
ِ
این نشانهها را میتوان در یونان باستان ،سدههای میانه و
قرون اخیر جستجو کرد و تاریخ ویرگول و کاربرد آن را در
زبانهای گوناگون و ازجمله در زبان فارسی نوشت.
 .2از جنبـهی زبانشناسـی :نشـانهی ویرگـول را میتـوان ازنظـر
زبانشناسی و نویسهشناسی 1بررسی کرد ،جایگاهش را در
1. Graphemik/graphemics
انگلیسی اصطالح ذکر میشود.
ابتدا معادل آلمانی و پس از عالمت « »/معادل
ِ
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.3

.4

نظام نشـانهها و نسـبتش را با سـایر نشـانههای نقطهگذاری
روشـن سـاخت و کارکـردش را بهمثابـهی جزئـی از سیسـتم
نشـان داد.
از جنبـهی فلسـفی :بـه نشـانههای نقطهگـذاری میتـوان
حتـی از منظـر فلسـفی نگریسـت و معنـای فلسـفی هر یـک
از نشـانهها را بازشناسـی کـرد ،کاری کـه آدورنـو ،فیلسـوف
اندیش آلمانی ،در فصلی از کتاب یادداشتهایی
پیچیده
ِ
دربـارهی ادبیـات 1کـرده اسـت.
از جنبهی دسـتور زبان :نشـانهی ویرگول یکی از نشـانههای
نقطهگـذاری اسـت و در هـر یـک از زبانها کارکـرد و قواعدی
خـاص خـود را دارد.

ایـن نوشـته تنهـا به موضوع آخـر میپردازد .برای هر یـک از موضوعات
 1تـا  3بایـد کتـاب یـا کتابهـای جداگانـه نوشـت .قصـد نوشـتهی
بنیـاد جدیـد آن را معرفـی
پیـش رو ایـن اسـت کـه نشـانهی ویرگـول و
ِ
ِ
حداقـل الزم برسـاند و بـا ذکـر مثالهایـی از
کنـد ،تعـداد قواعـد آن را بـه
ِ
زبـان امـروز فارسـی کاربـرد درسـت آن را نشـان دهـد تـا بتوان آنهـا را به
ذهـن سـپرد و درسـت بـه کار بسـت.
امـا الزم اسـت ابتـدا بـرای آشـنایی بیشـتر بـا نقطهگـذاری نویـن بهطـور
اعـم و نشـانهی ویرگـول بهطـور اخـص نگاهـی اجمالی به سـیر تکوین
1. Gesammelte Schriften in 20 Bänden: Band 11: Noten zur
Literatur / Theodor W. Adorno.- Suhrkam; 4. Auflage, 2003
)(Satzzeichen, 106-113
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نشـانههای نقطهگـذاری یـا جملهنشـانهها 1بینداز یـم تـا مبانـی نظـری
کار روشـن شـود .فصـل اول بـه ایـن موضوع اختصـاص دارد .در فصل
دوم نگاهـی خواهیـم انداخـت به نوای گفتار (آهنگ ،تکیه و درنگ)
و نتیجـه خواهیـم گرفـت کـه ویرگـول نشـانهی درنـگ نیسـت .فصـل
سـوم دربـارهی کاربـرد نابجـای ویرگـول خواهـد بـود و فصـل چهـارم
کاربـرد ویرگـول و قواعـد آن را معرفـی خواهـد کـرد .فصـل پنجـم بـه
پیشنهادی دربارهی نشانهی درنگ اختصاص دارد .در فصل ششم
نگاهـی خواهیـم انداخـت بـه قواعـد ویرگولگـذاری در کتابهـای
درسـی .در بخـش ضمیمـه مختصـری دربـارهی دسـتور زبـان فارسـی
و جملـه ،در حـدی کـه بـرای نشـانهی ویرگـول الزم اسـت ،خواهیـم
گفـت .پـسازآن «ویرگـول در یـک نـگاه» و «واژهنامـهی توصیفـی»
خواهنـد آمـد« .کتابنامـه» پایانبخـش کتـاب اسـت.
مبحث دستور زبان را به بخش ضمیمه منتقل کردهایم تا کسانی که
بـا دسـتور زبـان فارسـی آشـنایی کامـل دارنـد ،بتواننـد بالفاصله فصل
مربـوط بـه ویرگولگـذاری را بخواننـد .در واژهنامـهی توصیف ِـی بخـش
ضمیمه برخی اصطالحات دسـتوری که در قواعد ویرگولگذاری به
کار رفته اسـت ،توضیح داده شـده اسـت.
نشانههایی که در این کتاب به کار رفته است:
() عنصر درون آن اختیاری است.
* صورت نادرست یا غیردستوری
ْ
جملهنشانه را بهجای «نشانهی نقطهگذاری» ( )punctuation markو برابر با Satzzeichen
.1
آلمانی میآوریم تا معنای آن با سایر نشانهها اشتباه نشود.
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واجنویسی
نشـانهی درنـگ در مواقعـی کـه مکثـی الزم اسـت،
امـا ویرگـول نبایـد گذاشـت .در فصـل پنجـم بـا ایـن
علـت وجـودی آن آشـنا خواهیـم شـد.
نویسـه و ِ

فصل اول :جملهنشانهها در گذشته و حال
جملهنشانهها به نوشته نظم میبخشند و فهمیدن متن را آسان
میکنند .نقطهگذاری 1نظامی است که هر جملهنشانه در آن کارکرد
ویژهای دارد و «عبارت است از قرار دادن نشانههای خاصی در جملۀ
نوشته یا چاپشده ،بهمنظور نشان دادن روابط منطقی متصلکنندۀ
اجزاء جمله و امکانپذیر ساختن درک نظم ،اتصال و انفصال
افکار» 2.نقطهگذاری در هر زبان شامل مجموعهی قواعدی است که
درست جملهنشانهها را نشان میدهد.
کاربرد
ِ
ِ
در زبان فارسی گاهی بهجای نقطهگذاری اصطالح «نشانهگذاری»
یا «نشانههای سجاوندی» 3را به کار میبرند .نقطهگذاری در برخی
از زبانها بخش مهم و
جدانشدنی درستنویسی 4است ،اما در زبان
ِ
فارسی هنوز جایگاه دقیق آن روشن نیست.
1. Interpunktion, Zeichensetzung / punctuation

 .2ادیب سلطانی.71 ،
 .3سجاوندی از نام ابوالفضل سجاوندی گرفته شده است که نخستین کسی بود که نشانههای
وقف را برای درست خواندن قرآن به کار برد.
4. Rechtschreibung / spelling, orthography
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برای اهمیت نقطهگذاری کافی است متنی را انتخاب کنید و تمام
«عالئم نگارشی» یا جملهنشانههای آن را حذف کنید ،خواهید دید
«حیاتی»
اهمیت
که خواندن و درک آن تا چه حد دشوار خواهد شد.
ِ
ِ
نقطهگذاری را میتوان از دقت در مثال زیر دریافت:
بخشش الزم نیست اعدامش کنید.

معنای این جمله با تغییر یک جملهنشانه بهکلی تغییر خواهد کرد:
بخشش! الزم نیست اعدامش کنید.
بخشش الزم نیست؛ اعدامش کنید!

بـه کار نبـردن ویرگـول یـا کاربـرد نادرسـت آن در بسـیاری از جملههـا
موجـب بدفهمـی و ابهـام میشـود .بهعنوانمثـال جملـهی ز یـر را در
نظـر بگیرید:
در این تصادف احمد برادرم و پرویز زخمی شدند.

در ایـن جملـه بـه علـت بـه کار نبـردن ویرگـول' معلوم نیسـت چند نفر
زخمـی شـدهاند .اگـر بـه کار نبـردن ویرگـول موجـب ابهـام و بدفهمـی
گـذاری نادرسـت و مبتنـی بـر مکـث و درنـگ نیـز
اسـت ،ویرگول
ِ
دسـتکمی از آن نـدارد ،زیـرا معنـای جملـه بـا گذاشـتن یـک یـا دو
ویرگـول بهکلـی تغییـر میکنـد:
در ایـن تصـادف احمـد ،بـرادرم و پرویز زخمی شـدند( .سـه نفر زخمی
شدند).
در ایـن تصـادف احمـد ،بـرادرم ،و پرویـز زخمی شـدند( .دو نفر زخمی
شـدند :پرویـز و بـرادرم که نامش احمد اسـت).

