
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣١ ١۵٩ پیاپی شماره

 کتاب نقد و معرفی

کتاب به نگاه

ریاض نگارش شیوه نامۀ
∗ ممقان جلوداری محمد

کتاب نوشته این در یده. چ
اری هم با بهار انتشارات ، ریاض نگارش شیوه نامۀ ، کاظم سیام

م کنیم. معرف را ،١٣٩٧ اسفند ایران، ریاض انجمن
همند. ملزوم و الزم و سحرآمیز اعمال خواندن، و نوشتن مقدمه.
آن مولد خواندن و آوا، هر برای است نمادی نیازمند اما، نوشتن،
حروف فت انگیز ش پدیدۀ دو این مشترک محصول حداقل آواست،
ساده ترین که تصویر و صوت رستاخیز ترتیب این به است. الفبا

شد. آغاز است کتاب آن مدرن محصول
گذشته روزگاران در م نویسد. نسخه ی در را متن نویسنده،
روی از سفارش و نیاز حسب که بودند کاتبان و نسخه برداران این
نسخه های تهیه به بدل نسخه های روی از سپس و اصل نسخه
کتاب نسخه های تولید اما ما، روزگار در م کردند. مبادرت اضاف
را نسخه برداران کار کپی و چاپ ماشین های و است صنعت کاری

م دهند. انجام
خوانندۀ آیا که است این پرسش است. ر دی داستان اما، خواندن،
برای است؟ نویسنده منظور که م کند استنباط را معن همان متن
شرط چند در خواننده و نویسنده که است الزم مثبت پاس دریافت

باشند: داشته تفاهم اساس

متن در موجود واژگان معن . ١
صورت همان به را متن فن واژگان خواننده، که است این منظور
نویسنده بین م گوییم صورت این در م فهمد. نویسنده که بفهمد
، مفاهیم هم پیوستگ بداند مثال، دارد. وجود معنایی تفاهم خواننده و

ی به همه پیوستگ سان ی و ل ش ی پیوستگ هم  ، همپیوستگ
ترجمه و فرهنگ ها و واژه نامه ها نقش که است روشن هستند. معن

است. برجسته بسیار معنایی تفاهم این ایجاد در

متن در موجود نمادهای معن . ٢
و نویسنده و رود کار به معن ی در فقط باید متن در نمادی هر
برای متن ی در مثال کنند. برداشت را مفهوم ی آن از خواننده

شود. استفاده glb و inf نماد دو از نباید پایین کران بزرگترین

متن خوانش . ٣
نظر مورد ان های م بر باید متن خوانندۀ تنفس و توقف ان های م
از استفاده با را ان ها م این باید نویسنده باشد. منطبق نویسنده
مشخص (... نقطه، ویرگول، نقطه (ویرگول، سجاوندی١. نشانه های

کند.

قرآن نشانه گذاری در را وقف هفت گانۀ نشانه های که است کس نخستین وی است. شده گرفته «سجاوندی» به ملقب غزنوی یزید محمدبن ابولفضل نام از سجاوندی ١واژۀ
سجاوندی) ذیل سخن، (فرهنگ است برده کار به
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رسم الخط . ۴
ی به ی تناظری متن در آنها نام گذاری نحوۀ و علم مفاهیم بین

هم و ، همپیوستگ ، هم پیوستگ نشانه های میان از مثال باشد. برقرار
شود. برده کار به مفهوم این در ی فقط پیوستگ

داشته باید متن هر که مذکور چهارگانۀ ویژگ های بر عالوه
به ، ریاض متون به ویژه و علم متون تهیه و خواندن، نوشتن، باشد،
خالف بر فرمول ها و ، ریاض نمادهای اعداد، آن در که فارس زبان
کسب و آموزش نیازمند هستند، چپ چین ، فارس حروف چینش جهت

است. مهارت

کتاب معرف الف.
اری هم با بهار انتشارات ، ریاض نگارش شیوه نامۀ ، کاظم سیام

. ١٣٩٧ اسفند ایران، ریاض انجمن
شریف، صنعت اه دانش دانش آموختۀ ،١٣٣٣ متولد ، کاظم سیام
کتاب های ترجمۀ و ویرایش واژگان، حوزۀ آشنای نام چهره های از
١٣۵۶ سال در را ریاض متون ویراستاری حرفۀ ایشان است. ریاض
از ایران(پیش آزاد اه دانش به وابسته ، فن تولید و ویرایش سازمان از
به مذکور اه دانش شدن منحل و انقالب از پس کرد. آغاز انقالب)
کردند. تأسیس را اه دانش نشر مرکز که درآمد کسان اولین جرگۀ
که شد ریاض واژه نامه کمیتۀ دائم عضو مرکز این ریاض گروه در

کرد. منتشر ١٣٧٠ در و تدوین را ریاض منسجم واژه نامۀ نخستین
تازه مجله تحریریۀ هیئت عضویت به ١٣۶٧ در کاظم آقای
عنوان به ١٣٩٠ در آن انتشار توقف تا و درآمد « ریاض «نشر تأسیس
ران دی اری هم با یا و تنهایی به وی ماند. باق نشریه این ویراستار
از برخ که است برگردانده فارس به انگلیس از کتاب زیادی تعداد

است: قرار این از آنها
مهدی ، تحلیل هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب توماس، . ١

کاف عل و کاظم سیام بهزاد،
از بسیاری درس کتاب تقریباً و شده چاپ بار ده ها تاکنون که

است. بوده اه ها دانش
بنیادی، دانش های اه پژوهش اثبات، کتاب نر، ای مارتین . ٢

. ١٣٧٩
. ١٣٨۵ اول، چاپ م گروهیل، ریاضیات، فرهنگ . ٣

نشر مرکز پیشرفته، مهندس ریاضیات ، سی کرویت . ۴
. ١٣٨۵ اول، چاپ ، اه دانش

، اه دانش نشر مرکز انتگرال، و دیفرانسیل حساب لیتهلد، . ۵
. ١٣۶۶ اول، چاپ

چاپ ، فرهنگ و علم چیست؟، ریاضیات رابینز، و کورانت . ۶
. ١٣٧٩ اول

ران دی ترجمۀ مقالۀ و کتاب زیادی تعداد کاظم آقای اینها بر عالوه
بی هیچ کتاب بازار به و ویرایش بی نظیر وسواس و دقت با را
در کاظم آقای مدت طوالن تجربۀ است. کرده هدیه چشم داشت
قرار حرفه این بزرگ مراج زمره در را ایشان متن، تولید و ویرایش امر
کنفرانس دومین و چهل در ایران ریاض انجمن که جایی تا است داده

کرد. اعطا وی به را شفیعیها جایزه ، ریاض
شورای و ریاض واژه گزین گروه عضو اکنون هم کاظم آقای

هستند. فارس ادب و زبان فرهنگستان واژه گزین
کتاب محتوی ب.

اما، صفحه، ۶۴ حجم، کم « ریاض نگارش «شیوه نامۀ کتاب
شده تنظیم فصل ١٠ در است. تومان ١۵٠٠٠ قیمت با و پرمحتوی
کتاب اولین دارد. بر در را مقدمه در مذکور شرایط تمام و است
م پردازد. ریاض متون نگارش مهم موضوع به که است فارس
خواندن و نوشتن در گفتگو و بحث سال س از بیش تجربۀ حاصل
استفاده نیز و ، فارس علم واژگان و ویرایش، بزرگان از بسیاری با
در کتاب این است. ٢ علم متون تدوین مورد در بین الملل منابع از
مقاله، از اعم ریاض دستنویس متن ی نگارش برای فرمول واق
نرم افزار با اگر که م کند، پیشنهاد فارس زبان به پایان نامه و کتاب،
چشم نواز و خواندن بسیار متن شود، حروفچین زی پرشین) (تک،
نمادها، کردن سان ی است، همین هم کتاب هدف م شود. حاصل
تعیین ، ریاض روابط خواندن و نوشتن ونگ چ صحیح، نقطه گذاری
و متن خوانش آسان منظور به متن، در ریاض فرمول های اه جای
و نویسنده درک و فهم بین فاصله کردن کم برای آن آسان فهمیدن

خواننده.
کتاب ل گیری ش نحوۀ بیان و « ریاض «نگارش تعریف به اول: فصل
م کند. بیان را متن تولید در تک نرم افزار از استفاده لزوم و م پردازد
خواندن ونه چ و نوشتن ونه چ به دارد اختصاص دوم: فصل
١٢ در فصل این مشخصاً . ریاض متون در رایج ریاض عبارت های

اساس نکته ای به بخش هر و شده است تنظیم مقدمه ی و بخش
ارتباط اول بخش در م کند. اشاره ریاض خوان و ریاض نویس در

ریاض نگارش در م گوید و م کند مشخص را رابطه و فعل بین
است. کتاب اصل منابع از ا آمری در نشر شیوه نامه های معتبرترین از اگو شی شیوه نامۀ ٢

The Chicago Manual of Style، ١۶th ed. The university of Chicago Press، ٢٠١۶
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بخوانیم و x < ٢ بنویسیم است کاف مثال است، مستتر رابطه در فعل
«بودن» فعل مفهوم حامل < نماد یعن است»؛ ٢ از تر کوچ س «ای
نادرست است، «x < ٢» صورت به رابطه این نوشتن و هست نیز

ریاض متن در موجود التین حرف ها ی کاربرد نحوۀ دوم بخش است.
و موصوف، نکره، حالت های در فارس جملۀ مقتضای به وقت را
این ۵ و ،۴ ،٣ بخش های م دهد. شرح م گیرند، قرار مضاف الیه
و چپ به چشم چرخش و ریاض نمادهای بودن چین چپ به فصل
واحدهای نوشتن نحوه نمادها، این با مواجهه در چپ) و (راست راست
مثال دارد. اشاره کمیت ها نام و ریاض فرمول کنار در فیزی
است، فارس عناصر شامل که ریاض عبارت ی نوشتن در م گوید
مانند را عبارت کنید، استفاده عمل و رابطه نمادهای از خواستید اگر
برابر «مساحت عبارت مثال بنویسید، راست به چپ از التین فرمول
صورت به نمادها از استفاده صورت در را عرض» ضربدر طول با است

مساحت عرض= × طول
م پردازد. متن در کروشه و پرانتز حضور به ۶ بخش بنویسید.
م شوند. بسته آن انتهای در و باز مطلب شروع در نمادها این م گوید

بنویسیم اینکه بنابراین و
کنید فرض [راهنمایی:

a > ٠.]
وض این از خالص برای م گوید نیست، زیبا اما، است، درست

بنویسید: نابهنجار
باشد.] مثبت a کنید فرض [راهنمایی:

واحد نماد از استفاده و نمادگان سازگاری لزوم به هفتم بخش در
م کند، اشاره نگاشت حروف تمایز رعایت و واحد مفهوم یا ء ش برای
و م پردازد فارس متن در سورها نمادهای کاربرد به هشتم بخش و

عبارت نوشتن انتها در
f ′(x) > ٠ ،x ∈ Rهر ازای به

عبارت جای به
،x ∈ Rهر ازای fبه ′(x) > ٠

نویسنده که م کند توصیه دوم فصل ٩ بخش م کند. توصیه را
را نمادها م گوید ١١ و ١٠ بخش های و بپرهیزد زائد نمادهای از

سردرگم و ابهام دچار خواننده که نجانید ب طوری ریاض متن در
بخش سرانجام و است. متن فهمیدن و آسان خواندن هدف نشود،

م دهد. یاد را ترتیبی اعداد خواندن و نوشتن ١٢
فارس متن در ریاض نمادهای و عالمت ها مختص سوم: فصل

تمام تقریباً است شده یل تش بخش ٣ از که فصل این در است.
نمادهای نام های و ( ایرانی و خوابیده، رنگ، پر ، (معمول ل های ش

اه ها دانش آمار و ریاض کارشناس دوره های آمار و ریاض درس های
است. شده  معرف یونان حروف و

ریاض نثر در آنها کاربردهای و سجاوندی نشانه های چهارم: فصل
از نشانه ها این از معدودی چند هر شده اند. معرف چهارم فصل در
صورت به ، ول بود، قرآن خواندن درست برای ایرانیان دستاوردهای
قاجار دوره در اروپایی متون با ایرانیان آشنایی طریق از فعل گستردۀ
این از سجاوندی نشانه های برخ است. یافته راه فارس متون به
نقطه، سه نقطه، دو ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه، پرانتز، است: قرار

گیومه. تعجب، عالمت سؤال، عالمت
پیداست، عنوانش از چنانکه مستقل، سطر در فرمول ها پنجم: فصل
است. ریاض متن ی در فرمول چیدن نحوۀ بر کامل نسبتاً شرح
انجام التین و فارس سجاوندی نشانه های از استفاده با کار این
چیدن ونگ چ فصل این بخش سه از اول بخش در م شود.
توصیف ستون ی در یا مستقل سطر ی در ریاض فرمول چند
آوردن ونگ چ به دارد اختصاص فصل این دوم بخش شده است.
آخر بخش در سطر. ی در آن به مربوط اطالعات و فرمول ی
بیان سطر چند در قسمت چند به ریاض فرمول ستن ش روش های
در با را متن تهیه روش این نویسنده، که پیداست ناگفته است. شده 
م کند. تجویز زی پرشین اکنون و فارس تک برنامۀ ی داشت نظر
که فرمول هایی شماره گذاری نحوه به دارد اختصاص ششم: فصل
فصل بندی، ونگ چ به نیز و م شوند واق ارجاع مورد متن در بعدا

آنها. در موجود فرمول های و متن قسمت بندی بخش بندی،
م پردازد. ریاض اشیای دسته بندی مورد در بحث به هفتم: فصل
تودرتو یا تک آکوالدهای و کروشه پرانتز، از استفاده با معموال کار این
مجموعه ها ریاض نمایش از صحبت فصل این در م گیرد. انجام
نمایش معین، انتگرال مقدار نمایش عدد، ی قدرمطلق ، کل طور به

است. غیره و ضابطه ای چند تابع ی
پایین، و باال اندیس های نوشتن نحوه به دارد اختصاص هشتم: فصل
م کند اشاره مؤلف . فارس متن ی در ریاض نمادهای توان های و
اهمیت ریاض نماد پایین یا باال در اندیس اه جای موارد برخ در که

شود. داده تغییر اندیس ها این محل نباید و دارد مفهوم و معنایی
هفت از و ریاض پرکاربرد نمادهای مورد در است شرح نهم: فصل
نمادهای ویژگ های بیان به اول بخش است. شده یل تش بخش
است. یافته اختصاص انتگرال گیری ، ⊓ حاصلضرب ،∑ مجموع یابی
قرار بحث مورد نیز متن سطر ی در نمادها این انواع درج ونگ چ
سطر در و متن در آنها نوشتن نحوه و ال ها رادی انواع است. گرفته

شلوغ از پرهیز برای م گوید شده اند. مطرح دوم بخش در مستقل
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ال رادی نمایش برای کسری توان از لزوم صورت در است بهتر متن
در کسر فصل اند. این سوم بخش بحث موضوع کسرها یریم. ب بهره
شود. خواندن تر و نشود شلوغ متن تا داد نشان ک خط با باید را کسر
درصد، نمادهای .

a

b
+ c

p

q
+ r

ننویسید و a/b+ c

p/q + r
بنویسید م گوید دقیقاً

چهارم بخش های بحث مورد نمادهای از دترمینان و ماتریس ممیز،
بنیادی بردار، کمیت های نمایش نحوۀ هستند. فصل این پنجم و
بخش است. نهم فصل ۶ بخش بحث مورد موضوع تانسور و الر، اس
اختصاص آمار و احتمال در رایج نمادهای معرف به فصل این پایان

دارد.
نحوۀ و تعریف را رسم گزاره مفهوم کتاب، فصل آخرین دهم. فصل

م دهد. شرح متن در را آن ظهور
نامیده رسم گزاره شود، نوشته متن بقیه از متمایز که گزاره ای
نظایر و اثبات، لم، قضیه، (تعریف، رسم گزارۀ تمایز برای م شود.
م کنند. متمایز را آن متن نیز و آن شمارۀ و عنوان متن بقیۀ از این ها)

م نویسند. ایرانی را متن و پررنگ را شماره و عنوان
خطاها پ.

صوری نکات در کتاب نخستین « ریاض نگارش «شیوه نامه کتاب
چهل تجربیات عصاره از بخش و است فارس زبان به ریاض نویس
نوشتن است. ریاض نثر ویراستن و نوشتن حوزۀ در نویسنده سالۀ

کس هر بیان نحوه و هستند سلیقه ای و ذوق اموری ویرایش و
ایرادی جزیی مورد چند بجز کتاب این اوست. امضای اوست، مختص

ندارد.
آن فاقد کتاب که ١۴ فصل به دارد اشاره ای ۴٣ صفحه در . ١

است. نهم فصل ۶ بخش نویسنده منظور است.
(a.c و a.e اختصارات (دربارۀ ۶٠ صفحه آخر ماقبل پاراگراف . ٢
چون شود، حذف است بهتر خاص» تعریف «بدون عبارت
مورد ء ش نام آوردن یا صفت ذکر با اختصارات آن کل معان

است. میسر نظر
اصالح بعدی چاپ در البد که دارد االت اش کتاب حروفچین . ٣
(مانند است پر تو بخش ها شماره های در صفر شد. خواهد
پائین در ماتریس ها پرانتزهای یا باشد، توخال باید که (٧ . ١٠
سه و باشد، تر کوچ باید که آخر از ششم سطر ،۵۶ صفحه
که ر دی جای چند و ششم فصل (١ . ١) فرمول در (...) نقطه
٣٧ صفحه فرمول انتهای در نقطه ندارد. قرار کرس خط بر

است. افتاده جا که
در « ریاض نگارش «شیوه نامۀ کتاب شد گفته که آنچه به توجه با

کتاب های تدوین راهنمای نقش که م گیرد قرار کتاب هایی سری
واژه نامه ها، فرهنگ ها، م کنند: ایفا را ابهام کم و خواندن
با هستند. کتاب ها این جمله از ... و رسم الخط ها، شیوه نامه ها،
«شیوه نامۀ انتشار نیز و ،« ریاض «واژه نامۀ جدید ویرایش به توجه
در جام کتابی ارایه نوبت اکنون م رسد نظر به « ریاض نگارش
مانند مؤثر، ول موجز کتابی نیز و فارس زبان به ریاض نویس

جام راهنمای عنوان به ،« ریاض نگارش «شیوه نامۀ کتاب همین
در کتاب هایی گاه و کتابچه ها مورد دو هر در البته باشد. «زی پرشین»
انقالب)، از ایران(قبل آزاد اه دانش رسم الخط های مثال، است. دست
ادب فرهنگستان تهران، اه دانش انتشارات مرکز ، اه نشردانش مرکز
این تدوین برای م توانند سمت، سازمان رسم الخط نیز و ، فارس
که است ذکر قابل همچنین گیرند. قرار استفاده مورد جام کتاب
اوایل در آن از استفاده راهنمای و فارس تک نسخه های نخستین
اه ها دانش تمام به بزودی و گذاشت متن تولید عرصه در پا ١٣٧٠ دهۀ
از وطن فرخ آقای و یزدی پور آقای راهنماهای کرد. پیدا سرایت

بودند. آنها پرکاربردترین
خوانندگان به توصیه ت.

و ایران اه های دانش ریاض دانشجویان تمام به را کتاب این خواندن
شده نصب زی پرشن برنامۀ آن در که کامپیوتری کنار در افغانستان
در ابزاری عنوان به م تواند کتاب این م کنم. توصیه اکیداً باشد
تا باشد مهندس و علوم رشته های استادان و دانشجویان تمام دست
زیاد چندان نه هزینه ای صرف با زی پرشین نرم افزار و آن از استفاده با
عرضه نشر بازار به و تدوین ماندگار و ، خواندن نفیس، ریاض متون

کنند.
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