درس شمارة  : 8اجتناب از حشو نوشتن
نکتة :1جملهای که با «از آنجا» و مانند آن شروع میشود ،ما را از آوردن کلمة «بنابراین» و مانند آن بینیاز
میکند .عبارتهایی از قبیل :اگرچه  ...اما؛ هرچند  ...ولی؛ با آنکه  ...با این همه؛ با اینکه  ...ولی؛ چون ...
لذا؛ از آنجا که  ...بنابراین؛ در نتیجه  ...پس.
اگر اولی حذف شد ،کاما گذاشته میشود و اگر دومی حذف شد ،نقطه کاما گذاشته میشود (زیرا اینجا از
جمله مواردی است که دو جمله از لحاظ ساختاری کاملاند اما به لحاظ معنایی به هم وابستهاند)
مثال :از آنجا که آیة «احل اهلل البیع» عام است ،بنابراین شامل بیع معاطاتی میشود.
تصحیح :از آنجا که آیة «احل اهلل البیع» عام است؛ شامل بیع معاطاتی میشود .یا
آیة «احل اهلل البیع» عام است ،بنابراین شامل بیع معاطاتی میشود.
توجه :نه تنها  ...بلکه ،صحیح است.

نکتة :2استفاده از چندین کلمة مترادف در کنار هم پسندیده نیست .همچنین باید از مترادفهای بیجا پرهیز
نمود.
مثال  :وی از این کار بسیار خرسند و خوشحال و مسرور ،شد.
مترادفهای بیجا مانند :شب لیلة القدر ،خاندان بنی عباس ،کمدی خندهدار ،تختة وایتبرد ...

نکتة« :3آیا» همراه با «کلمة پرسشی» در یک جمله صحیح نیست.
مثال :آیا چه اتفاق بدی افتاده است؟
تصحیح :آیا اتفاق بدی افتاده است؟ یا چه اتفاق بدی افتاده است؟

نکتة  :4بیان ضمیرهایی که جمله متضمن آنهاست ،صحیح نیست.
مثال :ما ،در جمعبندیهای خود به این نتیجه رسیدیم که ...
تصحیح :در جمعبندیهای خود به این نتیجه رسیدیم که ...

نکتة  :5کلمههای کلیشهای و غیر ضروری باید با حذف یا حرف اضافة مناسب یا آوردن کسره ،اصالح
شوند.
مثال :امام نسبت به مؤمنین ،لطف و محبت دارند .تصحیح :امام به مؤمنین ،لطف و محبت دارند.
مثال :در مقدمهای که از سوی ناشر نوشته شد  ...تصحیح :در مقدمة ناشر ...
مثال :خوب میدانی که تقصیر کامالً از سوی تو بود .تصحیح :خوب میدانی که کامالً تقصیر تو بود.

نکتة :6باید از آوردن کلمات اضافه که چیزی بر معنا نمیافزایند ،اجتناب نمود.
تاریخ خروج نیروها برای  2٢آذر تعیین شده بود.
تصحیح :تاریخ خروج نیروها 2٢ ،آذر تعیین شده بود.
اندونزی در گذشته یک وارد کنندة عمدة برنج بود.
تصحیح :اندونزی در گذشته ،وارد کنندة عمدة برنج بود.

نکتة :٢باید از تکرار کلمات در جمله ،پرهیز نمود.
مثال :مذاکره بهترین راهی است که سر راه یمن و عربستان قرار دارد.
تصحیح :مذاکره بهترین راهی است که پیش روی یمن و عربستان قرار دارد.

