
 

          

                                                                       

      واگویھ نحوه نگارش نکاتی در رابطھ با 

  

  

 خصوص وقتی کھ عبارت گفتاورد شده مشھور  تکرار یک عبارت بھ عنوان بخشی از دیگری است، بھ قول نقلیا  واگویھ
کنند  صراحت با ارجاع بھ منبع اصلی بدان نسبت داده شده باشد، و آن را با عالمت گفتاورد مشخص می باشد یا بھ

 ).کنند گذاری می نشان(
 از قول کسی سخنی را نقل و روایت کردن. گفتن سخن دیگریباز«: است این تعریف را بھ دست دادهلغت نامھ دھخدا.»  
  عالوه تصرف در یک  است، بھ) ادبی(ھمچنین گفتاورد بھ معنای تصرف در کلمات یک جملھ، ابیات یا قطعاتی از یک اثر

شناسایی از اثری معروف کھ در یک اثر نو  ھای قابل بخش«بھ عبارتی دیگر، . یا طرحی ھنرمندانھ را گویند موسیقیمقام 
گفتاورد با اھداف متفاوتی مانند طنز، انتقاد، تأیید، تکریم یا تقدیس محتوا بھ کار » .تعبیھ گردد و منشأ آن بازشناختھ شود

   .باشد) نقل خویشتن)دیگران یا نظرات شخص متصرف  تواند از آثار منابع گفتاورد می. شود گرفتھ می
 شود فتاورد بھ دو گونھ تقسیم میگ:  
 گیومھ(گفتاورد مستقیم ھمیشھ با عالمت گفتاورد  .استفاده از عین عبارت شفاھی یا کتبی شخصی دیگر: گفتاورد مستقیم (

و سرقت علمی محسوب  سرقت ادبیصادیق شود و گفتاورد مستقیم بدون استفاده از عالمت گفتاورد را از م انجام می
 .اند کرده

 ھای او یا با استفاده از  ھایی غیر از عبارت نقل دیدگاه یک شخص دیگر، با استفاده از عبارت: گفتاورد غیر مستقیم
 سازی خالصھ

 

 

دیگری در نوشتار خودمان برای نوشتن نقل قول مستقیم باید توجھ داشتھ باشیم کھ این نوع نقل قول شامل درج عین کلمات شخص 
 .است

نمی توانید نقل قول را باز کنید و در پایان مطلب نقل شده، آن . ھستند) باز و بستھ(عالمت ھای نقل قول ھمیشھ بھ صورت جفت  -1
 .را نبندید

 .در صورتی کھ مطلب نقل شده، جملھ کامل باشد، حرف اول نقل قول مستقیم باید با حروف بزرگ نوشتھ شود -2



 .وقتی مطالب نقل شده یک قطعھ از جملھ اصلی است، نیازی بھ استفاده از حرف بزرگ نیست -3

 .، با حرف بزرگ بنویسیدبعد می آیداگر نقل قول مستقیم در وسط جملھ قطع شد، نیازی نیست ابتدای ادامھ نقل قول را کھ  -4

م نگارشی مثل نقطھ یا ویرگول بھ این صورت است کھ ھمیشھ قبل در تمام مواردی کھ گفتھ شد، دقت کنید کھ نحوه استفاده از عالئ -5
یادتان باشد ممکن است در فرم ھای مختلف نگارشی . از عالمت نقل قول نھایی و بھ اصطالح درون عالمت نقل قول قرار می گیرند

 .و در دستور زبان انگلیسی کشورھای دیگر، دستورالعمل استفاده از این عالئم متفاوت باشد

 تی مشغول تولید محتوای نقل قول ھستید کھ دارای غلط امالیی یا گرامری است، باید اشتباه را بھ این صورت تصحیح کنید کھ کلمھوق
Sic را بھ صورت کج یا ایتالیک درون کروشھ قرار دھید. Sic  از این «، »بنابراین«از زبان التین گرفتھ شده است و معنایی معادل
این کلمھ بھ خواننده این پیام را می رساند کھ متن نقل قول دقیقا ھمانی است کھ بیان کرده اید و . دارد» بھ این صورت«و یا » رو

  .اشتباه مربوط بھ شما نیست

 
نقل قول ھای زیاد مخصوصا در یک . استفاده از نقل قول در صورتی موثر است کھ بیش از حد بھ کار نرود و تقریبا کوتاه باشد -6

این کار . باعث می شود بھ نظر برسد کھ برای گفتن حرف اصلی خود تالشی نکرده اید و در واقع ھیچ ایده ای ندارید مقالھ تحقیقاتی
می تواند باعث خستھ شدن خواننده ھم بشود، چون اکثریت خوانندگان بھ دنبال یافتن نظر شما در آن ایده و تفکر ھستند، نھ خواندن 

 .پشت سر ھم نقل قول ھایی از دیگران

 استفاده از نقل قول غیرمستقیم

نقل قول ھای غیرمستقیم بھ معنای عدم استفاده از عین کلمات گوینده است، بھ این معنا کھ آنچھ گفتھ می شود، خالصھ ای از سخنان 
رت در این حالت استفاده از عالئم نقل قول ضروری نیست، ھرچند ھمچنان باید استفاده از نقل قول بھ صو. شخص دیگری است

 .مناسب و صحیح باشد، وگرنھ مرتکب سرقت ادبی خواھیم شد
 .آقای جانسون، یک کشاورز محلی، شب گذشتھ گزارش داد کھ یک سفینھ فضایی بیگانھ را در ملک خود مشاھده کرده است

 

نقل قول بھ صورت مستقیم یا یکی از مھم ترین مسائلی کھ بسیاری از نویسندگان با آن دست و پنجھ نرم می کنند، چگونگی استفاده از 
برای اینکھ یاد بگیریم در چھ مواقعی باید از نقل قول مستقیم استفاده کنیم و کجا باید بھ سراغ نقل قول غیرمستقیم . غیر مستقیم است

 .برویم، بھ دستورالعمل زیر دقت کنید
ھرگز با تغییر دادن . بھ سراغ نقل قول مستقیم برویدوقتی مطلب اصلی از لحن و زبان قوی و گیرنده و جالب توجھی استفاده می کند، 

 .لحن و زبان چنین متونی، قدرت و کشش آنھا را از بین نبرید
مارتین لوتر کینگ بر این باور بود کھ فرمان پایان بردگی اھمیت زیادی برای امید میلیون ھا برده دارد کھ در اشتباھی سخت بھ پایان 

 .کار خود می رسیدند

 :را ھرگز نباید بھ جای جملھ زیر بیان کرد جملھ باال
این فرمان مھم، چراغ امید بزرگی برای میلیون ھا برده سیاه پوست است : "مارتین لوتر کینگ جونیور درباره اعالمیھ رھایی گفت
 ".کھ در شعلھ ھای بی عدالتی در حال از بین رفتن بودند
یا فقط بھ دنبال جزئیات مھم متن خاصی ھستید، می توانید از نقل قول ھنگامی کھ فقط بھ خالصھ ای از حوادث احتیاج دارد 

 .غیرمستقیم استفاده کنید
 .حتما از نقل قول مستقیم استفاده کنید   اگر از نویسنده ای اصطالحی را نقل می کنید کھ منحصر بھ وی است،

اما این را ھم . ت مستقیم و غیرمستقیم کجا صحیح استیادتان باشد بھ مرور یاد خواھید گرفت کھ نحوه استفاده از نقل قول بھ صور
فراموش نکنید کھ دقیقا باید بدانید چرا در حال استفاده از نقل قول ھستید و صرفا بھ خاطر اینکھ استادتان از شما خواستھ است، در 

 .مقالھ خود نقل قولی را بگنجانید، از نقل قول ھا استفاده نکنید
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