
  ٢درست نویسی 

رعایت آیین نگارش از جمله مھمترین آداب درســت نویســی اســت .با توجه به اھمیت رعایت این آداب در بخش ھای  
  دولتی و غیر دولتی ،پرکاربردترین نکات را تدوین کرده و در پیش روی شما قرار می دھیم:

  ھا در نگارش فارسيفصل و وصل كلمه
ضافه  الف) ضمیر) جدا نوشته مي    ي (به) از كلمهحرف ا شكده رفتم، به او    ھاي بعد از خود (اسم و  شود. مثال: به دان

  گفتم.
ست و بنا بر اين     در آغاز بعضي از تركیب » به«: حرف ١يادآوري  ضافه نی ھاي عربي رايج در زبان فارسي، از نوع حرف ا
  ل: بالتكلیف، بالفاصله، مابازا شود. مثاي بعد از خود متصل نوشته ميبه كلمه

  حرف اضافه نیست و بايد متصل نوشته شود. » بـ«(به معني وجب) كه » بدست«ي فارسي ھمچنین در واژه
شود. مثال: بالطبع،  در آيد نیز متصل نوشته مي   » ال«ھاي عربي مصدر به  بر سر كلمه » به«: ھرگاه حرف ٢يادآوري 

  بالقوه، باالخره 
در زبان فارسي معمول شده است، به دلیل اھمیت    » بسمه تعالي «كه به صورت  » باسمه تعالي «رت : عبا٣يادآوري 

صورت   سمله/ بسم اهللا    «نوشته شود. قاعده اين است كه ھمزه در     » باسمه تعالي «عبارت بر طبق قاعده بايد به  ب
شــود و در غیر اين صــورت ذف ميدر كتابت ح» اهللا«ي جالله به علت كثرت اســتعمال و تفخیم كلمه» الرحمن الرحیم

  ماند. مانند: ِاْقَرا ِباْسِم َرِبَك.  باقي مي
ــافه ۴يادآوري  ــي، حرف اض ــان مي » به«ي : الف)در نثر كھن فارس ــماير اين، آن، او و ايش ــبیده و با توجه به به ض چس

  صورت رايج است.  شده است كه امروز ھم به ھمیني كلمه به صورت بدين، بدان، بدو، بديشان نوشته ميريشه
ــ«حرف  ب) ــ«شود. مثال: بگفت، بنويسید چنین است با افعال بسیط به طور كلي متصل نوشته مي» بــ ــ«و » نــ »  مــ

ھاي فعلي ي نھي است و در ديگر ساختمانبر سر فعل امر نشانه» نـ «ھاي نفي و نھي. بايد توجه داشت كه نشانه
  ي نفي. مثال: ننشستم، مگوي نشانه

ـ «ھاي ھرگاه حرف يادآوري: ـ «، »ب ـ، بر سر فعل   «، »م ـ ـ «ھاي مصدر به ھمزه (أ) در آيد، ھمزه در كتابت به ن تبديل » ي
  شود. مثال: مي

  ننويسیم      بنويسیم        اصل فعل 
  بیافكند      بیفكند         افكندن 
  بیافتاد        بیفتاد          افتادن 
  بیافزود        بیفزود        افزودن 

  كند. مثال: آغاز شده باشد، اين قاعده مصداق پیدا نمي» ايـ«ھمزه و مصوت بلند  تنھا در موردي كه فعل با
  ننويسیم      بنويسیم        اصل فعل   
  بیستاد        بايستاد          ايستادن   

  شنید رفت، ميشود. مثال: ميھمیشه جدا از فعل نوشته مي» مي«جزء پیشین  پ)
ستقل به      چه در موردي كه با كلمه» بي«لفظ  ت) سازد و چه در موردي كه خود به طور م صفت ب ي بعد از خود قید يا 

  موقع آزار، بيشود مثال: بيصورت قید يا حرف اضافه به كار رود، جدا نوشته مي
ــي ي فوق در مورد برخي از كلمه: قاعدهيادآوري ــي و عرف نگارش فارس ان حالت مزجي به خود زبانھايي كه در فارس

كند. مثال: بیچاره، بینوا، بیزاري، بیمار، بیكار، بیچون (خالق بیچون)، بیدل (آزرده، گرفته)،           گرفته مصـــــداق پیدا نمي  
  بیراھه، بیھوده 

شود. مثال: ھمنشین، ھمزبان، ھمچنین، ي بعد از خود قید يا صفت بسازد، پیوسته نوشته مياگر با كلمه» ھم« ث)
  موزن ھمنوع، ھ

شود. مثال:  گردد، جدا نوشته مي آغاز مي»َا«، »ِا«، »ُا«ھايي بیايد كه با بر سر كلمه » ھم«ي : ھرگاه كلمه١يادآوري
  ھم اتاق، ھم احساس، ھم اعتقاد، ھم افق

شود. مثال: ھم مرز،        » م«با حرف » ھم«ي بعد از : اگر كلمه٢يادآوري  شته  صورت بايد جدا نو شود، در اين  ھم آغاز 
  مشرب

ــتقل و با تأكید لفظي به كار برود، جدا از كلمه» ھم«ي : ھرگاه كلمه٣يادآوري  ي بعدي در جمله به عنوان قیدي مسـ
  شود. مثال: نوشته مي

  ھم اين را و ھم آن را 
  كندخواند، ھم كار ميھم درس مي

  كس، به ھیچ وجه یچشود. مثال: ھي پس از خود جدا نوشته ميبه طور كلي از كلمه» ھیچ«لفظ  ج)
ــته ميبه طور كلي از كلمه» آن«و » اين«ھاي كلمه چ) شــود. مثال: اين جانب، اين كه، ھاي قبلي و بعدي جدا نوش

  اين است، آن جا 
زبانان در ساختمان آنھا صورت تركیبي پیدا كرده، مطابق عرف و عادت فارسي   » آن«و » اين«ھاي كه كلمه :١يادآوري 

  آنچه شود. مثال: چنانچه،متصل نوشته مي
تر در متون كھن به كار رفته، به ھمین كه بیش» آْنت«و » ايْنت«، »آَنْك«، »ايَنْك«ھايي از نوع ھمچنین واژه :٢يادآوري 

  شود. صورت نوشته مي



ــود، جز در كلمهي پیش از خود جدا نوشــته مياز كلمه» را«ي نشــانه ح) آن را، مثال: ». چرا«و » مرا«ھايي نظیر ش
  كتاب را

  شود. مثال: اينھا، ماھھاچسبیده به مفرد نوشته مي» ھا«عالمت جمع  خ)
  شود. جدا نوشته مي» ھانسخه بدل«بنابر اين در كلمات مركب نظیر 

ي ملفوظ يا ناملفوظ، جدا نوشــته  متصــل به كلمه » ـــــــه«ھاي مختوم به پس از كلمه» ھا«: عالمت جمع ١يادآوري 
  ھا ھا، فقیهشبیهشود. مثال: تمي

ھاي ھايي كه به صورت جمع مكسر عربي در زبان فارسي معمول شده است، طبق قاعده با نشانه       كلمه: ٢يادآوري 
صل تحول زبان، پاره       شود. مانند: اوالد، احوال، نذور و ... اما بنابر ا سته  سي يا عربي دوباره نبايد جمع ب اي از جمع فار

رود و مانعي ھم ندارد. البته در متون    حواالت، نذورات امروزه در زبان فارســــي به كار مي      موارد فوق مانند: اوالدھا، ا   
  رفته است. ھا و ... به كار ميھا، غرايبگذشته ھم كلماتي چون ملوكان، عجايب

شانه     در مورد جمع ست تا حد امكان از ن سر عربي نیز بھتر ا شود. مثال: زايران،     ھاي مك ستفاده  سي ا   ھاي جمع فار
  عالمان 

ِصحاح، قّرا، ُروات، سیر آفاق و         مگر در مورد اسم  صورت اصطالح درآمده است. مانند:  ھاي خاص يا آن جا كه كلمه به 
  انفس 

  (عالمت جمع عربي) جمع بسته شود. مثال: » ات«ھاي فارسي يا اروپايي نبايد با كلمه :٣يادآوري 
  ننويسیم          بنويسیم      
  ت آزمايشا        ھا آزمايش    
  سفارشات         ھا سفارش    
  گزارشات         ھا گزارش    
  پیشنھادات         پیشنھادھا     
، »كارخانجات«، »دســـتجات«، »ســـبزيجات«نظیر: » جات«ي ھاي فارســـي با نشـــانهدر به كار بردن جمع :۴يادآوري 

  روي كرد. و ... كه در فارسي رايج شده، نبايد زياده» جاتصیفي«،»مرّباجات«
زند، بھتر اي نميشــود، در فارســي تا آن جا كه به عرف زبان لطمه  جمع بســته مي » ات«كه در عربي با  ھاييكلمه

  ھاي فارسي جمع بسته شود. مثال: است با نشانه
  ننويسیم          بنويسیم      
  امتیازات            امتیازھا     
  اقدامات           ھا اقدام    
  توصیفات         ھا توصیف    
  مكالمات         ھا مكالمه    
ھاي فارســـي جايز  ســـازد، در كلمهھاي عربي مصـــدر ميكه با برخي از كلمه» َية، َيات، َيت«به كار بردن  :۵يادآوري 

  نیست. مثال: 
  ننويسیم          بنويسیم      
  خرّيت            خري     
  خوبیت            خوبي     
  دوئّیت          دوگانگي     
  زنّیت          زنانگي، زني     
  منّیت            مني     

شــود. مثال: در صــورتي كه، وقتي  ي قبل از خود نوشــته مي، (ربط يا موصــول) ھمیشــه جدا از كلمه»كه«ي لمهك د)
  كه، آن كه 

  ي فوق مستثناست. از قاعده» بلكه«ي كلمه: ١يادآوري 
با برخي از ضماير متصل و منفصل، ممكن است در شعر به صورت مخفف و پیوسته نوشته           » كه«ي كلمه :٢يادآوري 

  و تلفظ شود. مثال: 
  ننويسیم          بنويسیم      
  كه او/ كو           كاو      
  كه اي / كي           كاي     
  كه اين/ كین           كاين     

شود، مگر آن كه دو كلمه د رحكم يك  ي قبل و بعد از خود نوشته مي جدا از كلمه» كه«ي مثل كلمه» چه«ي كلمه ذ)
  نانچه، چگونه، چسان ي مرّكِب مستقل باشد. مثال: آنچه، چكلمه

  شود. مثال: اي خدا، اي كه گفتي ي بعد از خود جدا نوشته مي(حرف ندا) ھمیشه از كلمه» اي« ر)
  شود. مثال: يك شنبه، پنج ضلعي عدد ھمیشه از معدود خود جدا نوشته مي ز)

  چنین است اجزاِي عدد كسري. مثال: يك دھم، ھفت صدم 
شود. مثال: ھفده، سیصد، ششصد، ھفتصد،          د مركب به صورت پیوسته نوشته مي    اجزاي برخي از اعدا :١يادآوري 

  ھشتصد، نھصد 



شود. مثال: يك دست، يك    ي بعد از خود قید يا صفت بسازد، جدا نوشته مي    با كلمه» يك«ي ھرگاه كلمه: ٢يادآوري 
  رنگي، يك ديگر 

ھايي كه خود به كلمه» ترين«و » تر«ودن پسوند  شود. افز به طور كلي پیوسته نوشته مي   » ترين«و » تر«پسوند   ژ)
ــدترين،       ــلتر، اولیتر، ارشـ ــت: اعلمتر، افضـ ــت. بنابراين نبايد نوشـ ــحیح نیسـ ــتند، صـ ــیل ھسـ در زبان عربي افعل تفضـ

در متون كھن فارسي به ھمین صورت ھم به  كار رفته است. » اولیتر«ھاي مثل احسنترين. ھرچند برخي از اين كلمه
  ن، مھتر مثال: بزرگتري

  مگر در موارد زير: 
  ترين تربیتتر، بيمثال: پست». ت«ھاي مختوم به بعد از كلمه .1
  تر تر، منطقيبه كلمه شكلي نامأنوس بدھد. مثال: ادبي» ترين«يا » تر«در صورتي كه اتصال پسوند  .2

  رعايت استقالل كلمه  س)
  شود. مثال: بانك ملي، حضرت عالي، جناب عالي ھاي وصفي يا اضافي جدا از ھم نوشته ميتركیب .1
شـــود. مثال: آبرو، دســـتفروش، بزرگمھر، دوســـتدار،   ھاي مركب معموًال پیوســـته نوشـــته مي اجزاي كلمه .2

  نیكبخت، نگھداري، يكريز 
حذف و متصــــل   » آ«شــــود، اگر ھمزه در تلفظ بیفتد، َمدِّ    آغاز مي » آ«ھاي مركبي كه جزء دوم آنھا با    كلمه  يادآوري: 

  شود. مثال: خوشامدگويي، دالويز، دستاورد، ھماورد نوشته مي
ھاي ھاي مركب، تركیببنیان نگارش زبان فارســــي در فرھنگ اماليي، بر جدا نويســــي اســــت. بنابراين اجزاي كلمه

صفي  ضافي و آن گونه كلمه  و شته مي     يا ا شد، جدا از ھم نو ستقلي با شود. مثال:  ھا كه ھر جزء آن داراي معناي م
  ساز  بخش، فیلمآرام

   
صیغه    صدرھاي مركب و  شته مي   اجزاي م صرفي آنھا جدا اما نزديك به ھم نو شتن،    ھاي مختلف  شود. مثال: بزرگ دا

  ن، دل بردن، دل دادن، سخن راندن، نگه داشتن پیش رفتن، راه بردن، چشم داشتن، چشم پوشید
و ... اين قاعده » پیامد«(ترقي)، » پیشـرفت «رود، مانند: در مورد مصـدھای مرخم كه غالبًا به صـورت اسـم به كار مي   

  صادق نیست. 
، شــود. مثال: بزرگداشــت، پیشــتازشــود، پیوســته نوشــته ميھايي كه از مصــدرھاي باال ســاخته ميتركیب يادآوري:

  چشمداشت، دلداده، سخنران، نگھداشت 
رود، جدا از جزء پیشین خود نوشته ي مركب به كار ميكه به عنوان جزء دوم كلمه» شناس«و » شناسي«ھاي كلمه
  شناسي شناسي، ايرانشود. مثال: روانمي
، »مند«، »دان«، »زار«، »گاه«، »گر«، »كار«،  »بان«، »چه«ھايي كه جزء دوم آن از نوع پســوندھايي نظیر كلمه ش)

شــود. مثال: باغچه، و ... اســت، به دلیل عدم اســتقالل جزء پســین متصــل نوشــته مي » ســار«، »وار«، » ُور«، »ور«
  باغبان، ستمكار، ستمگر، صبحگاه، گلزار، گلدان، مستند، دانشور، گنجور، بزرگوار، كوھسار و .... 

   
به » گذاردن«بايد توجه داشــت كه » گزاردن/ گزارش«و » گذاشــتن /گذاردن«ي نگارشــي در مورد امالي دو گونه ص)

ــت از نھادن و وضــــع و قرار دادن امري يا چیزي به طور عیني و قابل مالحظه. مثال: بنیان        گذار، قانون واقع عبارت اســ
  گذارگذار، بدعت

ھده دارد. مثال: گزارش كار، اما گزاردن و نه گذاشــتن به معني اداي تكلیف و به جاي آوردن حقي اســت كه آدمي برع
  خدمت گزار، نماز گزار 

   
  ي ضروري چند نكته

ھاي نامأنوس، تعبیرات     معني، مكرر، مھمل، گرته برداري  در نگارش درســـــت امروزي، بايد از به كار بردن كلمات بي        
  بندي كرد: زير دستهتوان به صورت مجمل، ابھام، ايھام و ... دوري كرد. برخي نكات ضروري در امر نگارشي را مي

  حشو  –الف 
ھا، گالب به صورت شما، رويم به ديوار   ھايي از نوع حسن خوبي، سنگ حجراالسود، به قول گفتني   به كار بردن كلمه

ي حشــــو قبیح اســــت و بايد از از مقوله –كه در فارســــي عاملیانه رايج اســــت  –... تخم مرغ كبوتد (= كفتر) و ... 
  د. استعمال آن خودداري كر

  طاي مؤلف (ط)  –ب 
ھاي غیرعربي (فارســـي، فرنگي، تركي و ....) از حروف مخصـــوص عربي اســـت و به كار بردن آن در كلمه» ط«حرف 

  جايز نیست. مثال: اتاق، امپراتور، بلیت، تومان، تھماسب، غلتیدن 
  وجه وصفي  -پ

اي به ھا را به صــورت كامل صــرفي خود به كار برد اما اگر در جمله در زبان فارســي تا آن جا كه ممكن اســت بايد فعل 
عطف مانعي نخواھد داشت. مانند: به بازار  » واو«شود، تنھا يك بار و آن ھم بدون  ضروت از وجه وصفي استفاده مي    

  رفته كتاب خريدم. 
ــي برابر قاعدهھاي عربي متداول در ز تركیب  –ت  اي كه دارد، بايد جدا نوشــــته شــــود. مثال: علي حده،     بان فارســ

  ذلك رغم، مععلي



  آيد. مانند: براي فاعل يا مسندالیه غیر ذي روح خواه مفرد باشد خواه جمع، معموًال فعل مفرد مي -ث
  ھاي درختان ھمگي شكست شاخه -
  ھا از آسیاب افتاد آب -

  ھا شخصیت انساني قايل شويم. مثال: ه فاعلمگر اين كه براي اين گون
a. كردند. ھا با نواي باد در گوش يكديگر زمزمه ميشاخه  
b. ھاي جويبارھا ھمراز شدند. فام با شنھاي نقرهآب  

توان فعل روح به صـــورت جمع آورده شـــود، مي  ھاي مركب، ھرگاه فاعل يا مســـندالیه غیر ذي تنھا در جمله يادآوري:
  م به صورت جمع نوشت. مثال: داروھاي مفید ديگري براي مداواي اين نوع بیماري مناسب است. ي دوم را ھجمله

  ھاي ناروا. مثال: پرھیز از استعماالت غلط، الفاظ فرنگي، گرته برداري -ج
  به اين وسیله         با اين شرايط .....  
  بر روي ھم رفته         با اين وجود   
  براي صرف نھار (درست: ناھار)رويم ما مي        در رابطه با ...    
  انگیز فارسي ادبیات دل    ساز شده است اين امر مسأله  
  فرازھايي از كالم         زير سؤال بردن   
  بھا دادن به كار       روي كسي حساب كردن   

  مورد اجزاي كالم. مثال: پرھیز از حذف بي –چ 
  رفت.  او ديروز از تھران به مشھد وارد [شد] و سپس به محل كارش -
  اغلب آثار او به فارسي ترجمه [شده] و به چاپ رسیده است.  -
  دوست عزيز، من امسال [در] خوابگاه نیستم.  -
  ام. كتابم را [در]خانه گذاشته -
  ھا قبل از شبكه يك سیما پخش [شد] و اخیرًا دوباره نمايش داده شده است. اين فیلم مدت -

  اش. مثال: واسطه) در غیر موضع اصليبي(مفعول » را«ي پرھیز از نشانه –ح 
  شود را تجويز نكند. پزشك بايد داروھايي كه باعث سقط جنین مي -

  [پزشك بايد داروھايي را كه ...]
  ھايي كه تازه خريده بودم را فروختم ي كتابھمه-

  ھايي را كه .....]ي كتاب[ھمه
  گويم. ي دانشیاري به استادي را تبريك ميي شما از مرتبهارتقاي شايسته -

  ي شما را ....] [ارتقاي شايسته
 


