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کنار این شیوه نامه، آیین نامه ویرایش و  که در   دقت شود 
ً
لطفا

درست نویسی مؤسسه انتشارات امیرکبیر نیز مالحظه شود.





ی نشانه گذار

برای بهتر و صحیح تر خواندن متن و نشان دادن روابط صحیح و منطقِی 
ئمی  اجزای مختلِف جمله و فهم مقصود نویسنده یا تغییر لحن های او، عال

که به آن ها »نشانه های سجاوندی« می گویند. کرده اند  وضع 
ی، یکسانی و وحدت روش در متن واحد باید حتمًا  در بحث نشانه گذار

رعایت شود.
اما  ناپسند اســت،  ی، هر دو  کــردن در نشانه گذار کوتاهی  یا  ی  یـــاده رو ز
تابع تشخیص صحیح  ــدازه ای  ان تا  به کارگیری نشانه ها  به هرحال میزان 
است و به نوع مخاطب و نوع نوشته از نظر مأنوس و نامأنوس بودن و دشواری 

و سادگی متن و سطح سواد خواننده بستگی دارد.
کند و به درست  که از اشتباه جلوگیری  ی در حدی  در »شعر« نشانه گذار

کند، الزم است. کمک  خواندن شعر 
که به کار بردن نشانه ها به صورت پشت سر هم ناپسند است، باید  از آنجا 
کنار هم  ی، چند نشانه در  که جز در موارد ضرور تا حد امکان مراقب بود 

قرار نگیرد.

نقطه ).(
کامل است و پس از پایان جمله های خبری، امری یا انشایی،  نشانه مکث 
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به جز پرسشی و تعجبی استفاده می شود:

و  عالم  اســرار  به  بــردن  پی  و  هستی  حقایق  از  گاهی  آ عــرفــان، 
راهیابی به باطن هستی و غیب است.

کار امروز به فردا مفکن.
خدایا، گناهان ما را ببخش.

نکته: در این موارد ممکن است فعل جمله محذوف باشد. 

هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.

گزارش یا نقل پرسشی است )جمله های پرسشی  که در آن  نکته: جمله ای 
غیرمستقیم(، خبری است.

نمی دانم آیا می توان این سخن فیلسوفان را پذیرفت یا نه.

نکته: در جمله های پرسشی مستقیم با حرف ربط »که« نقطه می آید.

یشی درون جامه داشتم و شیخ هر روز بپرسیدی که چون است  ر
و نپرسیدی کجاست.

گر سؤال حالت خواهش یا فرمان داشته باشد، نقطه می آید. نکته: ا

ممکن است فردا شما را مالقات کنم.

گر سؤال برای حل تمرین باشد، نقطه می آید. نکته: ا

یسید. علت تغییرات آب و هوایی را بنو

در کوته پاسخ ها )مواردی که یک یا چند واژه به جای جمله کامل به کار رود.

از فلسفه چه خوانده ای؟ اسفار.

کامل باشند. گر جمله  میان اقسام مجزا از یک مجموعه ا
پس از نشانه های اختصاری )هر حرفی که به صورت نشانه های اختصاری 
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به کار رفته باشد.

م.ت. جعفری )محمدتقی جعفری(

ی واژگان خارجی با حروف فارسی نوشته  نکته: هرگاه نشانه های اختصار
شوند و دو یا چند حرف باشند، پس از آن ها نقطه نمی آید.

بی بی سی

گاه از مجموع حرف های اختصاری یک »واژه اختصاری« می سازند  نکته: 
که پس از آن نقطه نمی آید.

)NATO( ناتو

یم.  نکته: پس از نشانه های اختصاری مشهور نقطه نمی گذار

ص )صفحه(، قس )قیاس کنید(، نک )نگاه کنید(، ر.ک )رجوع 
کنید(، ش )شمسی(، ق )قمری(، م )میالدی(، هـ )هجری(

یک از پانوشت های ارجاعی و توضیحی؛ پس از شماره های  در پایان هر
ردیف رقمی و شماره ارجاعات در پانوشت؛ پس از ذکر مشخصات منابع در 
کتابنامه؛ پیش از واژه ها و عبارت های ذیل، حتمًا نقطه می آید: »از این  رو«، 
»در نتیجه«، »بنابراین«، »بر این  اساس«، »به عبارت دیگر«، »لذا«، »فلذا«، 
»برای نمونه«، »مثاًل«، »برای مثال«، »با وجود این«، »در این   صورت«، »با 

 این  حال«، »با این  همه«، »در مثل«، »به فرض«.

موارد منع استفاده
که بعد از آن، »و« می آید. در پایان جمله ای 

هر نفسی که فرومی رود، ممّد حیات است و چون برمی آید، مفّرح 
ذات.
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گرفته است. که خود در درون جمله مرکب قرار  در پایان جمله ای 

خداست،  بر  ستم  انسان،  بر  ستم  می گفت  اینکه  جرم  به  را  او 
کشتند.

گر عنوان، جمله  پس از عنوان کتاب، مقاله یا عناوین اصلی و فرعی، حتی ا
کامل باشد.

یند فیلسوفان چنین می گو
روزی که حضرت به طرف صفین حرکت کرد

در پایان مصرع ها و بیت ها.
پس از شرح عکس ها، تصویرها و زیرنویس جدول ها که شکل جمله ندارند.

کم جمعیت در مناطق شهری جدول ۲: نمودار ترا

ویرهول )،(
که اجزای دو طرف آن با هم پیوند  کوتاه است و نشان می دهد  نشانه مکث 

دارند.

کاشبرد موارد 
پس از منادا.

گاه و بیدار باش. ای انسان، آ

میان جمله پایه و پیرو.

گر شب ها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. ا

به جای حرف عطف میان واژه ها، اعداد و جمله های هم پایه.

ین فیلسوفان جهان  فارابی، ابن سینا، سهروردی و مالصدرا، برتر
اسالم به شمار می آیند.
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کرده   مالصدرا به این موضوع در صفحه های 43، 54، 67 و 109 اشــاره 
است.

گفتند، برخاستند، اما چاره ای نیندیشیدند. نشستند، 
نکته: در این موارد، همواره بین دو واحد آخر، حروف عطف می آید.

نکته: چنانچه ضرورتی نباشد، پس از مورد آخر، ویرگول نمی آید.

ورت: هــرج و مــرج اوضـــاع، رواج ظلم و جــور، فقر و  مـــورد ضـــر
تنگدستی مردم و بروز مفاسد اخالقی، عصر عبید را در تیرگی و 

تباهی فروبرده بود.

واحــدهــای  از همه  بعد  بــایــد  ــه دالیــل معنوی  ب ــوارد،  ــ م بــرخــی  در  نکته: 
که با حرف عطف به واحــد آخر عطف شده  عطف شده، حتی واحــدی 

است، ویرگول قرار بگیرد.

آزادی در لغت به معنای قدرت انتخاب، رهایی، خالص شدن از 
آمیختگی، مبّرا بود از عیب و نقص، و میانه و وسط شیء است.

بعد از فعل وصفی.

رسالۀ ایها الولد غزالی را مطالعه کرده، از آن درس گرفتم.

پس از نهادهای طوالنی.

یخ علم، گواه آن است که  مطالعۀ کتاب های موجود در زمینه تار
یم. هنوز راه درازی در پیش دار

که ممکن است هنگام خواندن به هم اضافه شوند یا  در میان واژه هایی 
گوینده برسانند. معنایی خالف نظر 

امام، امت اسالم را زنده کرد.
امروز به مسافرت می روم؛ پس، فردا به منزل شما نمی آیم.

کتابنامه. کتاب در پانوشت و  کردن مشخصات  برای جدا 

مالصدرا، اسفار، ج1، ص۲۴0.
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به جانشینی اسم و فعل محذوف.

کتاب اول خواندنی بود، اما دومی، نه چندان. )کتاب دوم(
که این  کردن آغاز،  کرد و مالمت  بان تعرض دراز  یکی زان میان ز

حرکت، مناسب رأی خردمندان نکردی. )آغاز کرد( 

پس از »آری«، »بله« و مانند آن.

ین دوست انسان است. آری، کتاب بهتر

پس از قیدها یا عبارت های قیدی در آغاز جمله.

به عالوه، با این همه، برای نمونه، سرانجام، به عبارت دیگر

میان واژه های دوتادوتایی.

یقایی و آسیایی، زن و مرد، همه در  سیاه و سفید، زرد و سرخ، آفر
انسان بودن مشترک اند.

احمد و محمد، مصطفی و حسین، صادق و جواد برادرند.

در آغاز و پایان جمله ها یا عبارت هایی که به صورت عبارت وصفی، بدل، 
جملۀ توضیحی یا دعایی می آیند.

)عبارت  نبود.  آســان  بــود،  او  چنان که  یسنده،  نو این  شناختن 
وصفی(

ایران  بــزرگ  فیلسوفان  از  اسفار،  صاحب  شیرازی،  مالصدرای 
است. )بدل(

که به معلم ثانی مشهور است، آثار فراوانی دارد. )جمله  فارابی، 
توضیحی(

بود. )جمله  وارسته  باد، عارفی  او  بر  که رحمت خدا  ابوسعید، 
دعایی(

که به دلیل طوالنی شدن جمله یا استفاده از نشانه ها،  نکته: در مواردی 
خواننده به اشتباه در تشخیص این جمالت می افتد، از خط تیره استفاده 
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می شود همچون عبارت زیر:

نسیم  مشهور  روزنامه  دبیر  و  مدیر   - حسینی  اشرف الدین  سید 
شمال، و شاعر آزادی خواه و طرفدار توده های محروم و مسلمان - 

از میان مردم برخاست.

اما در این شیوه نامۀ، می توانیم جمالت معترضه یا بدلی را بین دو ویرگول 
قرار دهیم: 

نسیم  مشهور  روزنــامــه  دبیر  و  مدیر  حسینی،  اشرف الدین  سید 
شمال، و شاعر آزادی خواه و طرفدار توده های محروم و مسلمان، 

از میان مردم برخاست.

پیش از »ولی«، »اما«، »لیکن« و »بلکه« همواره ویرگول می آید.

موارد منع استفاده

گرفته باشد. گر بین سازه های هم پایه »و« عطف قرار  در شعر ا

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

گر«، »تا« و »یا«.  بعد از »و«، »که«، »ا
بعد از حرف های اضافه )به، از، در، با، بین، تا، ...(.

بعد از عنوان در سطر مستقل.
قبل از »را«. 

که قبل از فعل می آید و آن را مقید می کند.  بعد از قیدی 

 خوابید.
ً
علی پس از صرف شام فورا

نقطه ویرهول )؛(
کمتر از نقطه است.  نشانه وقف یا درنگی بیشتر از ویرگول و 
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کاشبرد موارد 
کامل باشد، ولی رابطه محتوایی و معنایی  هرگاه جمله ای از نظر دستوری 
که میان آن ها نقطه  آن با جمله یا عبارت بعد، بیش از دو جمله ای باشد 

گرفت.  قرار می گیرد، میان آن ها نقطه ویرگول قرار خواهد 

او کتابی نوشت؛ کتابی بسیار عمیق و سودمند.

میان متن عربی و ترجمه آن. 

یی است«. »النجاُة فی الصدق؛ خالصی در راستگو

میان منابع متعدد در ارجاع ها. 

ابن سینا، شفا، ص11؛ مالصدرا، اسفار، ج1، ص۲۲.

کامل نباشند.  گر جمله  میان اقسام مجزا از یک مجموعه ا

 .۲ خطبه ها؛   .1 اســت:  شده  ین  تدو بخش  سه  در  نهج البالغه 
نامه ها؛ 3. کلمات قصار.

نکته: دراین  صورت، در پایان آخرین قسم، نقطه می آید.
میان  کار خود، هماهنگی  برای یکدستی  یسنده موظف است  نو نکته: 
کند؛ جمله ها باید یا  کامل بودن رعایت  اقسام را از نظر عبارت یا جملۀ 

کامل: مصدری باشند یا جمله 

یم. ما مسلمانیم؛ یعنی جز در برابر حق سِر تسلیم فرود نمی آور

که درون یک یا چند تای آن ها نشانه  کردن جمله های هم پایه ای  برای جدا 
کار رفته باشد. فصل و وصل به 

و  نیابد؛  مزه  خوردنی  از  نیاید،  پدید  شامل  صحتی  را  بیمار  تا 
گران ننهاد، نیاساید؛ و مردم هزار سال، تا از دشمن  حّمال، تا بار 

مستولی ایمن نگردید، گرمی سینۀ او نیارامد.
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که نهاد آن به قرینه حذف شده باشد. به جای نقطه پیش از جمله ای 

تهران قدیم شهری بود آبادان؛ قنات های متعدد داشت.

دونقطه ):(
نشانه ای است برای بیان تفسیر و توضیح.

کاشبرد موارد 
پیش از عبارت توضیحی و تأییدی.

تشکیل  ســر  بــر  تــوافــق  داشـــت:  پیامد  یــک  دوم  جهانی  جنگ 
سازمان ملل.

اهلِل  ِعنَد  کَرَمُکم  أ »إّنَ  پرهیزکاران اند:  خداوند،  بندگان  ین  بهتر
ُکم«. أتقا

پیش از نقل قول مستقیم. 

گفتن جنایت است؛  ید: »سخن  خواجه عبداهلل انصاری می گو
تحقیق آن را مباح کند«.

کلی.  برای برشمردن اجزای یک امر 

نبوت، عدل،  توحید،  استوار است:  پنج اصل  بر  مذهب شیعه 
امامت و معاد.

کردن واژه ها.  برای معنا 

کیزه نقی: پا

که با توضیحات بعدی مربوط به آن در یک سطر  پس از عنوان های فرعی 
قرار دارد. 

ایمان به آخرت در ادیان: ایمان به آخرت، یکی از ارکان... .
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موارد منع استفاده 
یند، آورده انــد،  گو پیش از نقل قول غیرمستقیم و بعد از فعل هایی مانند 
گفته اند، می گویند و مانند آن، درصورتی که نتوان آن را به فاعل مشخصی 

نسبت داد.

حکما گفته اند شناخت وجود به برهان نیاز ندارد.

گر تیتر و  که در سطر مستقل آمده است، اما ا پس از عنوان ها و تیترهایی 
گراف مجزا نباشد، بعد از آن  عنوانی در ابتدای سطر باشد و به صورت پارا

نشانه »:« می آید و به صورت Bold نوشته می شود:

یه اول: دلفین ها از خانواده نهنگ ها هستند. نظر
در  باید  و  هستند  دلفین ها  ــواده  خــان از  نهنگ ها  دوم:  یه  نظر

دسته بندی این موجودات قرار بگیرند.

سه نقطه )...(
نشانه افتادگی یا حذف از متن است. 

کاشبرد موارد 
به جای محذوف. 

صلح را همه دوست دارند: مسلمان، کافر، عرب... . 

نکته: سه نقطه در پایان جمله، آن را از نقطه بی نیاز نمی کند.
برای نشان دادن ادامه مطلب و به جای عبارت هایی چون: و غیره، مانند 

این ها، از این قبیل. 

گزارش انواعی دارد: خبری، فرهنگی، اجتماعی و... .

گوینده در میان سخن گفتن و کشش  کوتاه  برای نشان دادن تعلیق )مکث 
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گفتار(. هجا در 

داشتم...  را  بچه  همین یک  دنیا...  در  گفت:  لــرزان  با صدای 
جان شما و...

موارد منع استفاده
کار را  گر این  که نشان دهد جمله ادامه دارد. ا سه نقطه، در جایی می آید 

واژه ای در جمله نشان دهد، از سه نقطه استفاده نمی کنیم. 

و  ابن میثم  مانند  نوشته اند؛  شرح  بسیاری  کساِن  نهج البالغه  بر 
ابن ابی الحدید.

هیومه )» «(
نشانه ای است برای نقل قول مستقیم و برجسته نمایی.

کاشبرد موارد 
نقل قول مستقیم به عبارت و نه مضمون. 

ید: »هرکس به تو چیزی آموخت، تو را از لذت کشف  پیاژه می گو
آن محروم کرد«.

گیومه قرار می گیرد.  نکته: در این موارد، نقطه پایانی جمله پس از 
که ضمن نقل قول دیگری  گیومه و نقل قولی  گیومه در  کید: برای حالت  تأ
آمده است از نشان »"« استفاده نمی شود، چون به معنای ایضًا یا همان 
کردن نقل قول و از »”« برای بستن نقل قول  تکرار است؛ ما از »“« برای باز 

استفاده می کنیم.

مقام معظم رهبری فرمودند: »امام بزرگوار ما مظهر عزت بود. آن 
یکا هیچ غلطی نمی تواند بکند” اوج   فرمود “آمر

ً
روزی که امام علنا

یکا در دنیا بود. امام احساس عزت را  اقتدار سیاسی و نظامی آمر
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به این مردم برگرداند«.

نظر  می خواهد  به هردلیل  یسنده  نو که  واژه هــایــی  یا  واژه  ی  برجسته ساز
کند.  خواننده را بیشتر از حد معمول به آن جلب 

زندگی  رهبری، مسئلۀ »سبک  مقام معظم  از دغدغه های  یکی 
اسالمی« است.

»اقبال« بر وزن افعال است.

مجموعه  و  یات  نشر در  مــنــدرج  مــقــاالت  نــام  تفکیک  و  ی  برجسته ساز
کتاب های چاپ شده  مقاالت، رساله های مندرج در مجموعه رسائل، و 

در مجموعه آثار، در متن و ارجاعات.
کلمات و تلفظ آن ها.  یشه  برای نشان دادن ر

یشه »ر د د« در لغت به معنای بازگشت است. ارتداد از ر

نرانه پرسش )؟(
برای نشان دادن پرسش و استفهام است.

کاشبرد موارد 
در پایان جمله های پرسشی. 

از معده خالی چه قّوت آید و از دست تهی چه مرّوت؟

کیدی. بعد از پرسش تأ

مگر نمی دانی االن ساعت چند است؟

که به جای جمله پرسشی می آید. بعد از واژه هایی 

کجا؟ چطور؟



  نرانه هناشن     19  

برای نشان دادن تردید یا استهزا در داخل پرانتز قرار می گیرد. 

شب قدر، شامگاه نوزدهم )؟( ماه مبارک رمضان است.
 نابغه )؟( است.

ً
او واقعا

باید  نقل شود،  نکته: هرگاه ضمن یک جمله خبری، جمله ای پرسشی 
گیرد تا نشانه پرسش به همان جمله  گیومه قرار  جمله پرسشی حتمًا داخل 

پرسشی منحصر شود.

موارد منع استفاده
در جمله های پرسشی غیرمستقیم نقطه می آید.

پرسید آیا فلسفه را دوست دارم.

در جمله های پرسشی مستقیم با حرف ربط »که« نقطه می آید. 

یشی درون جامه داشتم و شیخ هر روز بپرسیدی که چون است  ر
و نپرسیدی کجاست.

نرانه عاطفی )!(
و  پایان جمله ها  در  و  اســت  بیان جمله های عاطفی  بــرای  ایــن عالمت 
تحسین،  نهی،  شگفتی،  تعجبی،  تحذیری،  ندایی،  دعایی،  ــواِت:  اص
کیدی و هشدار می آید. خطابی، نفرینی، تحقیری، تأسفی، استهزایی، تأ
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کاشبرد موارد 
در پایان جمله ها و واژگان احساسی و عاطفی به کار می رود. 

دعا: خدایش بیامرزاد!
ندا: ای خدا! این وصل را هجران مکن.
تحذیر: علی مراقب باش نیفتی! حاشا!

تعجب: علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را!
ذا! شگفتی: به به از این آفتاب عالم تاب ! َحّبَ

نهی: زنهار میازار ز خود هیچ دلی را!
ین! تحسین: چه دلیرمردی بود! آفر

خطاب: حاضران گرامی!
ین: مرگ بر او باد! نفر

تحقیر: زهی خیال باطل؟
تأسف: افسوس که این مزرعه را آب گرفته!

پخته می خواهد! استهزا: شب عید است و یار از من چغندر
کید: به هوش باش! تأ

ید! هشدار: به دره نزدیک می شو

که نویسنده بخواهد شگفتی بیش از حد خود را برساند  نکته: در مواردی 
نیز تنها از »یک نشانه عاطفی« استفاده می کند.

کار باشد.  کید در  گر قصد تأ پس از جمله امری، ا

ید! مظلومان، به پا خیز

پرانتز ) (
نشانه ای است برای توضیح مطالب. 
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کاشبرد موارد 
برای بیان عبارت ها یا جمله های تکمیل کننده و توضیح دهنده. 

در فارسی امروز، صفت همیشه مفرد است )عالمت جمع نمی گیرد 
جز هنگامی که جانشین اسم شود.

برای بیان سال تولد و وفات یا حکومت و وزارت. 

ابن سینا )3۷0-۴۲8ق.(
خواجه نظام الملک )وزارت: ۴8۵-۴۵۵(

کلمات یا عبارات.  برای بیان معنا یا معادل 

گذرا )الزم(. افعال یا گذرا )متعدی( هستند یا نا
ناسیونالیسم )ملی گرایی(

نکته: در این   صورت، نباید از الفاظ و نشانه هایی مانند »یعنی«، »یا« و 
کرد. غلط: فدیه )یا خون بها( ی« در پرانتز استفاده  »عالمت مساو

ارجاع درون متنی. 

ین کوب، 1381: 1۵( )زر

کوته نوشت ها.  برای نشان دادن 

ین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( سازمان مطالعه و تدو
واژۀ آخرت )به کسر خا( به معنای جهان واپسین است.

همراه با نشانۀ پرسشی برای نشان دادن تعجب، تردید و تمسخر. 

خیلی اهل گذشت )؟( هستی.

بیان نسخه بدل در متن.

و از آن جمله خواطر است )و من ذلک الخواطر الوارده(
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موارد منع استفاده
کامل نیاز داشت، نمی توان  کلمه یا مفهومی به عبارتی  چنانچه توضیح 

کرد و باید از خط تیره یا ارجاع به پانوشت سود جست. از پرانتز استفاده 

کروشه )] [(
نشانه ای است برای درج اضافات و الحاقات و توضیحات. 

کاشبرد موارد 
برای نشان دادن افزوده های نویسنده به متن اصلی. 

در هر دو نفس دو نعمت ]دست کم[ موجود است.

که از نسخه بدل ها یا  در تصحیح متون، برای نشان دادن الحاق احتمالی 
از طرف مصحح افزوده شده است.

در تصحیح متون، برای نشان دادن شماره برگ نسخ خطی اساس.
کارگردان، توضیحات و توصیفات در نمایش نامه و  دستورهای اجرایی 

فیلم نامه. 

حامد ]با خوشحالی[: پیروز شدیم.

نشان دادن مطلبی در حاشیۀ اصل سخن. 

کارها اصالح خواهد  یب این الیحه، همه  سخنران گفت: با تصو
شد. ]خنده حضار[

خط فاصله )-(
نشانه جداسازی است.

نکته: منظور از خط تیره در اینجا، از عالمت منها )-( است و نباید از کلید 
کرد؛ چون خط تیره های این روش قابل جست وجو  ترکیبی Shift+J استفاده 



  نرانه هناشن     23  

در نرم افزار نیست.

کاشبرد موارد 
ی یا دسته بندی عددی  ن شماره گذار که بدو کوتاه فرعی  در آغاز بندهای 

و حرفی بعد از دونقطه قرار می گیرند.

کارمند خوب کسی است که:
- اهداف کارش را بداند.
- نیازهایش را بشناسد.

- خودش را با اهداف سازمان هماهنگ سازد.

برای پیوند دادن یک ترکیب دووجهی. 
یخ(. برای نشان دادن حد فاصل دو عدد )صفحه یا تار

ص۲۹-18.
سال های 13۴0-13۴۵

در مکالمه.

- خودت گفتی؟
- آری.
- چرا؟
. ... -

برای شکستن یا تقطیع واژگان به هجاهای آن. 

معلم سه بخش دارد: ُم - َعل - ِلم.

گیرندگان نامه. برای ذکر 

- رئیس محترم دانشگاه
- معاونت محترم پژوهشی

ینی هیئت علمی - کارگز
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ممیز )/(
نشانه جداسازی است. 

کاشبرد موارد 
یخ های هجری و میالدی یا شمسی و قمری.  برای جداسازی تار

13۵۷ش./1۹۷8م.
۷03ق./130۴م.

یخ ها.  کردن عدد ماه و روز و سال در تار برای جدا 

13۹8/3/1۵

برای جداسازی مصرع ها، هرگاه بدون فاصله نوشته شوند 

ای فدای تو هم دل و هم جان/ وی نثار رهت هم این و هم آن

برای نشان دادن واژه های معادل. 

یرایش صوری/ فنی و

به معنای »یا« با هدف بیان دیدگاه های مختلف، بدون تکرار متن.

اخالقی  احکام  از  برخی  ــاره همه/  ب در و جوامع مختلف  افــراد   
اختالف نظر بنیادین دارند. 

خط بلند )ــــــــــــــ(
کتابنامه به جای تکرار نام پدیدآور در 

مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه،...
ــــــــــــــ، اخالق در قرآن،...

نکته: این خط بلند به یک اندازه در همه کتابنامه تکرار می شود، نه با توجه 
به اندازه نام و نام خانوادگی نویسنده.



دستور خط

ابن
م، لقب، کنیه یا ترکیبی از آن ها قرار گیرد و رابطۀ 

َ
هرگاه واژه »ابن« بین دو َعل

پدرفرزندی در میان باشد، »الف« آن حذف می شود. 

حسین بن علی، علی بن ابی طالب، رضی الدین بن رضا

نکته: هرگاه رابطۀ پدرفرزندی در میان نباشد و »ابن« و واژۀ پس از آن، بدل 
واژۀ پیش از »ابن« باشد، الف حذف نخواهد شد. 

محیی الدین ابن عربی

م، با واژه یا واژگانی فاصله افتد، الِف »ابن« 
َ
که بین دو َعل نکته: هنگامی 

نوشته می شود. 

حسین، رحمة اهلل، ابن علی است.

که واژه پیش از »است«، به »ا« )صدای آ( یا »و« )صدای ُاو( ختم  هنگامی 
شود، الف حذف می شود. 

داناست، دانشجوست
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اضافه
ی/  ــوار کــســرۀ اضــافــه جــز در مـــوارد رفــع ابــهــام نــمــی آیــد. اســـِب سـ نشانۀ 

ی اسب سوار
گانی مانند »رهــرو«، »پرتو« و »جلو« در حالت مضاف، با »ی« می آید:  واژ

ی انقالب، پرتوی آفتاب، جلوِی در رهرو
برای واژگان مختوم به »های غیرملفوظ« نشانه همزه تنها در موارد رفع ابهام 

می آید: خانۀ خراب/ خانه خراب
که »آ« تلفظ می شوند، هنگام مضاف واقع شدن، با  واژگان مختوم به »ی« 

کبرای قیاس کلیم، عیسای مسیح،  »الف« نوشته می شوند: موسای 
ن همزه و به صورت »انشا«  که بدو نکته: واژه هایی چون »انشاء« و »امالء« 
ی می کنند: انشای زیبا،  و »امال« نوشته می شوند، از قاعده پیش گفته پیرو

امالی بی غلط
کسره  که با »همزه« نوشته می شوند، با  اما واژه هایی چون »مشاء« و »مراء« 

به واژه دیگر اضافه می شوند: مشاء پیشرو، مراء حرام

کوتاه )مقصوره( الف 
کوتاه« همیشه به صورت »الف« نوشته می شود؛ مانند تقوا، جز در  »الف 

سه مورد:
ی، َاولی، ُاولی، الهی، الهیات؛ ی، َحّتَ

َ
ی، َعل

َ
واژه های: ِال

اسم های خاص، همچون: عیسی، موسی، یحیی؛
ترکیب های عربی، همچون: أعالم الهدی، طوبی لک، بالمعنی االعم.

که در رسم الخط  »اسمعیل«، »رحمن« و »هــرون«  نکته: واژه هایی چون 
قرآنی بدون »الف« است، در زبان فارسی به صورت »اسماعیل«، »رحمان« 

و »هاشون« نوشته می شود.
ن  کریم باشند، بدو نکته: دو واژه »طه« و »یس« هرگاه نام دو سوره از قرآن 
کاربردهای دیگر، با »الف«، به صورت »طاها« و »یاسین«،  »الف«، و در 
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نوشته می شوند. 

هرد )ة( تان 
گرد )ة( در آخر واژه تلفظ شود، به »ت« تبدیل می شود، مانند:  هرگاه تای 
تبدیل  »ه«  به  نشود،  تلفظ  گر  ا ولی  مراقبت؛  و  قضات  جهت،  رحمت، 
می شود، مانند عالقه و معاینه و دراین صورت، از قواعد »های غیرملفوظ« 
که در همین شیوه نامه ذیل عنوان »های غیرملفوظ« آمده  ی می کند  پیرو

است.
ــمــعــارف،  ــرة ال ــی، هــمــچــون دائ ــارس ــج در ف نــکــتــه: تــرکــیــب هــای عــربــی رایـ
لیلة القدر و...، به همین صورت نوشته می شود؛ ولی دو واژه »آیــت اهلل« و 

کشیده نوشته می شوند. »حجت االسالم« با تای 

تردید
ابهام  آن، سبب  که نگذاشتن  گذاشته می شود  مــواردی  تنها در  تشدید 
ی، بنا 

ّ
ن، علی و ِعل معنایی یا به اشتباه افتادن خواننده شود: ُمِعین و َمعّیَ

م.
َّ
و بّنا، مسِلم و مسل

تنوین
آوردن تنوین درصورتی که تلفظ شود، الزامی است و در غیر آن نباید گذاشته 

شود. تنوین به دو صورت نوشته می شود:
تنوین نصب: در همه جا به صورت »ـًا« و »ًا« نوشته می شود. 

ً
، ابدا

ً
واقعا

کرسی »ئـ«  ی  نکته: واژه های مختوم به همزه، همچون جزء، همزه آن ها رو
ی »الِف« بعد از آن قرار می گیرد. می آید و تنوین رو

ً
جزئا
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نکته: واژه های مختوم به »ة«، اعم از آنکه در فارسی به صورت »ت« یا »ة« 
نوشته و تلفظ شوند، در تنوین نصب به »ت« کشیده بدل می گردند و نشانه 

که پس از »ت« می آید، قرار می گیرد. ی الفی  تنوین رو
ً
، نتیجتا

ً
موقتا

ـ« نوشته می شود. ـٌ ـ« و »ـ ـٍ تنوین جر و رفع: به صورت »ـ

خری، مشاٌرالیه
ُ
بعبارٍة ا

حرکت هناشن
حرکت گذاری هنگام رفع ابهام ضروری است.

ُعرضه و َعرضه، َحرف و ِحَرف

ضمایر ملکی و مفعولی

کلمات
مختوم به

صامت
مثالمیانجی

صامت منفصل 
برادرم/ برادرت/ برادرش-همچون »ر« در برادر

برادرمان/ برادرتان/ برادرشان

صامت متصل 
همچون »ب« در 

کتاب
کتابم/ کتابت/ کتابش-

کتابتان/ کتابشان کتابمان/ 

»و« با صدای »ُاْو« 
رهروم/ رهروت/ رهروش-همچون رهرو

رهرومان/ رهروتان/ رهروشان

»ا« با صدای »آ« 
پایم/ پایت/ پایش»ی«همچون پا

پایمان/ پایتان/ پایشان
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»و« با صدای »او« 
یش»ی«همچون عمو یت/ عمو یم/ عمو عمو

یشان یتان/ عمو یمان/ عمو عمو

های غیر ملفوظ 
خانه ام/ خانه ات/ خانه اشهمزه در مفردهمچون خانه

خانه مان/ خانه تان/ خانه شان

پی ام/ پی ات/ پی اشهمزه در مفرد»ِای« همچون پی
پی مان/ پی تان/ پی شان

»ای« همچون 
کشتی ام/ کشتی ات/ کشتی اشهمزه در مفردکشتی

کشتی مان/ کشتی تان/ کشتی شان

ـ«  »و« با صدای »ـُ
رادیوام/ رادیوات/ رادیواشهمزه در مفردهمچون رادیو

رادیومان/ رادیوتان/ رادیوشان

کوته نوشت ها

مؤلف / مترجم / متوفی/ م
تا آخر، الی آخرالخمیالدی

قبل از میالدق. م.بی ناشربی نا  

یخبی تا مقایسه کنید باقسبی تار

چنین است در اصل کذابی محل نشربی جا
متن

همان منبعهمانجلدج

نگاه کنید بهنکرجوع کنید بهر.ک

یراستارو و غیرهو ...و

هجری شمسیشصفحهص
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هجری قمریقصحیحصح

افعال اسنادن

کلمات
مختوم به

صامت
مثالمیانجی

صامت منفصل
همچون »د« در 

»خشنود«
خشنودم / خشنودی / خشنود است-

خشنودیم / خشنودید / خشنودند

صامت متصل
همچون »ک« در 

ک« »پا
ک است- کی / پا کم / پا پا

ک اند  کید / پا کیم / پا پا

»و« با صدای »ُاْو«
رهروم / رهروی / رهرو است-همچون »رهرو«

ید / رهروند یم / رهرو رهرو

»ا« با صدای »آ«
دانایم / دانایی / داناست»ی«همچون »دانا«

داناییم / دانایید / دانایند

»و« با صدای »او«
همچون 
»دانشجو«

یی / دانشجوست»ی« یم / دانشجو دانشجو
یند یید / دانشجو ییم / دانشجو دانشجو

» »و« با صدای »ـُ
همچون »تو، مترو«

»همزه« 
و »ی«

یی / توست، متروست یی، مترو توام، متروام / تو
توایم، متروایم / تواید،مترواید / تواند، مترواند

های غیرملفوظ
خسته ام / خسته ای / خسته است»همزه«همچون »خسته«

خسته ایم / خسته اید / خسته اند

»ِای«
تیزپی ام / تیزپی ای / تیزپی است»همزه«همچون »تیزِپی«

تیزپی ایم / تیزپی اید / تیزپی اند
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»ای«
کاری است»همزه«همچون »کاری« کاری ای /  کاری ام / 

کاری اند کاری اید /  کاری ایم / 

نام سوره هان قرآن
کریم، نکات زیر رعایت می شود: در ذکر نام سوره های قرآن 

»ال« از ابتدای نام سوره ها حذف می شود؛ مانند بقره به جای البقره، به 
استثنای سوره الرحمن.

»ة« در پایان نام سوره ها به »ه« تبدیل می شود؛ مانند بقره به جای بقرة.
همزه از آخر نام سوره هایی که به »اء« ختم می شوند، نمی افتد؛ مانند نساء، 

انبیـاء، اسراء، شعراء.
دو ســوره »طــه« و »یــس« طبق رسم الخط قرآنی، به همین صــورت نوشته 

می شوند.
کشیده نوشته می شود. سوره »قیامت« با تای 

دو سوره  »سبأ« و »نبأ« با همزه نوشته می شود، نه به صورت سبا و نبا.

نماد احترام
استفاده از نماد احتراِم مفرد )همچون؟ع؟(، مثنی )همچون؟اهع؟( و جمع 
)همچون؟مهع؟( به شخص پیامبران و اهل بیت اختصاص دارد و مواردی 

که تنها به مقام نبوت و امامت اشاره شده، به نماد احترام نیاز ندارد.

امامان، معصوم اند و علم غیب دارند.

نکته: برای اصحاب پیامبران و امامان، و نیز امامزادگان و عالمان زنده و 
درگذشته، نماد احترام استفاده نمی شود.

نکته: به کارگیری فعل و ضمیر جمع برای معصومان مانعی ندارد، ولی در 
کاربرد فعل مفرد، بهتر است به جای فعل »هفت«، از »فرمود« استفاده کنیم.
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رضی  اهلل  عنه: )رض(؟ضر؟جل  جالله: )ج( ؟ج؟

صلی  اهلل  علیه  و آله  و سلم، صلی  اهلل 
 علیه  و آله، صلی  اهلل  علیه  و سلم، صلی 

 اهلل  علیه  و سلم: )ص(؟ص؟

رضوان  اهلل  علیه، رضوان  اهلل  تعالی 
 علیه: )رضو(؟وضر؟

رضی  اهلل  عنها: )رضها(؟اهضر؟علیه  السالم، سالم  اهلل  علیه: )ع(؟ع؟

رضی  اهلل  عنهم: )رضهم(؟مهضر؟علیها السالم: )عها(؟اهع؟

رضی  اهلل  عنهما: )رضهما(؟امهضر؟علیهما السالم: )عهما(؟امهع؟

قدس سره: )ق(؟ق؟علیهم  السالم: )عهم(؟مهع؟

قدس سرهما: )قهما(؟امهق؟عجل  اهلل  تعالی  فرجه: )عج( ؟جع؟

قدس سرهم: )قهم(؟مهق؟سالم  اهلل  علیها: )سها(؟اهس؟

رحمُه  اهلل:)رح(؟حر؟سالم  اهلل  علیهما: )سهما(؟امهس؟

رحمها اهلل: )رحها(؟اهحر؟سالم  اهلل  علیهم: )سهم(؟مهس؟

رحمهما اهلل: )رحهما(؟امهحر؟رحمُة  اهلل علیه: )ره(؟هر؟

رحمهم  اهلل: )رحهم(؟مهحر؟رحمُة  اهلل  علیها: )رها(؟اهر؟

عّز و جل: )عز(؟زع؟رحمُة  اهلل علیهما: )رهما(؟امهر؟

مّد ظله  العالی: )مد( ؟دم؟رحمُة  اهلل علیهم: )رهم(؟مهر؟

و
که با مصّوت »آ« تلفظ  ــای عربی نظیر زکــوة و حیوة  »واو« در برخی واژه ه

می شود، با »الف« نوشته می شود.

زکات، حیات 
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البته رسم الخط قرآنی از این قاعده مستثناست.

وو
واژه های دارای هجای میانی »وو« با دو واو نوشته می شوند.

طاووس، کیکاووس، داوود

هان غیرملفوظ
های غیرملفوظ چند قاعده دارد:

ی »ه« قرار نمی گیرد، مگر  در مضاف مختوم به های غیرملفوظ، همزه رو
که زمینه اشتباه وجود دارد. برای رفع ابهام در واژگانی 

خانۀ خراب/ خانه خراب

هنگام چسبیدن به »ان نشانه جمع« و »ی اسم ساز و صفت ساز« به »گ« 
تبدیل می شود.

بندگان، آزادگان، تشنگان، بندگی، آزادگی، تشنگی

پیش از پسوند حذف نمی شود.

عالقه مند، بهره مند، دیده بان

پیش از »ها« حذف نمی شود.

نامه ها، خانه ها، شاخه ها

»ی« صفت ساز و »ی« نکره بعد از »ه« به صورت »ای« نوشته می شود.

سرمه ای، ساوه ای، دسته ای، آزاده ای

ی از واژه ها ملفوظ است و دراین صورت،  نکته: حرف »ه« در پایان بسیار
ی می کند؛ یعنی پیوسته به حرف بعد نوشته  از قاعده حروف متصل پیرو
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می شود و در حالت اضافه، همزه نمی گیرد.

گرهی )نه گره ای(، عذر موجهی )نه عذر موجه ای(، فرماندِه سپاه 
)نه فرماندۀ سپاه(

همزه
گون همزه در زبان فارسی بدین قرار است: گونا شکل های 

همزۀ میانی
نوشته  »ا«  کرسی  ی  رو باشد،  مفتوح  میانی  همزۀ  از  پیش  حــرف  گــر  ا  .1

می شود.

رأفت 

ی  که دراین  صورت رو ـ« باشد  ـِ مگر آنکه پس از آن مصّوت »ای« و »او« و »ـ
کرسی »ئـ « نوشته می شود.

رئیس، رئوف، مطمئن

کرسی »و« نوشته  ی  گر حــرِف پیش از همزۀ میانی مضموم باشد، رو 2. ا
می شود.

یا  رؤ

کرسی »ـئـ«  ی  که دراین  صورت رو مگر آنکه پس از آن مصّوت »او« باشد 
نوشته می شود.

شئون

کن و پس از آن حرف »آ«  گر حرِف پیش از همزۀ میانی مفتوح یا سا 3. ا
باشد، به صورت ـآ / آ نوشته می شود.

مآخذ، قرآن
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کرسی »ئـ« نوشته می شود. کلماِت دخیِل فرنگی با  کلیۀ  در بقیۀ موارد و در 

مسئول، مسئله، جرئت، هیئت، تئاتر
استثنا: توأم

همزۀ پایانی
گر حرِف پیش از همزۀ پایانی مفتوح باشد )مانند همزۀ میانی ماقبل  1. ا

کرسی »ا« نوشته می شود. ی  مفتوح(، رو

خأل

گر حرِف پیش از همزۀ پایانی مضموم باشد )مانند همزۀ میانی ماقبل  2. ا
کرسی »و« نوشته می شود. ی  مضموم(، رو

لؤلؤ

کرسی »ی« نوشته  ی  گر حرِف پیش از همزۀ پایانی مکسور باشد، رو 3. ا
می شود.

متأللئ

کن یا یکی از مصّوت های بلند »آ« و  گر حرِف پیش از همزۀ پایانی سا 4. ا
کرسی نوشته می شود. »او« »ی« باشد، بدون 

سماء، سوء، شیء

پایانی  ن همزۀ  امــاء، اعضاء در فارسی بدو انراء،  کلماتی مانند  نکته: 
یا  مراء،  که اصطالح باشند، همچون  نوشته می شوند، مگر در مــواردی 
که با َمرا )من را(  نگارش آن ها در فارسی موجب اشتباه شود؛ مانند ِمراء 

اشتباه می شود.
کرسی( یا همزۀ پایانی ماقبل  کن )بدون  نکته: هرگاه همزۀ پایانی ماقبل سا
کرسی »و«( به یای  کرسی »ا«( یا همزۀ پایانی ماقبل مضموم )با  مفتوح )با 
کرسی قبلی آن نیز حفظ  کرسی »ئـ« می گیرد و  وحدت یا نکره متصل شود، 
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می شود.

جزئی، شیئی، منشائی، مائی، لؤلؤئی

کرسی »ا«: »أ، إ«
بأس، تأثیر، تأّخر، تأخیر، تأسف، تأدیب، تأذی، تأسیس، 
یل،  کید، تألف، تألیف، تأمل، تأمین، تأنی، تأنیث، تأو تأ

تفأل، تأللؤ، توأم

لی، مآل، مرآت، مآخذ، مآثر، منشآت، مآب، مآربکرسی »ا«: »آ، آ« قرآن، آل

کرسی »و«: 
»ؤ، ؤ«

یت، سؤال، فؤاد، لؤلؤ، لؤم، مؤالفت،  یا، رؤ تأللؤ، رؤسا، رؤ
مؤانست، مؤتلف، مؤتمن، مؤثر، مؤدب، مؤّدی، مؤذن، 

ید مؤسس، مؤسسه، مؤکد، مؤلف، مؤمن، مؤنث، مؤول، مؤ

کرسی »ی«: 
»ئ ـُ«

ائتالف، ارائه، اسائه، استثنائات، استثنائی، القائات، 
رلئان، ایدئالیسم، بئاتریس، بئر، پرومتئوس، پنگوئن، تبرئه،  او
ر، توطئه، جزئی، سوئی، جرئت، دنائت،  تخطئه، تئاتر، تئودو

دوئل، رافائل، رئالیست، رئالیسم، رئوس، رئوف، رئیس، 
ژوئن، ژئوفیزیک، سئانس، سئول، سوئد، سیئات، شائول، 

ئوس، لئام، لئیم،  پاترا، ال کلئو کائو،  کا شئون، قرائت، قرائات، 
لئون، لوئی، مائو، مسائل، مسئول، مئونت، مرئوس، مرئی، 
یدئو، هیئت مشمئز، ناپلئون، نشئه، نشئت، نوئل، نئون، و

طء، َبطیء، جزء، سوء، شیء، ضوء، فیء، ماءبدون کرسی »ء« ِبُ

یان نکره و مصدشن و نسبی

کلمات
مختوم به

صامت
مثالمیانجی
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صامت منفصل
برادری-مثل »ر« در »برادر«

صامت متصل
کتابی-مثل »ب« در »کتاب«

»و« با صدای »ُاْو«
رهروی-مثل »رهرو«

خانه ایهمزههای غیر ملفوظ

تیزپی ایهمزه»ِای«

کشتی ایهمزه»ای«

»و« با صدای »ـُ«
یییمثل »رادیو« رادیو

»ا« با صدای »آ«
دانایییمثل »دانا«

»و« با صدای »او«
یییمثل »دانشجو« دانشجو





عددنویسی

عدد در موارد زیر با حروف نوشته می شود:

در آغاز جمله
بیست  و  یک پزشک به مناطق سیل زده اعزام شدند.

اعداد یک تّکه )بدون واو عطف(
یست، هزار، میلیون یک، نوزده، سی، دو

اعداد ترتیبی
و  بیست  پانزدهم، چاپ  قرن  یازدهم، جنگ جهانی دوم،  امام 

سوم

ساعت و دقیقه
چهار ساعت و سی دقیقه، سه و ربع، هشت و نیم 

البته آن را به عدد نیز می توان نشان داد.

8:30 ،3:1۵ ،۴:30
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عدد اعرار
سه دهم

به  اعشار  یاضی،  ر در  مثال ها  بیان  مانند  تخصصی،  مباحث  در  البته 
صورت رقمی نوشته می شوند.

10.3

عدد در موارد زیر با رقم نوشته می شود:
اعداد دارای واو عطف، جز در آغاز جمله؛

1۲3، 13۵۷ )صد و بیست و سه، هزار و سیصد و پنجاه و هفت(

تاشیخ ها
که از راست به چپ  یخ تولد و وفات و سال های آغاز و انجام حکومت  تار
کوچک نوشته  که از بزرگ به  و داخل پرانتز نوشته می شود؛ جز قبل از میالد 

می شود مثل: 498-367 ق.م. 

دوم  محمود  سلطنت  دورۀ  در  یــا  ۴۲8ق.(   -  3۷0( ابن سینا 
)حک: 1۲۷۷ - 1۲۹3(

که در آن، ماه به رقم تبدیل نمی شود؛ تقویم روز و ماه و سال 

۲۲ بهمن 13۵۷

شماره جلد یا صفحه در ارجاع
مالصدرا، اسفار، ج۲، ص1۲۷

ی شده است، در  که با حروف شماره گذار کتاب  نکته: در بخش هایی از 
آدرس دهی نیز به  همان صورت می آید و به عدد تبدیل نمی شود.

ابن سینا، شفا، ج۲، ص  پانزده
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هرگاه در عبارتی چندین عدد آمده باشد، همه به رقم نوشته می شوند.

یدند.  علی 33 جلد، حمید ۲0 جلد و حسین 11 جلد کتاب خر

گر جمله با عدد آغاز شده باشد، فقط آن عدد به  البته دراین صورت نیز ا
حروف نوشته می شود.

بیست  و  یک پزشک، 1۴ مهندس، ۲۲ معلم، 33 محقق و... . 

نکته: برای تقسیم متن به قسمت های مختلف و زیرمجموعه های مفهومی 
کنیم و از نظام تفکیک بر مبنای حروف الفبا  از عددنویسی استفاده می 
یم و از نقطه  خودداری می کنیم. بعد از عدد نیم پرانتز»(« و خط تیره »-« ندار

استفاده می کنیم:

این موشک از چهار قسمت تشکیل شده است:
1. کالهک جنگی

۲. بدنه و محفظه سوخت
3. موتور پیشران

۴. قلب موشک و هدایت کننده الکترونیک





جدانویسی و پیوسته نویسی

از چهار  یکی  یسی،  پیوسته نو و  یسی  به لحاظ جدانو واژه  دو  میان  رابطه 
حالت ذیل است: 

1. چسبیده: واژگان مختوم به حروف پیوسته )متصل(1 به واژه بعد از خود 
بچسبند؛ مانند: پژوهش+گر= پژوهشگر.

گان مختوم به حروف ناپیوسته )منفصل(2 بخواهند  واژ 2. بدون فاصله: 
بدون فاصله از واژه بعد از خود نوشته شوند؛ مانند: دارو+خانه= داروخانه.

3. نیم فاصله یا فاصله مجازن:3 واژگان مختوم به حروف پیوسته بخواهند 
کمترین  فاصله ممکن جدا نوشته  ن چسبیدن به واژه بعد از خود، با  بدو

شوند؛ مانند: جنت+آباد= جنت آباد. 
4. با فاصله: واژگان مختوم به حروف پیوسته یا ناپیوسته از واژه بعد از خود، 

کتر فاصله داشته باشند؛ مانند: سعدی شیرازی. کارا به اندازه یک 

1. حروف پیوسته عبارت اند از: »ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، 
گ، ل، م، ن، ه، ی«. ک،  ف، ق، 

2. حروف ناپیوسته عبارت اند از: »ا، د، ذ، ر، ز، ژ، و«.

3. برخی در نوشته های خود، »نیم فاصله« را فاصله  خودکار میان همه واژگان، حتی واژگان مختوم به 
حروف ناپیوسته می دانند )نک: احمد صفار مقدم، »فاصله گذاری در خط فارسی«، نامه فرهنگستان، 
ص123(؛ ولی »نیم فاصله« یا »فاصله مجازی« در این شیوه نامه، فاصله ای است که به واسطه »دستور 

کاربر« میان واژگان ایجاد می شود.
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جدانویسی و پیوسته نویسی در فعل

فعل ساده
مانند:  مــی شــونــد؛  نوشته  نیم فاصله  بــا  مـــوارد  همه  در  »هــمــی«  و  »مـــی« 
انتظار  یــدم، هــمــی روم، دارم  می خواستم، می گفته اســت، داشتم مــی دو

همی کشم. 
که بیش از یک واژه دارند، بافاصله نوشته می شوند؛   همه فعل های ساده 
کرده  کــرده بــوده اســت،  گفته اســت، می گفته اســت، نشسته بــود،  مانند: 

یدم، خواهیم بود. باشم، داشتم می دو
ضمایر فاعلی »ام، ای، ایم، اید، اند« در ماضی نقلی، با نیم فاصله نوشته 

گفته ام، رفته ای، نشسته ایم، خورده اید، آمده اند.  می شوند؛ مانند: 

فعل پیروندن
فعل پیشوندی، فعلی است مرّکب از پیشوند + قسمت اصلی. مهم ترین 
یافتن(، فرا  این پیشوند ها عبارت اند از: باز )بازگشتن(، بر )برآوردن(، در )در

گذاشتن(، ور )وررفتن(. گرفتن(، فرو )فرونشاندن(، وا )وا )فرا
این پیشوندها بدون فاصله از قسمت اصلی نوشته می شوند.

فعل مرّکب
فعل مرّکب، فعلی است ترکیب یافته از اسم + قسمت اصلی.

 اجزای فعل مرّکب بافاصله نوشته می شوند؛ مانند: نشان می دهد، حس 
می کند.

فعل پیروندن مرّکب
فعل پیشوندی مرّکب، فعلی است ترکیب یافته از اسم + پیشوند + قسمت 

اصلی.
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مانند:  مــی شــونــد؛  نوشته  فاصله  بـــدون  مــرّکــب  پیشوندی  فعل  اجـــزای 
سربرمی آورد.

هروه فعلی
گروه فعلی، ترکیبی است از حرف اضافه + اسم + قسمت اصلی.

گروه فعلی، حرف اضافه در حروف مختوم به حروف ناپیوسته، بدون  در 
کــردم، ازدســت  دادن؛ و در  پا  فاصله از اسم بعد از خود می آید؛ مانند بر
مانند:  می شود؛  نوشته  نیم فاصله  با  پیوسته،  حــروف  به  مختوم  حــروف 

به شمار خواهد رفت.

مصادر
نوشته  بافاصله  مصدرها  اســت؛  مــرکــب  مــصــدر  منظور  اینجا  در  البته 

می شوند؛ مانند: غذا خوردن، لباس شستن.

جدانویسی و پیوسته نویسی در اسم

کوچک مرّکب 1. نام هان 
که جــزء اول آن هــا مختوم به حروف  کوچک مرّکب از دو جــزء  نــام هــای 
ناپیوسته است، بدون فاصله نوشته می شوند؛ مانند: محمدرضا، شهربانو.

نام های کوچک مرّکب از دو جزء که جزء اول آن ها مختوم به حروف پیوسته 
است، بی فاصله نوشته می شوند؛ مانند: غالمعلی، امامعلی، حضرتعلی، 

علیمحمد، علیمدد، پریوش، مهوش، پریناز.

کوچک با ترکیبات عربی 2. نام هان 
ــا »عــبــد« بـــدون فــاصــلــه نــوشــتــه مــی شــونــد؛ مــانــنــد: عــبــداهلل،  تــرکــیــبــات ب

عبدالحسین.
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ترکیبات با »اهلل« در واژه های مختوم به حروف ناپیوسته، بدون فاصله نوشته 
می شوند؛ مانند عزیزاهلل، یداهلل؛ و در واژه های مختوم به حروف پیوسته، با 

نیم فاصله نوشته می شوند؛ مانند آیت اهلل، لطف اهلل.
کوچک قــرار می گیرند، در  که امــروزه نام  ترکیبات اضافی در زبــان عربی 
واژه های مختوم به حروف ناپیوسته، بدون فاصله می آیند؛ مانند عزالدین 
و در واژه های مختوم به حروف پیوسته، با نیم فاصله نوشته می شوند؛ مانند 

جمال الدین، ناظم االسالم.

3. »بن« در رابطه »پسرپدشن«
»بن« در این گونه ترکیب ها، همواره بافاصله از قبل و بعد نوشته می شود؛ 

مانند جعفر بن محمد، علی بن ابراهیم.

4. ابن در رابطه بدلی )غیر پدشپسرن(
»ابن« در این گونه ترکیب ها، از واژه ماقبل بی فاصله نوشته می شود؛ مانند 

محیی الدین ابن عربی. 

5. نام خانوادهی 
نام خانوادگی  مرّکب، چنانچه جزء اول آن بدون کسره اضافه خوانده شود، 
با نیم فاصله نوشته می شود؛ مانند قاضی زاده، حسن  پور، دولت آبادی، ولی 
درصورتی که با اضافه خوانده شود، بافاصله نوشته می شود؛ مانند محمدِی 

اصفهانی، مطلِق اصل، حسن زاده آملی.

کنیه )ترکیب اب، اّم، ابن، بنت(  .6
در این حالت »ابو« و »ابا« بدون فاصله از واژه بعد نوشته می شوند؛ مانند: 

ینب، ابوالحسن، اباالفضل، اباالقاسم. ابوز
کنیه »ابی«، »اّم«، »ابن« و »بنت« با نیم فاصله  در حالت استفاده به عنوان 
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نوشته می شوند؛ مانند: ابی الحسن، اّم االئمه، ابن سینا، بنت الهدی.

7. لقب
لقب هان پیرین )ابتدایی(

شیخ   حسین،  میرزا  مانند:  می شوند؛  نوشته  بافاصله  پیشین  لقب های 
احمد، آخوند مال محمدکاظم خراسانی، جناب   مستطاب  حاج آقا حسین 

قمی، حضرت  سلطان  محمدکریم خان، آیت اهلل بهشتی.

آخوند، آغا، آقا، آشیخ، آقاشیخ، آقامیرزا، آمیرزا، ارباب، استاد، 
جناب آقا،  جناب،  پهلوان،  بانو،  بابا،  اوستا،  اوس،  امیر،  امام، 
حاجیه خانم،  حاجی،  حاج میرزا،  حاج خانم،  حاج آقا،  حــاج، 
حــافــظ، حــضــرت، حکیم، خــالــو، خــانــم، خــواجــه، دده، دکتر، 
شــازده، شاه،  ســردار، سرکار، سرکارخانم، سلطان، سید، سیده، 
یفه، شهید، شهیده، شیخ، عالمه، قاضی،  یف، شر شاهزاده، شر

کربالیی، مشتی، مشهدی، مال، ملک، میر، میرزا

لقب هان پسین )انتهایی(
لقب های مختوم به حروف ناپیوسته، بدون فاصله نوشته می شوند؛ مانند 
نوشته  نیم فاصله  با  پیوسته،  حــروف  به  مختوم  لقب های  و  احمدپاشا 

می شوند؛ مانند محمدعلی شاه.

آقا، افندی، بیک، بیگ، بیگم، پاشا، بانو، جان، خاتون، خان، 
خانم، السادات، شاه، سلطان، میرزا

8. اسم مرّکب، صفت مرّکب
که جزء اول آن ها مختوم به حروف ناپیوسته است،  اسم و صفت مرکب 
ن فاصله نوشته می شوند؛ مانند: مدادتراش )اسم مرکب(، سفیدرود  بدو
بــادآورده )صفت  فاعلی مرکب(،  اسیرگیرنده )صفت  )صفت مرکب(، 
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مفعولی مرکب(، تندتند )مرکب متشکل از دو جزء مکرر(، چیزمیز )مرکب 
ِاّتباعی(، کاغذدیواری )مرکب اضافی با فرایند کاهش(، کاغذباطله )مرکب 

که جزء اول آن عدد است(.  پا )مرکبی  کاهش(، چهار وصفی با فرایند 
نیم فاصله  با  اما چنانچه جزء اول آن ها مختوم به حروف پیوسته باشد، 
نوشته می شوند؛ مانند: ایران زمین )اسم مرکب، غول پیکر )صفت مرکب(، 
مفعولی  )صفت  بخت برگشته  مرکب(،  فاعلی  )صفت  استقبال کننده 
مرکب(، تک تک )مرکب متشکل از دو جزء مکرر(، سنگین رنگین )مرکب 
که  کاهش(، شش گانه )مرکبی  ِاّتباعی(، آب لیمو1 )مرکب اضافی با فرایند 

جزء اول آن عدد است(.
نکته: چند مورد از قاعده پیش گفته استثنا شده است:

و      اعــداد در رده دهگان و صــدگــان، مانند هفده  ترکیبات مزجی 
واژه  و همچنین دو  پنجاهم،  مانند  اعــداد شمارشی،  نیز  و  سیصد، 

یکشنبه و پنجشنبه. 
که جزء دوم آن با »آ« یا »ا« آغاز شود و »آ« در تلفظ      کلمات مرکبی 

که »آ«  ظاهر نشود؛ مانند: بسامد، دستاورد، همایش؛ برخالف مواردی 
می تواند تلفظ شود؛ مانند دانش آموز، خودآموز.

تنگاب، جنگاور،  پیشاهنگ،  پیشامد،  پیامد،  بسامد، پساب، 
دالرام،  دالرا،  یز،  دستاو دستاورد،  دستاس،  خوشاب،  چرکاب، 
سیالب،  سرخاب،  سپیداب،  زنگار،  رزمایش،  ــز،  ی دالو دالور، 
یز، شباهنگ، فناوری، گالب، هماورد، هماهنگ، همایش، شباو

کاهش و افزایش، قلب،      که در آن ها یکی از قوانین  کلمات مرّکبی 
ادغام، ابدال یا تخفیف رخ داده باشد؛ مانند: چلچراغ، سرکنگبین، 
ی، هشیار،  کهربا، نستعلیق، ولنگار کتخدا،  سکنجبین، شاهسَپَرم، 

کهپایه. 

کسره  یا موصوف،  یا وصفی مّدنظر باشد، مضاف  مــوارد، چنانچه ترکیب اضافی  1. . در این گونه 
می گیرد؛ مانند »آِب لیمو را بگیر«. 
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باشد. مرجع      پذیرفته شده  آن ها  ترکیبی  که شکل  مرّکبی  کلمات 
کتاب فرهنگ امالیی خط فارسی است و در  تشخیص در این واژگان، 
که هر دو شکِل چسبیده و نیم فاصله آن پیشنهاد شده است،  واژگانی 

ک است. شکل نیم فاصله مال

9. ترکیب هان عربی
کــه جــزء اول آن هـــا مختوم به  ترکیب های عــربــِی رایـــج در زبـــان فــارســی 
بدون فاصله نوشته می شوند؛ مانند: ماشاءاهلل،  حروف ناپیوسته است، 
حــروف  بــه  مختوم  ــا  آن ه اول  جــزء  چنانچه  و  کثیرالّشک  کثیراالنتشار، 
پیوسته باشد، با نیم فاصله نوشته می شوند؛ مانند: مع ذلک، حق تعالی، 

خارق العاده، إن شاءاهلل، علی اّی حال.
که عبارت متن، فارسی  کاربرد دارد  نکته: قاعده پیش گفته تنها در جایی 
باشد، ولی روش نگارش در عبارت های عربی با رعایت مسائل نگارشی 

همان زبان صورت می پذیرد.
کتاب ها به کار نمی رود؛ مانند بحار االنوار. نکته: این قانون در نام )عنوان( 

10. صفت هان اشاره، ضمیرهان اشاره
که به موصوف خود اشاره می کند؛ مانند: این،  صفت اشاره، صفتی است 
آن، همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه. این واژه ها چنانچه با 
کتاب از آِن اوست«،  موصوف همراه باشند، صفت اشاره اند؛ مانند »این 
کتاِب اوست«. گر بدون موصوف بیایند، ضمیر اشاره اند؛ مانند »این،  اما ا

صفت ها و ضمیرهای اشاره »این طور، آن طور، این گونه، آن گونه، این سان، 
آن سان، این قدر، آن قدر، این چنین، آن چنان« با نیم فاصله نوشته می شوند.

کتاب. صفت اشاره و موصوف بافاصله نوشته می شوند؛ مانند: این 
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11. ضمیرهان مبهم
کس،  که بر شخص یا مقدار مبهمی داللت می کند؛ مانند: هر  واژه هایی 

هیچ چیز.

ضمیرهای مبهم با ترکیب »هر« بافاصله نوشته می شوند؛ مانند: هر     
کدام، هر یک، هر یکی،  که، هر چیز، هر چیزی، هر  کسی، هر  کس، هر 

هر جا، هر جایی، هر وقت و... .
می شوند؛      نوشته  نیم فاصله  با  »هیچ«  ترکیب  با  مبهم  ضمیرهای 

هیچ کدام،  هیچ چیزی،  هیچ چیز،  هیچ کسی،  هیچ کس،  مانند: 
هیچ جا، هیچ جایی، هیچ یک و... . 

12. قید مرّکب
دسته ای از قیدها، مرکب از پیشوند و اسم هستند.

ن  که جزء اول آن ها مختوم به حروف ناپیوسته است، بدو قیدهای مرکب 
فاصله نوشته می شوند؛ مانند باعجله، و چنانچه جزء اول آن ها مختوم به 

حروف پیوسته باشد، با نیم فاصله نوشته می شوند؛ مانند بی هدف.
گذاشته  نکته: درصورتی که میان پیشوند و اسم در ترکیبات قیدی فاصله 
شود، هر ترکیب به صورت حرف اضافه + اسم درمی آید؛ مانند »با عجله ای 

کنی«. کار  که تو داری، نمی توانی 

قیدهان مرکب
گر ترکیب معنای قیدی بدهد با نیم فاصله وگرنه بافاصله نوشته خواهد  ا

شد. 
ترکیب قیدی و وصفی:

بامالحظه،  باعالقه،   ،)
ً
باصداقت)صداقتا  ،)

ً
بااحترام)احتراما

ــه خــصــوص، بــه خــوبــی،  ــج ، بــه حــق، ب ی ــدر ــه ت بــه اصــطــالح، ب
به کندی،  به فرض،  به ظاهر،  به سرعت،  به راستی،  به درستی، 
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بی برنامه،  بی انگیزه،  بــی ادعــا،  ــژه،  ی ــه و ب ــه نــدرت،  ب بــه نــاچــار، 
کنون بی توجه، بی دقت، بی فکر، بی نظم، تابه حال، تاحاال، تا

ترکیب غیرقیدی)ترکیب اضافی و موصوفی(

ــت، بــا صــداقــت، با  بــا احــتــرام، بــا تــوجــه، او بــا حوصله، بــا دق
عالقه، با مالحظه حرف می زند، به  اصطالح عربی نوشته شد، 
یاد  به خصوص، به  خوبی و خوشی، به  راستی رسید، با  سرعت ز
گذر کرد، به ظاهر او نگاه کرد، به  فرض محال، در اصل ماجرا، در 

حقیقت معنا، در ضمن این مطلب

جدانویسی و پیوسته نویسی در »وند«ها
وند، لفظی است که در آغاز، میانه یا پایان واژه قرار می گیرد و مفهومی جدید 
بدان می بخشد؛ ازاین رو، وند را »جزء معنا ساز« می گویند. وندها براساس 
کلمه به سه دسته تقسیم می شوند: پیشوند،  مکان قرارگیری در ساختار 

میانوند و پسوند.

1. پیروند
ن  که جزء آخر آن ها مختوم به حروف ناپیوسته است، بدو پیشوندهایی 

فاصله نوشته می شوند؛ مانند باادب، نابود. 
پیشوند »بی« با نیم فاصله نوشته می شود؛ مانند بی ادب، بی تربیت.

ــف« و »میم« آغاز  که با »ال یــژه در واژه هــایــی  پیشوند »هــم« همیشه )بــه و
می شود، مثل »هم اندازه« و »هم میهن«( با  نیم فاصله نوشته می شود، جز 

در سه مورد:

واژه بسیط گونه باشد، مثل همشهری، همشیره، همدیگر.    
جزء دوم، تک هجایی باشد، مثل همدرس، همسنگ، همکار.    

ی است، مثل هم تیم،  نکته: در صورت دشوارخوانی، ترجیح با جداساز
هم صوت، هم صنف.
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جزء دوم با مصوت »آ« آغاز شود، مثل هماورد، هماهنگ، همایش.    
نکته: درصورتی که مصوت »آ« تلفظ شود، »هم« با نیم فاصله نوشته می شود، 

مثل هم آرزو، هم آرمان، هم آواز.

جدانویسی و پیوسته نویسی در پیروندها 
َبر: ابرجنایتکار، ابررایانه

َ
ا

با: باادب، باتوجه
باز: بازخرید، بازدم
بر: برآورد، برچسب

تکلیف، بالدرنگ ِبا: بال
بی: بی ادب، بی تربیت

در: درآمد، درخواست، درهم
ال: القید

نا: نابود، نادان
وا: واخواست، وارسی

هم: هم اندازه، هم میهن، هم تیم، هم آرزو، همشهری، همکار، هماهنگ

2. پسوند
کلمات  کلمات مختوم به حروف منفصل، بدون فاصله و در  پسوندها در 

مختوم به حروف متصل، چسبیده نوشته می شوند؛ جز در موارد ذیل:

که حرف پایانی واژه، »های ملفوظ« یا »های غیرملفوظ«      هنگامی 
گله مند. باشد؛ مانند توجیه گر، 

پایانی واژه یکی باشد؛      با حرف  ین پسوند  که حرف آغاز هنگامی 
مانند نظام مند.

هنگامی که پسوند بعد از واژه های مرکب بیاید؛ مانند لفت ولیس چی.    
بیایند؛ مانند      از »ی«  بعد  ــد«  »ون و  »گــری«  که دو پسوند  هنگامی 
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منشی گری، محمدی وند.
مــی آیــد، مانند:      نیم فاصله  با  بــســازد،  اســم قید  از  گــر  ا »وار«  پسوند 

دیوانه وار، فرشته وار، طوطی وار، فهرست وار، پری وار و چنانچه از اسم، 
پیوسته  باشد،  یافته  اینکه حالت بسیط گونه  یا  بسازد  فاعلی  صفت 

نوشته می شود، مانند: بزرگوار، سوگوار، هموار، راهوار، خانوار.
کهتر پیوسته      کمتر، مهتر و  پسوند »تر« و »ترین« تنها در بهتر، بیشتر، 

نوشته می شوند و در مابقی موارد با نیم فاصله می آیند، مانند: زرنگ تر، 
گرم ترین. آرام تر، 

گین«، »بار«، »باشی«، »ساز«، »سرا«، »کوش«،      پسوندهای »آسا«، »آ
»گیر«، و »فام« از قاعده کلی استثنا شده، با نیم فاصله نوشته می شوند؛ 
ک ساز، بستان سرا،  گین، اسف بار، حکیم باشی، پا مانند: برق آسا، شرم آ

سخت کوش، سخت گیر، سرخ فام.
نکته: دو واژه آتشبار و رگبار پیوسته نوشته می شوند.

گاه با نیم فاصله می آید، مانند ندانم کار، سنگین کار.     پسوند »کار« 

جدانویسی و پیوسته نویسی در پسوندها
آسا: پلنگ آسا، مه آسا، مهرآسا

گین گهرآ گین،  گین، آزرم آ هین: شرم آ آ
گرفتار ار: پرستار، دوستار، خواستار، 

ک ک، پوشا اک: خورا
گریان، خندان ان: بهاران، بامدادان، برگ ریزان، فروزان، 

انه: خردمندانه، عاقالنه، دوستانه، عالمانه
بار: رودبار، هندوبار، جویبار، اشک بار، شیطنت بار، رگبار، آتشبار، خشکبار

باره: شکمباره
باشی: حکیم باشی، عکاس باشی، حالج باشی، آشپزباشی

بان: باغبان، دشتبان، مهربان، دیده بان
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َبد: سپهَبد، موَبد، هیرَبد
یاچه، باغچه چه: آلوچه، بازارچه، در

چی: درشکه چی، قهوه چی
دار: پرده دار، راهدار، سرایدار

دان: جامه دان، نمکدان، قلمدان، آبدان
دیس: تندیس، طاقدیس

کارزار گلزار،  زار: مرغزار، الله زار، 
کوهسار، چشمه سار سار: 

سان: مردسان، دیوسان، پیلسان
گلستان، نخلستان، بوستان، نیستان ستان: 

سر: رودسر
کاروان سرا سرا: بستان سرا، 

گرمسیر، سردسیر سیر: 
فام: زردفام، سرخ فام

کار، بزهکار، ندانم کار، سنگین کار کار، ستمکار، خطا کار: جفا
کده: دهکده، بتکده، آتشکده، ماتمکده

کوش: سخت کوش
هار: آموزگار، پروردگار، رستگار

گروگان، بازرگان، دهگان، خدایگان، مهرگان هان: 
هانه: دوگانه، هفت گانه

جایگاه،  بزمگاه،  رزمگاه،  کمینگاه،  گرمگاه،  صبحگاه،  شامگاه،  هــاه: 
پایگاه

گاهان: شامگاهان، صبحگاهان، بامگاهان
گر: دادگر، بیدادگر، ستمگر

گندمگون، الله گون گون: قیرگون، 
هین: سهمگین، آزرمگین، شرمگین، غمگین

الخ: سنگالخ، رودالخ، دوالخ
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لو: افشارلو، حسنلو، خدابنده لو
مند: دردمند، هوشمند، خردمند، دولتمند
ک ک، غمنا ک، سوزنا ک، بوینا ک: دردنا نا

وار: بنده وار، خواجه وار، بزرگوار
وان / ون: پهلوان، سترون

کاروان وان: ساروان، 
کینه ور، هنرور َور: تاجور، 
گنجور، مزدور ور: رنجور، 

وش / فش: ماهوش، حورَوش، پریفش
وند: خداوند، جلیلوند

یار: هشیار، خردیار، بختیار، دادیار، دولتیار
ین: زرین، سیمین، رنگین، رویین، آهنین

فصل و وصل در »حروف«

1. حروف ندا
حرف ندا از واژه بعد از خود بافاصله نوشته می شود؛ مانند ای خدا، یا اهلل.

2. حروف اضافه ساده 
کت خاصی  نزا »با  بافاصله نوشته می شوند؛ مانند  حــروف اضافه ســاده 

سخن می گوید«.

3. حروف اضافه مرکب
حروف اضافه مرکب از واژه بعد از خود بافاصله نوشته می شوند؛ مانند »بر 

اساس سخن مالصدرا...«.

از برای، از بهر، از جمله، از دیدگاه، از لحاظ، از نظر، با کمک، با 
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وجود، بر اساس، بر حسب، بر خالف، بر روی، بر طبق، در اثر، 
در باب، در برابر، در خصوص، در زمینۀ، در عوض، در قبال، در 

مقابل، در مورد، در موضوع، در میان، در نتیجه، غیر از

گر ترکیب معنای قیدی بدهد با نیم فاصله نوشته می شوند: ا

به جای، به جهت، به خاطر، به دنبال، به رغم، به زعم، به سبب، 
ــه طــور، بــه عــنــوان، به کمک،  ــه طــرف، ب ــه ســوی، بــه صــورت، ب ب
بــه یــاری،  به وسیله،  بــه واســطــه،  به منظور،  به مجرد،  به لحاظ، 

باره، بنابه، نسبت به در

که دو جنبۀ مختلف از یک منظور را نشان  کلمه  کردن دو  نکته: برای جدا 
را  کلمه  دو  آن  فاصله )-(،  از خط  استفاده  به جای  می دهد، می توانیم 
یم؛ به طور مثال: به جای هنری-ادبی  به صورت نزدیک )نیم فاصله( بیاور
بنویسیم هنری ادبی. این اختیار درباره بقیه کاربردهای »-« صادق نیست.



کتابنامه، ارجاع نویسی

در این شیوه نامه، منبع دهی فقط به دو شکل پاورقی و کتابنامه پذیرفته شده 
است. هدف از پاورقی، آشنایی اجمالی خوانندگان با منبع اثر و ارجاع 
که خواهان اطالعات تفصیلی درباره  کسانی  کتابنامه است تا  ایشان به 
هریک از منابع هستند، به راحتی بتوانند منبع مدنظر را بیابند. ازاین روست 
که در این شیوه نامه، در پاورقی به حداقل اطالعات بسنده کرده ایم، ولی در 

کامل بیان شود. کوشیده ایم اطالعات به صورت  کتابنامه 
کتابنامه جز در مــوارد خــاص، با نام خانوادگی یا نام مشهور  1. پاورقی و 

نویسنده آغاز می شود.
کمک آن، بتواند منبع را در  2. پاورقی نشانه ای برای خواننده است تا با 
کتابنامه  نام پدیدآور در  با جزء اول  باید  ــن رو، حتمًا  ازای بیابد.  کتابنامه 
ی، اسفار،  هماهنگ باشد. برای نمونه، نمی توان در پاورقی نوشت: شیراز
»صدرالدین  یــا  »مــالصــدرا«  بــه  کتابنامه  در  را  خواننده  و  ص220  ج8، 

شیرازی« ارجاع داد.
که برخی از مشاهیر اسالمی ایرانی  3. منظور از »نام مشهور«، لقبی است 
که در دانش  یا دانش هایی داشته اند، از باب احترام بدان  به دلیل تبحری 
محمدحسین  سید  به جای  طباطبایی  عالمه  همچون  شده اند؛  خوانده 

طباطبایی.
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4. چنانچه اثری دو نویسنده داشته باشد، در پاورقی نام های خانوادگی یا 
کتابنامه،  مشهور آن ها با »و« می آید؛ مانند حسینی و محمدی...، ولی در 
نویسنده اول با »نام خانوادگی، نام«، و نویسنده دوم به صورت »نام و نام 
خانوادگی« نوشته می شود؛ مانند حسینی، سید علی و احمد محمدی... .

5. چنانچه اثری بیش از دو نویسنده داشته باشد، در پاورقی و کتابنامه پس 
از نویسنده اول، از »و دیگران« استفاده می کنیم.

کتابنامه،  کتاب، پایان نامه، رساله دکتری و نشریات در پاورقی و  6. عنوان 
کتابنامه فقط به صورت Bold خواهند بود. ایتالیک نمی شود و در 

کتاب همیشه  کتاب ها، مجالت، فیلم ها فقط در متن  نکته: تمام اسامی 
به صورت ایتالیک می آید.

کتابنامه با تفصیل آورده  کتاب در پاورقی به طور خالصه و در  7. عنوان 
می شود؛ مانند بحاراالنوار که در کتابنامه چنین می آید: بحاراألنوار الجامعة 

لُدرر أخبار األئمة األطهار.
8. در نگارش نام کتاب های عربی در پاورقی و کتابنامه، قواعد عربی نویسی 

رعایت می شود: 

گذاشتن نشانه همزه در همزه قطع؛ مثل: ملجأ    
نگارش »و« بدون فاصله از واژه بعد؛ مثل: والذین    
نگارش »ة« به جای »ه«؛ مثل: خصاصة األولیاء .    

کریم، نهج البالغه و صحیفه سجادیه با همین ترتیب در ابتدای  9. قرآن 
کتابنامه قرار می گیرند، نه در محل الفبایی خود.

10. در پاورقی تنها سه واژه نخست عنوان پایان نامه، رساله دکتری و مقاله را 
کتابنامه این عنوان ها  یم؛ در  یم و بعد از آن، نشانه سه نقطه می گذار می آور

کامل می آید. به صورت 
11. هیچ گاه برای نشان دادن چند صفحه از »صص« استفاده نمی کنیم.

که  12. در سال نشر »ق« نشانه هجری قمری و »م« نشانه میالدی است 
یم؛ مانند 2019م./ 1441ق.؛ اما »ش« بعد از  یخ بیاور حتمًا باید بعد از تار

یم.  سال های هجری شمسی را نمی آور
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کتاب
کتاب، جلد، صفحه.1 پاورقی: نام خانوادگی/ نام مشهور، عنوان 

یخ و اندیشه شیخیه، ج1، ص۲0۵. آل طالقانی، تار

کتاب، ترجمه/  کوچک، عنوان  کتابنامه: نام خانوادگی/ نام مشهور، نام 
مصحح/  مترجم/  نام  سه نقطه  )به جای   ... علمی  یراسته  و تصحیح/ 

ویراستار(، محل نشر: ناشر، نوبت چاپ، سال نشر.

آغاز  از  شیخیه  اندیشه  و  یخ  تار محمدحسن،  سید  طالقانی،  آل 
پژوهشگاه  قم،  طاووسی،  سیدخلیل  تحقیق  و  ترجمه  کنون،  تا

علوم و فرهنگ اسالمی، چاپ اول، 13۹۷. 

مقاله؛ مجموعه مقاالت و دانرنامه2
پاورقی: نام خانوادگی/ نام مشهور، »عنوان مقاله«، در: عنوان کتاب، جلد، 

صفحه.

کنگره  مقاالت  مجموعه  در:  فــقــه...«،  اصــول  »رابطه  سلمانپور، 
فاضلین نراقی، ج1، ص111.

کوچک، »عنوان مقاله«، ترجمه/  کتابنامه: نام خانوادگی/ نام مشهور، نام 
مصحح/  مترجم/  نام  سه نقطه  )به جای   ... علمی  یراسته  و تصحیح/ 
کوشش/ ویراسته ...  ی/ زیر نظر/ به  گردآور کتاب،  ویراستار(، در: عنوان 
ین پیش گفته(،  کتاب با یکی از عناو ین کننده  )به جای سه نقطه نام تدو

کتاب ها به جلد و صفحه آدرس دهی می شوند و اجزای آن،  کتاب های حدیثی هم، مانند دیگر   .1
کتاب، باب، جزء و شماره حدیث در پاورقی نمی آید، مانند: عالمه مجلسی، بحار االنوار،  همچون 

ج100، ص50.

2. منظور دانشنامه هایی است که نویسندۀ هر مدخل آن  مشخص است؛ مانند دانش پژوه، »تابعیت«، 
در: دانشنامه جهان اسالم، ج6، ص4.
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محل نشر: ناشر، نوبت چاپ، سال نشر.

سلمان پور، محمدجواد، »رابطه اصول فقه و مبانی فهم فقهی با 
در:  نراقی«،  فاضلین  آرای  بر  کید  تأ با  هرمنوتیک  و  معناشناسی 
کمیته  نظارت  و  تحقیق  نراقی،  فاضلین  کنگره  مقاالت  مجموعه 
کنگره فاضلین نراقی،  کنگره فاضلین نراقی، قم: دبیرخانه  علمی 

چاپ اول، بهار 1381. 

مقاله )نرریات(
پاورقی: نام خانوادگی/ نام مشهور، »عنوان مقاله«، صفحه.

فاضلی، »رهبری و رهروی...«، ص۲13.

کوچک، »عنوان مقاله«، ترجمه/  کتابنامه: نام خانوادگی/ نام مشهور، نام 
یه، شماره  تصحیح... )به جای سه نقطه نام مترجم/ مصحح(، نام نشر

یخ انتشار. پیاپی، تار

فاضلی، قادر، »رهبری و رهروی در منطق الطیر عطار نیشابوری«، 
علوم سیاسی، شماره 1۷، بهار 1381.

پایان نامه/ رساله
پاورقی: نام خانوادگی/ نام مشهور، عنوان پایان نامه/ رساله، صفحه.

فنا، مقایسه تفسیر توماس...، ص1۲۲.

کوچک، عنوان پایان نامه/ رساله،  کتابنامه: نام خانوادگی/ نام مشهور، نام 
یخ  کارشناسی ارشد/ رساله دکتری، محل نشر: نام دانشگاه، تار پایان نامه 

انتشار.

نظر  دربـــاره  ابن سینا  و  کوینی  آ توماس  تفسیر  مقایسه  فاطمه،  فنا، 
ارسطو در مابعدالطبیعه درباره وجود و ماهیت، رساله دکتری، تهران: 

دانشگاه تهران، 138۲.
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کریم قرآن 
پاورقی: سوره، آیه.

سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ ۴۴.

کلمه »مبارکۀ« حتمًا ذکر شود.  کید:  تأ
کتابنامه: فقط عنوان قرآن کریم چنانچه ترجمه خاصی استفاده نشده باشد:

یم. قرآن کر

کریم، ترجمه ... )به جای سه نقطه نام مترجم(،  در غیر این  صورت، قرآن 
یخ نشر. محل نشر: ناشر، نوبت چاپ، تار

گرمارودی، تهران: قدیانی، چاپ  یم، ترجمه علی موسوی  کر قرآن 
اول، 1383.

نهج الباغه
کتاب، خطبه/ نامه/ حکمت ... )به جای سه نقطه شماره  پاورقی: عنوان 

خطبه، نامه یا حکمت(.

نهج البالغه، خطبه ۴۴.

کتابنامه: عنوان کتاب، گردآوری سید رضی، ترجمه ... )نام مترجم(، نوبت 
یخ نشر. چاپ، محل نشر: ناشر، تار

شهیدی،  جعفر  سید  ترجمه  رضــی،  سید  ــردآوری  گ نهج البالغه، 
چاپ چهاردهم،تهران: علمی و فرهنگی، 13۷8. 

صحیفه سجادیه
کتاب، دعای ... )به جای سه نقطه شماره دعا(. پاورقی: عنوان 

صحیفه سجادیه، دعای ۴۴.
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کتاب، ترجمه ... )نام مترجم(، نوبت چاپ، محل نشر:  کتابنامه: عنوان 
یخ نشر. ناشر، تار

الحسین  بن  علی  حضرت  جــاودانــی  نیایش های  سجادیه:  صحیفه 
هرمس،  تهران:  گــرمــارودی،  موسوی  علی  ترجمه  علیه السالم، 

 .138۶

کتاب  مقدس 
پاورقی: کتاب،1 باب و شماره باب، شمارۀ آیه.

ِسفر خروج، باب 1۲، آیۀ ۵.

کتاب مقدس )ایرانیک(، ترجمه ... )نام مترجم(، نوبت چاپ،  کتابنامه: 
یخ نشر. محل نشر: ناشر، تار

کتاب مقدس اورشلیم، ترجمه  عهد جدید بر اساس  کتاب مقدس: 
پیروز سیار، تهران: نی، 138۷. 

لغت نامه/ دانرنامه2 
کتاب، ذیل »...« )مدخل(. پاورقی: نام خانوادگی/ نام مشهور، عنوان 

رگ سخن، ذیل »آب«. انوری، فرهنگ بز

کتاب ها. کتابنامه: همانند دیگر 

دیوان
کــرد؛  رعــایــت  را  آن  بــایــد  دارد،  تقسیم بندی خــاصــی  چنانچه  ــی:  ــاورق پ

کتاب های عهد عتیق  کتاب مقدس مسیحیان دو بخش دارد: عهد عتیق و عهد جدید. مجموع   .1
کتاب را دربرمی گیرد )نک:  کتاب و عهد جدید 27  کتاب است: عهد عتیق 39  و عهد جدید، 66 

حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص127 و 128(.

که نویسنده هر مدخل آن ها مشخص نیست. 2. منظور دانشنامه هایی است 
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درغیراین صورت، آدرس دهی به جلد و صفحه خواهد بود.

حافظ، دیوان، غزل ۲00.
مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 1000.

کتاب ها. کتابنامه: همانند دیگر 

سایت

با نویسنده معلوم
پاورقی: نام خانوادگی/ نام مشهور، »عنوان مطلب«.

سروقامت، »به خاطر رعایت...«.

کوچک، »عنوان مقاله«، در: عنوان  کتابنامه: نام خانوادگی/ نام مشهور، نام 
سایت.

در:  شهروندی«،  حقوق  رعایت  »به خاطر  حسین،  سروقامت، 
سایت خبری تحلیلی تابناک.

بدون نویسنده
پاورقی: »عنوان مطلب«، در: عنوان سایت.

»فواید چای سبز...«، در: سایت خبری تحلیلی تابناک.

کتابنامه: »عنوان مقاله«، در: نشانی اینترنتی.

»فواید چای سبز در پیش گیری از سرطان و دیابت«، در: سایت 
خبری تحلیلی تابناک.

صفحه  نام  ابتدای  در  عنوان  هیچ  به  اینترنتی  نشانی  نگارش  در  نکته: 
قسمت http://www و ... را نمی نویسیم و نشانی با نام اصلی صفحه شروع 

می شود:



  64     شیوه نامۀ ویرایش و درست نویسی  

غلط:
https://www.farsnews.com/news/1421211241

صحیح:
farsnews.com/news/1421211241

بزرگ نویسی حروف اول در زبان هان خارجی
کلمه های یک جمله؛ به جز حــروف ربط  بــزرگ نوشتن اولین حرف تمام 
که در میان جمله باشند و  و اضافه مانند: or ،on ،to ،in ،of ،the و ... 
نه ابتدای جمله؛ اسامی خاص مثل: نام افراد یا حیوانات؛ مکان خاص 
یم )روزهــای هفته، ماه های سال و ایام خاص(؛  کشورها؛ تقو یا شهرها و 

نشانه های تجاری و...
Capital� وضعیت Change Case گزینه Word از   برای این منظور در نرم افزار

ize Each Word را انتخاب می کنیم.

In the Name of God
The Oldman and the Sea



برای مطالعه بیشتر
بابایی، رضا، بهتر بنویسیم، قم: ادیان، 1391.. 1
بر بال قلم: چهل درس در قلمرو ادب پارسی و آیین . 2 حسینی )ژرفا(، سیدابوالقاسم، 

نصایح، 1382 . قم:  نگارش، 
مؤسسه . 3 قم:  بنویسیم،  روان  و  ساده  درست،  چگونه  سخن:  بهار  حسین،  دهنوی، 

. 1383 خمینی؟هر؟،  امام  پژوهشی  و  آموزشی 
ذوالفقاری، حسن، آموزش ویراستاری و درست نویسی، تهران: علم، 1398 .. 4
سمیعی، احمد، آیین نگارش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1378 .. 5
طریقه دار، ابوالفضل، انواع ویرایش، قم: بوستان کتاب، 1383.. 6
غالمحسین زاده، غالمحسین، راهنمای ویرایش، تهران: سمت، 1379.. 7
راهنمای نگارش و ویرایش، مشهد: . 8 یاحقی، محمدجعفر و محمدمهدی ناصح، 

رضوی، 1383 . قدس  آستان 


