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مقدمه 

تمام زبان ها پیوس��ته در حال تغییر و دگرگوني هس��تند. زبان فارس��ي نیز 
از این گروه خارج نیس��ت. اگر به گذش��ته ي زبانمان برگردیم  مي بینیم که 
داراي س��ه دوره ي باس��تان، فارس��ي میانه و فارسي دري اس��ت که به مرور 
زمان ازبین رفته و کم رنگ شده اند و ما  هم اکنون در دوره اي قرار داریم 
که زبان فارس��ي دچار تغییرات بسیار زیادي شده است.این تغییرات به گونه 
اي اس��ت که کمتر کسي در ایران پیدا مي ش��ود که تمام نوشته هایش را به 
روش قدیم بنویس��د.با نگاهي گذرا به چند ده��ه ي اخیر خصوصاً از زماني 
که اّولین کتاب هاي مدّون دس��تور زبان فارس��ي نوشته شده است ؛مي توان 
نتیجه گرفت که آنچه امروز نوشته مي شود در دهه هاي آینده نیز دستخوش 
تغییر قرار خواهد گرفت. مثاًل اگر قباًل »مي یا همي « به صورت پیوسته نوشته 
مي ش��د؛ اکنون تالش بر جدا نوشتن است.اگرچه رسم الخط یكساني براي 
نوش��تن کلمه ها وجود ندارد ولي در این نوشته سعي شده،بیشتراز شیوه هاي 
نوش��تاري رایج در کتب مدارس )به ویژه دبیرستان (استفاده نمایم . عالوه بر 
این تعدادي از نش��انه هاي نگارش��ي به همراه کلمه هاي دوامالیي،متشابه و 
فهرس��تي از واژه هاي بیگانه و معادل فارس��ي آن ها در پایان آمده است که 

امیدوارم سودمند واقع شود.

ایرج شهرامي پور
تیرماه نود و چهار



۵

نشانه گذاری

نقطه ) . (

نقطه نشانه ی مكث کامل است و در موارد زیر کاربرد دارد:

1- در پای��ان همه ی جمله ها به جز جمله های پرسش��ی می آید.  علی به 
مدرسه رفت.

جمل��ه ای که بعد ازآن»و« می آید نقطه نم��ی خواهد: من دعا گوی  �
همه ی شما هستم و خدمتگزار همه ی ملّت؛ و من امیدوارم که بتوانم 

این خدمت را تمام کنم.

2- پس از هر حرفی که به صورت نش��انه ی اختصاری به کار رفته باشد.
سعدی گلستان را در سال 6۵6ه� .ق. نوشت.

بعد از نش��انه های چند حرفی یا یک حرف مش��هور، نقطه ی بعد از  �
حرف آخر را می توان حذف کرد؛ مانند: ه� .ق)هجری قمری(
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ویرگول) ، (

نشانه ی مكث کوتاه است ودر موارد زیر به کار می رود:

1- میان عبارت ها یا جمله های غیر مستقل که در مجموع جمله ی کاملی 
را تشكیل می دهند: او با تالش بسیار، به مقصود رسید

2- پس از منادا:  خدایا ،مرا عفو کن.

3- هرجا کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح در ضمن جمله یا عبارتی دیگر 
آورده شود)دو طرف عطف بیان و بدل(: سعدی ،شاعر قرن هفتم ،در شیراز 

متولد شد.

گذاش��تن بدل در داخل دو خط فاصله نیز ممكن اس��ت: سیّد اشرف  �
الّدین – مدیر و دبیر روزنامه ی مش��هور نسیم ش��مال- از میان مردم 

برخاست.

4- بین چند کلمه که اس��ناد واحدی باش��ند وازنظردس��توری یک نقش 
داشته باشند: فردوسی،سعدی،مولوی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند.

البته گاهی می توان به جای ویرگول در بین همه ی آن ها»و«گذاشت؛  �
مانند: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند.

۵- هرگاه چند واژه یا عبارت یا جمله همپایه باش��ند: یا بكش،یا دانه ده،یا 
از قفس آزاد کن.

نه از کشتن ،نه ازبستن،نه از زنجیر می ترسم.
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 )�ِ 6-بی��ن دو واژه که ممكن اس��ت خواننده آن را با کس��ره ی اضافه )��
بخواند: پدر،حسن را سرزنش کرد. 

7- ب��رای جدا کردن اعداد نیز از ویرگول اس��تفاده می ش��ود: در کتاب 
تاریخ بیهقی در صفحه های 10،11،16،76 و6 این مطلب وجود دارد.

8- به منظور جدا کردن بخش های مختلف یک نشانی یا مرجع و یا یک 
نوشته ؛ مانند: 

چابهار،خیاب��ان ام��ام خمینی)ره(،دبیرس��تان ام��ام علی)ع(،ک��د پس��تی 
.9971616341

9-گاه در آغاز و پایان جمله ی دعایی و جمله ی معترضه؛ مانند:

دی، که پایش شكسته باد ،برفت     

گل،که عمرش دراز باد،آمد

به کار بردن ویرگول در موارد زیر نادرست است:  �

الف: بعد از »و«،»که«،»اگر«،»تا«و»یا«؛

ب: بعد از قیدی که پیش از فعل می آید و آن را مقیّد می کند؛مانند: 
آرمان پس از صرف شام فوراً، خوابید.)نادرست(

ج: بعد از »را«:  سارا احمد را، به مدرسه برد .)نادرست(

د: بعد از حرف های اضافه:) بعد از حرف های اضافه ای که در قدیم 
به کارمی رفت می توان ویرگول گذاشت؛مانند: کریمان را به دست 

اندر،درم نیست(.
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نقطه ویرگول) ؛ (

نشانه ی وقف یا مكثی طوالنی تر از ویرگول و کمتر از نقطه است و بیشتر 
در موارد زیر به کار می رود:

1- برای جداک��ردن جمله ها و عبارت های متعدد یک کالم طوالنی که 
به ظاهر مس��تقل امّا در معنی به یک دیگر وابسته و مربوط باشند؛مانند: فریب 
دش��من مخور و غرور مّداح مخر؛که این،دام زرق نهاده اس��ت و آن ،دامن 

طمع گشاده .

2- در جمله های توضیحی،پیش از واژه ها و عبارت هایی چون:»امّا«،»زیرا«،          
»چرا که«،»یعنی «،»به عبارت دیگر«،»برای مثال« و مانند آن ها؛به ش��رط آن 
که جمله های پیش از آن ها کامل و غالباً طوالنی باشند؛مانند: هنگام نگارش 

باید خوب دید؛یعنی دقّت داشت و هوشیار بود.

دونقطه) : (

موارد کاربرد دو نقطه عبارتند از:

1-قبل از نقل قول مس��تقیم :   پیامبر) ص(  فرموده اند: علم را بجویید اگر 
چه در چین باشد.

2- هنگام برشمردن اجزای یک چیز:

آثار سعدی عبارتند از:بوستان ،گلستان،غزلیات ،قصاید و ...  .

3- جلوی کلماتی که می خواهیم آن ها را معنی کنیم:
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پالتو:پوشش��ی نرم که مردم برای گرم نگهداش��تن بدن بر روی لباس های 
دیگر می پوشند.

پس از کلماتی مانند »مثل«،»از قبیل «،»نظیر«، و امثال آن که به کلمه ی  �
بعدی اضافه می ش��وند نباید دو نقطه به کاربرد؛ مانند: علی مثل ش��یر 

شجاع است ) درست (.

در مواردی، بعد از حروف »ابجد« که برای ترتیب و شماره ی ردیف  �
به کار می روند از دو نقطه استفاده می کنند. 

نشانه ی سؤال) ؟ (

موارد کاربرد  این نشانه عبارتند از:

1- در پایان جمله های پرسشی مستقیم؛آیا به مدرسه می روی؟ 

2- برای نشان دادن مفهوم تردید یا استهزا ؛ سعدی در سال 691) ؟ ( فوت 
کردند .

3- بعد از کلمه یا عبارتی که جانشین جمله ی پرسشی مستقیم است؛مانند: 
نظر شما چیست؟ بروم یا نروم.

در پایان جمله های پرسشی غیر مستقیم از عالمت سؤال استفاده نمی  �
ش��ود،بلكه نقطه می گذارند؛ مانند: معلّم از دانش آموز پرسید که آیا 

کتاب را خوانده است .
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نشانه ی  تعّجب) ! (

این عالمت عالوه بر این که نشانه ی تعّجب و شگفتی است در پایان جمله 
هایی که بیان کننده ی یكی ازحاالت عاطفی و نفسانی است نیز می آید؛ از 

قبیل:»تعّجب«،»تأکید«،»تحسین« »تحقیر«و... .

این شهر عجب هوای لطیفی دارد! 

افسوس که افسانه سرایان همه خفتند!

گیومه) » « (

این نش��انه در اکثر موارد برای نش��ان دادن آغاز و پایان س��خن کسی غیر 
از نویسنده اس��ت که در اثنای نوشته ی وی می آید؛یا برای مشخص کردن 
و برجس��ته نش��ان دادن کلمه یا اصطالحی خاص به کارمی رود؛ موارد مهّم 

استفاده از آن به شرح زیر است:

1- س��خنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می شود:  پیامبر)ص( 
فرمودند:»طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است«

2- اس��امی و عناوین و اصطالحات علمی یا فنّی )فقط بار اّول(:   »وزن«از 
اجزای اصلی شعر است.

3- ه��رگاه ب��رای تأکید یا به ه��ر دلیل دیگری بخواهی��م حرف،کلمه یا 
عبارتی را در متن مشخص و متمایز کنیم :  گفتم »کتاب« را بیاور.

شكل  های دیگر گیومه: ) ”���“ ( ، ) ’���‘ ( �


