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پیش گفتار
نوشتار اداری بیش از هر چیز ،وسیله ای ارتباطی در ارتباطات انسانی و ابزار انتقال مفاهیم است؛ لذا نوشتن نامه نیز همانند ابزارهای زبانی
دیگر ،وسیلهای است برای بیان منظور و مقصود هر فرد و ارتباط با سایر افراد.
مکاتبات اداری یکی از مهمترین ابزارها برای دستیابی به اهداف سازمانی است .زبان رسمی هر سازمان که در مکاتبات اداریِ آن مشهود
است ،بیانگر دانش ،تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان میباشد .با توجه به اهمیت چشمگیر نوشتار به عنوان زبان تکلم هر سازمان ،رفع
کاستیها و یکدست کردن شکل نامهنگاری و مکاتبات درون سازمان نقشهبرداری کشور« ،تدوین سند استاندارد سازی نگارش و مکاتبات اداری»
به عنوان مرجعی برای ارائهی بهتر فکر ،اندیشه ،پیام رسانی و اطالع رسانی ،در اولویت برنامهها قرارگرفت .آموختن شیوههای درست نگارش و
نامهنگاری امری است که با اندکی مطالعه و تمرین ،ممکن و میسر میگردد و کاربرد نکتهها و آیین نوشتن است که میتواند دانستهها را به صورت
ملکهی ذهنی درآورد .به موجب ضرورت و اهمیت این مهم در اندوختهسازی تجربیات سازمان و لزوم پاسداشت زبان فارسی در مکاتبات اداری و
در راستای بند  2و 06سیاست های ابالغی اصالح نظام اداری که به ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی و دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به

کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات اشاره میکند؛ کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تدوین سند استانداردسازی نگارش و
مکاتبات اداری» تشکیل شد .درمرحلهی اولیه ،در راستای هدف گذاری و برنامهریزی تدوین این شیوهنامه ،سوال بنیادی «این شیوهنامه قرار است
چه معضلی را در سازمان حل کند؟» مورد بررسی قرارگرفت .بر این اساس یادگیری نوشتههای اداری و نگارش درست آن یک ضرورت است که
کارکنان هر سازمان باید به گونهی تخصصی با اصول این مهم آشنا شده و در طول دوران خدمت نیز با توجه به نیازها ،به تکمیل آگاهیهای خود
بپردازند .مرحلهی بعدی شامل بررسی و گردآوری اطالعات پیرامون پیشینهی نگارش در سازمانها بودکه طبق منابع و مراجع معتبر نگارش صورت
گرفت و سپس استانداردها و آییننامههای نگارشی تدوین شده زبان پارسی در ایران مورد تحقیق واقع شد و پس از بررسیهای به عمل آمده و
نتایج حاصل از آن ،تدوین این شیوهنامه اجرایی گردید.
شیوهنامهی حاضر حاصل زحمات همکاران جوان و پرشور و با انگیزه درسازمان نقشهبرداری کشور میباشد که با تمییز دادن مطالب مربوطه
و حذف موارد زائد و پرهیز از اضافه و گزافه تدوین یافته و سعی بر آن شده است که همهی مباحث درستنویسی ،واژهگزینی ،نشانهگذاری و غیره
مرتبط با نامهی اداری ،تدوین شده تا ارتباط میان نوشتن و سازمان به نحو روشن و شفاف بیان گردد.
توصیهی اینجانب به تمامی همکارانم در سازمان نقشهبرداری کشور این است که :نکتههای آموزش داده شده در این شیوهنامه را در
مکاتبات خود به کاربرده تا آن را برای همیشه به صورت درونی و کاربردی همراه داشته باشند تا کلیهی واحدهای تابعه بتوانند آرام آرام برای بهره-
گیری از این اصول آماده شوند و روز به روز مدیران و کارشناسان به آن گرایش بیشتری پیدا کنند و زمینهی گسترش همه جانبهی آن فراهم آید؛
زیرا هر چه سیستمهای اتوماسیون اداری کار را سریع و آسان کند اما ما را از یادگیری مکاتبات رسمی و اداری بی نیاز نمیگرداند.
در پایان از زحمات دوتن از فرزندانم درگروه توسعه سرمایه انسانی سرکار خانم خرمی و سرکار خانم شاه نوشی در تدوین این شیوهنامه
تقدیر و تشکر مینمایم و آرزو میکنم با همت و ارادهی جوانان باهوش و پرشور و با انگیزهی سازمان نقشهبرداری کشور بتوانیم در آیندهای نه
چندان دور شاهد ارتباطات اداری شایسته و بایستهای باشیم.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
رئیس سازمان نقشه برداری کشور
خردادماه 0111
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مقدمه
اینکه خردمندان جامعه (سازمان) عادت کنند تا آنچه میدانند بر روی کاغذ بنویسند و به تولید و تکثیر دانش بپردازند؛
ضرورتی انکار نشدنی است .نوشتن با نوشتن پیشرفت میکند و همه با تمرین و تکرار به این توانمندی بینظیر دست مییابند و
نگارش آنها بهبود مییابد .حتی در راهکارهای مدیریت دانش ،پاداشهایی نفیس برای کارکنان سازمان در نظر میگیرند تا باا
این راهکار افراد را به نگارش و ارائهی مطلب سوق دهند.
در تشکیالت اداری ،انواع مکاتبات از قبیل نامهی اداری ،بخشانامه،گزارش ،صاورتجلساه ،دساتورالعمل ،اطالعیاه و
احکام اداری به خاطر دقت و ماندگاری بهعنوان رسمیترین ،قانونیترین و معتبرترین شکل ارتباط مورد استفاده اسات و ناماه
وگزارش به عنوان بهترین ابزار مکاتبات به شمار میرود .دقت و سرعت در نگارش به همراه رعایات اصاول اداری آن در ایان
زمینه میتواند به عنوان یکی از زمینههای اصلی موفقیت ارتباطی و سازمانی باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدفهاای ساازمان ،ایجااد ارتباطاات رسامی از طریاق نوشاتههاای اداری اسات.
مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد .لذا یکی از ارکاان سااختار
ادارات ،نوشتار اداری است که از سویی دیگر بیانگر میزان دانش ،تخصص وکاردانی کارکنان و مادیران ساازمان اسات .ایان
مطلب به منظور ارتقای سطح مکاتبات اداری تدوین گردیده است و امید است بهکارگیری آن بتواند در نیل به استانداردسازی
مکاتبات اداری و نوشتار رسمی در سازمان گامی مهم بردارد.
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فصل اول
کلیات

در اولین فصل پیرامون:
 ارتباط چیست؟ ارکان ارتباط تعریف سازمان و ضوابط تشکیالتی -ارتباطات سازمانی بهعنوان کانالهای ارتباطی (انواع ارتباطات)
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 )1ارتباط
اصلیترین و مهمترین کارکرد زبان ،ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات است .ارتباط را فن انتقال اطالعات ،افکاار و
رفتارهای انسانی از فرستنده به گیرنده و اساس شکلگیری جوامع دانستهاند .زبان نیز خود باه دو صاورت گفتاار و نوشاتار
امکان نمود و بروز یافته است.
برای برقراری هر نوع ارتباط ،وجود پنج عنصر الزامی و ضروری است:
پیام دهنده (منبع) :برقرارکنندهی ارتباط که بهمنظوری خاص مانند درخواست ،دستور ،گزارش و بیان خبری به نگاارش
نامه و ایجاد ارتباط اقدام میکند.
گیرندهی پیام (مخاطب) :شخصیت حقیقی و یا حقوقی که دریافتکنندهی پیام و مرجع ارتباط است.
اصل پیام (محتوای پیام) :مقصودی که هدف برقراری ارتباط است و میتواند انتقال اطالعاات ،درخواسات و یاا ارائاهی
گزارش و خبری باشد که منع ارتباط از انتقال این پیام در نظر دارد.
وسیلهی ارتباط :اشکال و ابزاری که به وسیله آن پیام منتقل میشود .این پیامها به شکل عالئم دیداری،گفتار ،نوشتار یا
تصویر است که با ابزارهایی همچون تلفن ،رادیو ،تلویزیون ،نمابر و رایانه منتقل میشود.
اثر پیام (بازخورد) :به نتایج و آثار ارتباط که در واقع واکنش ناشی از انتقال پیام است ،بازخورد گفته میشود.
 )1-1انواع ارتباط:

دوگونه ارتباط در نهادها و سازمانها وجود دارد:
 )1-1-1ارتباط عمودی :این ارتباط خود به دو شکل در سازمان جریان مییابد .شکل اول ارتباط از باال باه پاایین
که بهطور معمول به صورت دستور از طریق نامه از مقامهای باال برای سطوح پایینتار ارساال مایگاردد .صادور
دستور بهمنظور اجرای امور ،ارائهی خط مشی ،راهنمایی ،برنامهریزی و دیگر وظایف قاانونی صاورت مایگیارد.
شکل دوم ،ارتباط پایین به باال که با هدف ارائهی اطالعات درباره سطوح پائینتر سازمان به مقاماات بااالتر ساازمان
صورت میپذیرد که شامل ارائه گزارش ،پیشنهاد ،ادای توضیحات و یا درخواستهای مختلف است.
 )2-1-1ارتباط افقی :در این ارتباط دو یا چند واحد که به نحوی فعالیت آنها به یکدیگر بستگی دارد ،بهمنظور
هماهنگی و سرعت عمل در فعالیت ،تبادل اطالعات و اجرای امور مکاتبه دارند .این ارتباطات ممکن است در
داخل یک سازمان و بین واحدهای مختلف یا بین دو سازمان برقرار شود.

صفحه|9

سااازمان عبااارت اساات از دسااتهبناادی و گااروه بناادی افااراد در قالاابهااای نظااام یافتااه بااه گونااهای کااه تااالشهااای
هماهنگ شدهی آنها در یک محیط متغیر بهصورت وسیلهای برای نیل به هدفهای سازمانی در آید.
سااازمان یااک نهاااد اجتماااعی اساات کااه دارای هاادف بااوده و سیسااتمی اساات کااه بااه ساابب داشااتن یااک ساااختار
آگاهانه فعالیتهای خاصی را انجام میدهد و دارای مرزهای شناخته شدهای میباشد.
تعاریف عملیاتی سازمان دهی:
 .1ساختارسازمانی :روابط میان واحدهای سازمانی که حدود اختیارات ،سلسله مراتب ،سطوح مدیریتی و نحوهی تقسیم و
توزیع وظایف را نشان میدهد و شامل شرح وظایف ،نمودار و پستهای سازمانی است.
 .2واحد سازمانی :از اجزای ساختارسازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکلهای سازمانی ،معاونت ،اداره کل ،دفتر،
مدیریت  ،اداره و یا گروه عهده دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی میباشد .در رأس هر واحد
سازمانی ،پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی میشود.
 .3توزیع وظایف :تجزیه و تفکیک وظایف دستگاه با در نظر گرفتن پیوستگی و سنخیت فعالیتها و تقسیم و توزیع آنها در
قالب معاونتها و سپس واحدهای سازمانی ،به نحوی که در این تقسیمبندی ،بین وظایف واحدهای سازمانی تداخل و تشابه
وجود نداشته باشد.
 .4پست سازمانی :عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیتهای
مشخص(ثابت و موقت) پیشبینی و برای تصدی یک کارمند در نظرگرفته میشود.
تذکر :بر اساس بخشنامه شماره  011/09290مورخ  0282/13/01سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،پستهای مدیریتی،
شامل :رئیس مرکز ،مدیرکل ،مدیر و سایر عناوین مشابه است و پستهای سرپرستی شامل :رئیس اداره ،رئیس گروه ،رئیس
بخش ،رئیس قسمت ،رئیس نمایندگی و سایر عناوین مشابه خواهد بود .همچنین "معاون مدیرکل" در دفتر و اداره کل و "
معاون مرکز" و "معاون مدیر" در زمرهی پستهای مدیریتی محسوب میشوند.
 .5مشاغل عمومی :مشاغل عمومی به مشاغلی اطالق میگردد که بسترسازی و تمهید مقدمات حسن انجام وظایف و مسئولیت-
های اصلی (ذاتی) دستگاه را عهده دار میباشد.
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ضوابط تشکیالتی و معرفی واحدها و سطوح سازمانی:
طراحی ساختار در هر حوزه ،اعم از بخش خصوصی و دولتی ،باتوجه به ماهیت سازمان مربوط ،قواعد و اصول خاص
خود را دارد که برگرفته از مبانی علمی و تئوریکی موجود در این زمینه و نیز قوانین و مقررات وضع شده است .در ذیل بهطور
مختصر به تعاریف اولیه مربوط به ضوابط تشکیالتی ،واحدها و سطوح سازمانی در دستگاههای اجرایی پرداخته میشود.
ضوابط تشکیالتی:
معیارهایی که چگونگی توزیع وظایف ،تعداد سطوح و تعداد واحدهای سازمانی را تعیین مینماید.
 واحد تابعه:

واحد تابعه ،عبارت است از واحدی که از نظر سیاست و خط مشیها و نیز امور اداری و مالی و تشکیالتی ،تابع دستگاه
اصلی بوده و تشکیل آن نیز به مجوز قانونی نیاز ندارد و فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و با پیشنهاد مسئول دستگاه به
تصویب مرجع صالحیت دار میرسد.
 واحد وابسته:

واحد وابسته ،عبارت است از واحدی که قانون تشکیل و اساسنامه دارد و برخالف واحد تابعه ،دارای شخصیت حقوقی
مستقل است و به لحاظ انجام امور اداری ،مالی و تشکیالتی خود استقالل دارد ،اما در عین حال در نمودار سازمانی دستگاه
اصلی به عنوان زیر مجموعه نمایش داده میشود.
 اداره کل استان:

واحد سازمانی است که عهده دار انجام وظایف دستگاه اجرایی در استان است و وجه غالب وظایف آن اجرایی است.
 سطح سازمانی:

هر یک از مقاطع تشکیل دهندهی سلسله مراتب سازمانی است که جزء رده فرمان دهی قرار میگیرد .انواع سطوح
سازمانی به شرح ذیل می باشد:
 .1معاونت:

باالترین سطح سازمانی پس از باالترین مقام دستگاه اجرایی میباشد که انجام بخشی از وظایف مرتبط با اهداف دستگاه
را به عهده دارد.
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 .2مرکز(به عنوان واحد سازمانی):

مرکز ،واحد سازمانی است که انجام بخشی از وظایف دستگاه را در زمینهی فعالیتهای مطالعاتی ،تحقیقاتی ،آموزشی
یا اجرایی به صورت متمرکز در سطح ملی بر عهده دارد و در مقایسه با سایر واحدهای تابعهی دستگاه اصلی ،از اختیارات
اداری و مالی بیشتری برخوردار میباشد و بر اساس ضابطه مرجع ،واحد تابعه تلقی میشود .در ساختار داخلی مرکز متناسب با
نوع وظایف آن ،گروه یا اداره پیش بینی میشود.

 .3اداره کل:

سطح سازمانی است که عهده دار انجام بخشی از وظایف متجانس معاونت و یا دستگاه میباشد و وجه غالب وظایف
آن اجرایی است .در رأس آن ،مدیرکل قرار میگیرد.
 .4دفتر:

سطح سازمانی است که عهده دار انجام بخشی از وظایف متجانس معاونت و یا دستگاه میباشد و وجه غالب وظایف
آن مطالعاتی ،تحقیقاتی است .در رأس آن دفتر "مدیرکل" قرار میگیرد و بیش از  %61پستهای آن کارشناسی است.
 .5مدیریت:

سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونت و یا دستگاه را در زمینهی فعالیتهای مطالعاتی ،تحقیقاتی و
اجرایی بر عهده دارد و در مقایسه با دفتر و اداره کل از نظر اندازه و حجم فعالیتها در حد نازلتری است .در رأس مدیریت،
مدیر قرار میگیرد.
 .6اداره:

سطح سازمانی است که عهده دار انجام چند وظیفه از وظایف اداره کل و مدیریت میباشد .وجه غالب وظایف اداره،
اجرایی است .اداره فاقد واحد تابعه است و در رأس آن "رئیس" قرار میگیرد.
 .7گروه:

سطح سازمانی است که عهده دار انجام چند وظیفه از وظایف دفتر یا مدیریت میباشد .ماهیت وظایف گروه ،مطالعاتی
و تحقیقاتی است.گروه ،فاقد واحد تابعه است و در رأس آن "رئیس گروه" قرار میگیرد (کریمی و حسینی.)0296 ،
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گزارش

دستور
نامه های صادره و وارده
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فصل دوم

نوشتههای اداری و اهمیت آنها

دردومین فصل پیرامون:
 مهارت نوشتن نامه اداری اجزای نامه و چگونگی نوشتن آن انواع نامههای اداری اصطالحات رایج در مکاتبات -مکاتبات و فرمنامههای اداری
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مهارت نوشتن
زبان ابزار پیوند آدمی و وسیلهی انتقال تجربهها و دریافتهاست .زبان نمودهای بسیاری دارد؛ دو نمود برتر آن
عبارت است از:
-

زبان گفتاری

-

زبان نوشتاری

زبان گفتاری ،همان زبان مادری است .زبانی که کودک در خانه فرا میگیرد و با تکرار واژهها ،دایره واژگانی و
زبانی خود را گسترش میدهد .این زبان اولین پیوند انسان است با دیگران .پیوندی که این زبان برقرا میکند ،گفتاری و
شنیداری است .در این مرحله آدمی نمیتواند از نشانههای دیداری زبان بهره ببرد و آنچه میآموزد ،بر پایهی شنیدههاست
که گاه نادرست و نابجاست.
زبان نوشتاری ،نمود دیگری از زبان است .این زبان اگر درست و بجا آموزش داده شود ،همهی آن کاستیها را از بین
خواهد برد و پیوندی برتر و بهتر برقرار خواهد گشت .آدمی با این زبان میتواند از نشانههای دیداری و نوشتاری بهره ببرد،
بخواند ،بنویسد و به دیگران بهره برساند .او در دبستان نوشتن و در دبیرستان ،نویسندگی را آموخته است .حال اگر بخواهد
بیاموزد ،میتواند بسیاری از مفاهیم ذهنی ،ذوقی و دانشها را با نوشتههایش به دیگران برساند.
اگر این زبان آنچنان که بایسته و شایسته است ،آموزش داده نشود ،بسیاری از کاستیها را با خود نشان خواهد داد.
چنانکه امروز بسیاری از دانشآموختهها ،روزنامهها و رادیو و تلویزیون به این نادرستی دچارند .کژ و کاستیهایی که با
اندک اندیشه و درنگی از بین میروند و زبان ،پاک و راست و بیکم و کاست میگردد.
زبان نوشتاری به ما یاری میرساند تا بتوانیم اندیشهها ،خواستها و دریافتهای خود را روی کاغذ بیاوریم و به
دیگران برسانیم .برای بهرهگیری بهتر و مؤثرتر از این زبان ،باید مهارت «نوشتن» را با تمرین و تکرار فرا بگیریم.
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نامه اداری
نوشتاری که خطاب به یک شخص حقیقی یا حقوقی نوشته میشود و در بردارنده موضوعی در ارتباط با مؤسسه،
سازمان و غیره است .نامه اداری ،مکاتبهای است حاوی مطالب اداری برای تبادل اطالعات و نظرات ،اعالم خواستهها و یا
پیگیری و اطالع از اقدامات انجام شده بین دو یا چند مرجع درون و برون سازمانی.
مرحلهی شناخت برای تهیهی یک نامه بدین معناست که با توجه به شرایط حاضر آیا نوشتن نامه ضروری است؟ آیا
بهجای نوشتن نامه از وسیلهی دیگری نمیتوان برای اطالعرسانی و یا ارسال پیام استفاده نمود؟ آیا نامه در حال حاضر بهترین،
کم هزینهترین و سریعترین وسیلهی ممکن است؟ پس از نیل به جواب صحیح در این بخش ،پیرامون موضوع نامه اندیشه الزم
اتخاذ میگردد .بدین معنی که واقعهای که در حال نگارش نامه در خصوص آن هستیم از چه ویژگیهایی برخوردار است؟
 که :نامه برای چه کسی یا کسانی است؟ موضوع ،پیرامون کدام افراد ،واحدها یا  ...است؟ گیرنده کیست؟
 کجا :گردش این نامه ،از کجا به کجا خواهد بود؟
 کی :زمان وقوع حادثه و موضوع نامه چیست؟ از نظر سال ،ماه ،روز و حتی ساعت وقوع و یا گزارش.
 چیستی :موضوع اصلی نگارش ،چیست؟ شناخت دقیق مسئله و بیان صریح آن.
 چرا :نیاز به نگارش چنین نامهای ،چیست؟ چرا مینویسیم؟
 چگونه :نگارش را چگونه انجام دهیم تا مسئله را برسانیم؟ چگونه ،چیزی را از قلم نیندازیم؟
بررسی عناصر ششگانه ،نویسندهی نامه را در نوشتن ،انتخاب جماالت و واژههاا و  ...یااری مایدهاد و تسالط او را بار
موضوع میرساند .اینکه تصمیم میگیرد که بنویسد؟ ننویسد؟ و چگونه بنویسد؟ نامهای که با گذشتن از چنین پرساشهاایی،
آماده میشود قطعاً کارساز و مؤثر خواهد بود زیرا نگارنده (نگارندگان) ،همهی زوایای موضوع مورد نظر را بررسای نماوده و
اقدام به تهیه و ارسال آن کردهاند.
نامهی اداری بر اساس نوع گیرنده و فرستنده به سه دسته تقسیم میگردد:


نامهی اداره به اداره



نامهی اداره به فرد



نامهی افراد به ادارهها

ص ف ح ه | 06

اگر نامه با دقت ،حوصله و بر اساس دانش و تجربه نوشته شود؛ زیبا و مؤثر خواهد بود و در برآوردن نیاز نویسندهی آن
نقش خواهد داشت ،اما اگر نامه در کاغذی نامناسب و با خطی بد و جملههایی نارسا و بدون توجه به اصول نامهنگااری فاراهم
آید ،نه تنها در پیشبرد کار متقاضی اثری نخواهد داشت ،بلکه چه بسا باعث پیچش بیشتر کار او گردد (محسنی)36 ،0297 ،
اجزاء و ارکان نامه اداری
ویژگیهایی که باعث مشخص شدن نامههای اداری از نامههای عادی میشوند که عبارتند از :شماره ،تااریخ ،عناوان
واحدگیرنده ،عنوان واحد فرستنده ،موضوع ،متن ،عنوان امضاءکننده مکاتبات و سمت سازمانی و امضای شخص ذیصالح
که بهعنوان عناصر اصلی نامة اداری موجب رسمیت و اعتبار حقوقی آن میشوند .عناصار ویرایشای چاون شایوه امالیای و
نشانهگذاری ،صفحه آرایی ،جملههای کوتاه در مناسبتهای گوناگون در آغاز نامه نیز اجزاء فرعی نامه اداری اسات .اجازای
اصلی نامهی اداری به این قرار است:
 .0سرلوحه (سربرگ)
 .3عنوان نامه شامل :گیرنده ،فرستنده و موضوع نامه
 .2متن اصلی شامل :مقدمه ،پیام ،نتیجه ،در صورت لزوم قدردانی یا درخواست
 .1مهر و امضاء شامل :مشخصات فرستنده (اسم و سمت) و امضاء
 .2گیرندگان رونوشت( :در صورت ارسال نامه برای چند نفر)
 )1-2سرلوحه (سربرگ)
سرلوحهی نامه شامل بخشهای زیر است:
)1-1-2آرم ) نشان):

در سازمانها و شرکتهای دولتی ،منظور آرم سازمان یا نشان جمهوری اسالمی ایران است که در باال سمت راست
سربرگ قرار میگیرد .برخی از سازمانهای وابسته به دولت ،آرم اختصاصی خود را در باالی نامه چاپ میکنند.
نام وزارتخانه یا سازمان یا شرکت درست در زیر نشان و یا آرم قرار میگیرد.
عبارت «به نام خدا» یا «باسمه تعالی» در باالترین نقطه وسط قرار میگیرد.
 )2-1-2تاریخ:
این کلمه در سمت چپ سرلوحه و محل درج نامه میباشد که باید صورت موسوم و با عدد نوشته شود .سال و مااه و
روز بهصورت کامل و در صورت وجود عدد تک رقمی در تاریخ باید به شکل عدد صفر نوشته شود .همانند 0299/19/37
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 )3-1-2شماره:
واژهی «شماره» در زیرتاریخ قرار میگیرد و منظور شمارهی ردیف در اتوماسیون سازمان فرستنده است که درصورت
پاسخگویی به آن اشاره میشود.
 )4-1-2پیوست:
این واژه در زیر شماره درج میشود و در مقابل آن تعداد برگهای اسناد و اوراق و سایر مدارکی که ممکان اسات
همراه نامه ارسال شود ،نوشته میشود.
بهتر است مقدار و نوع مدارک همراه نامه در این قسمت باه روشانی نوشاته شاود .یاا در هنگاام اساتفاده از اتوماسایون،
مدارک مورد نظر پیوست نامه شود .بهتر است در متن نامه هم اشارهای به فایل پیوست شود .چنانچه اگر پیوستی بارای ناماهی
اداری نداریم جلوی واژهی«پیوست» مینویسیم« :ندارد»
 )2-2عنوان نامه
عناوین نامه شامل گیرنده ،فرستنده و موضوع نامه میباشد که در زیر به تفصیل آمده است:
 )1-2-2گیرندهی نامه:

منظور از گیرنده یا مخاطب نامه عبارت است از :شخص ،مقام سازمانی ،واحد سازمانی یا سازمان که نامه به آن خطاب
می شود .بهعنوان مثال:

شخص

جناب آقای /سرکار خانم ...

مقام سازمانی

مدیر /رئیس /معاون ....

واحد سازمانی

معاونت /مدیریت ........

سازمان

بانک کشاورزی

در مکاتبات فعلی ،نام و سمت شخص قید میگردد:
جناب آقای محمدی
رئیس شرکت گاز استان تهران
و در صورتی که نام وی را نداشته باشیم:
ریاست سازمان آموزش و پروش استان فارس
در صورتی که نامه دارای چند گیرنده با ذکر نام افراد باشد:
جناب آقای مجید مطلبی
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مدیر کل اداری
جناب آقای عباس واعظی
مدیر کل ارزیابی و نظارت
در صورتی که نامه دارای گیرندگان متعدد بدون ذکر نام اشخاص باشد:
اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن اهواز /آبادان /خرمشهر
ادارات صنعت ،معدن و تجارت کلیه استانها
و یا بهصورت:
شهرداران مناطق ،معاونین  ،مدیران سازمانها و ادارات تابعه
ذکر عناوین و القاب و تعارفات متداول میان فرستنده و مخاطب نامه تایپ نمیشود و در صورت لزوم به وسیله امضاء
کننده بهطور دستی به اول جمالت مربوط به مخاطب نامه یا آغاز نامه وی میشود.
بهعنوان مثال:

استاد ارجمند
برادر عزیز
برادر بزرگوار
دانشمند گرامی
سرور ارجمند
 )2-2-2موضوع نامه:
عبارت کوتاهی است که مشخص کنندهی «محتوا و منظور اصلی» نامه است .ذکار موضاوع ناماه ،اهاداف فرساتنده را
روشن میسازد .ذکر موضوع در کار رسیدگی به نامه سهولت ایجاد میکند و باعث میشود مقام باالتر که قصد ارجاع ناماه را
دارد با توجه به موضوع به متصدی یا کارشناس مربوطه ارجاع دهد و برسرعت کار وی نیز میافزاید.
موضوع نامه که در واقع طرح فشردهی نامه و درون مایهی آن است باید کوتاه ،گویا و رسا باشد .عنوان بلند نه در محل
موضوع جای میگیرد و نه داللتی بر محتوا دارد.
ویژگیهای موضوع نامه عبارتند از:
 اصوالً در پایین نامه ،گیرنده قرار میگیرد. با درج کلمه موضوع و در ادامه آن ،در قالب یک عبارت بدون فعل موضوع را به صورت مختصر قید میکنیم.ص ف ح ه | 09

 باید از ذکر چند موضوع متفاوت در یک نامهی اداری اکیداً خودداری شود. شفاف بودن موضوع نامه جهت ارجاع سریعتر.الزام است همچنان که اختصار را رعایت میکنیم ،موضوع را کامل بیان کنیم .در غیر این صورت باعث صدور نامههای
متعدد با موضوع یکسان خواهیم شد.
بهعنوان مثال:

به جای

موضوع :مقررات و بخشنامهها

بهتر است بنویسیم

موضوع :مقررات و بخشنامههای مأموریتهای خارج از کشور

 )3-2متن نامه:

مطالب مشروحی است که دربارهی موضوع نامه نوشته میشود .یک نامه امکان دارد در یک ساطر یاا چناد ساطر تهیاه و
تنظیم شود .در صورتیکه متن نامه زیاد باشد ،بر اساس مسائل و موضوعات طرح شده به بند (پاراگراف) های مختلاف تقسایم
میشود که این بندها با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و در صورتی که نامه حااوی یاک موضاوع باشاد ،نویسانده بایاد وحادت
موضوع را رعایت نماید .متن نامه شامل موارد زیر است:
 )1-3-2شروع :شروع نامه با کلماات احتارام آمیاز ،پساندیده اسات و کااربرد هریاک از شاکلهاای یادشاده باه ذوق
نویسندهی نامه بستگی دارد .ممکن است کلمات احترام آمیز نامه در سطری جدا و یا در آغاز نامه نوشته شود.
بهکار بردن عبارتهایی مانند:
 با سالم
 با عرض سالم
 با سالم و احترام
 سالم علیکم
 )2-3-2مقدمه :نامهها از این بعد به دو دسته کلی تقسیمبندی میشوند:
 -نامه دارای پیشینه:

نامه دارای پیشینه را میتوان به دو دسته نامه بازگشتی (عطف) و نامه پیرو تقسیمبندی کرد.
نامه عطف ،نامهای است که در پاسخ به یک نامه وارده نوشته میشود و در آن به منظور سهولت دسترسی به
سوابق مربوطه ،شماره و تاریخ نامه و یا نامههای مربوط به موضوع ،قبل از متن درج میگردد.
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بهعنوان مثال :بازگشت (عطف) به نامه شماره  91322مورخ  0291/13/08در خصوص اعالم اسامی همکاران واجد شرایط
اخذ تسهیالت ،به اطالع میرساند ...
برای ذکر سابقه عبارات زیر رایج هستند:
 عطف به نامهی شماره ...
 بازگشت به نامهی شماره ...
 در پاسخ به نامهی شماره ...
 با توجه به بخشنامهی شماره ...
 در اجرای دستور تلفنی مورخ ...
 در اجرای دستور شفاهی آن مقام ...
تفاوت بین نامهی عطف و نامه بازگشت (پاسخ) را میتوان بهصورت زیر شرح داد:
بازگشت در پاسخ به نامه یا دستور رسیده تهیه و ارسال میشود.
بازگشت به نامهی شماره  ....مورخ .....
در پاسخ نامهی شماره  ....مورخ ...
در جواب نامهی شماره  ...مورخ ...
بهتر است جای "مورخ" از "به تاریخ" استفاده شود .مثالً  :بازگشت به نامه شماره  ...به تاریخ ...

عطف را بعضیها معادل عربی همان بازگشت میدانند وکاربرد آنها را یکی میدانند .بعضیها هم تفاوت زیر را برای آنها
نوشتهاند:
نامهی پاسخ یا به عبارت دیگر نامهی بازگشت به نامهای گفته میشود که در جواب نامهای که مخاطب قبالً برای ما ارساال
نموده است ،تهیه و ارسال میکنیم؛ در حالیکه در نامهی عطف ،ما نامهی خود را به نامهای مرتبط میکنیم که مخاطب ماا
نیز آن نامه را دریافت کرده و ممکن است ما فرستنده آن نبودهایم و یا اینکه او گیرندهی نامه نبوده است ( نامه را بهصورت
رونوشت دریافت نموده باشد) میتوان گفت نامهی عطف ،نامهی پاسخ را هم دربر میگیرد.
اگر نویسنده الزم باشد به مصوبه یا نامهای استناد کند ،از عطف استفاده میکند.
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نامهی پیرو ،نامهای است که بهمنظور پیگیری و یا ارسال اطالعات اضافی به دنبال نامه یا ناماههاای قبلای کاه در ایان بااره
نوشته شده است ،ارسال و برای تسهیل دستیابی به سوابق موضوع به شمارهی نامه یا نامههای مزبور اشاره میگردد.
واژهی «پیرو» در فرایند مکاتبات اداری ،بسیار اهمیت دارد و هرگااه آغااز یاک ناماه ،ایان واژه را داشاته باشاد باه معناای
«پیگیری برای تسریع در پاسخگویی به مکاتبات پیشین» است.
بهعنوان مثال:

 پیرو نامهی شماره /2831الف مورخ (به تاریخ)  0291/12/32در رابطه با طرح بهینهسازی نیروی انسانی ،بدین-
وسیله درخواست میگردد تا در صورت صالحدید ...
 پیرو دستور جلسه تاریخ  ...و رأی صادره در نود و دومین نشست شورای مدیران مستدعی است .....
 پیرو درخواست مورخ ....جنابعالی مبنی بر حضور در ششمین نشست آب و خاک خواهشمند است....
 -نامهی بدون پیشینه (ابتدا به ساکن):

نامهای است وارده و یا صادره که سابقهی مکاتبات قبلی نداشته باشد .نامههایی که تازه نگاشته میشوند و سابقه ذهنی و
اداری ندارند باید در مقدمه ،انگیزه و هدف از ارسال نامه به روشنی بیان شود.
در این نامهها ،الزام است موضوع مورد نظر با توجه به دو محور«مبانی قانونی» و «تشریح وضعیت موضوع» به صورت
مختصر توضیح داده شود.
اشاره به مصوبات ،آئیننامه ها و در مجموع مواد قانونی سبب تسهیل در پذیرش درخواست خواهد شدد و در مدوارد
شخصی نیز اشاره به وضعیت فعلی ،جایگاه شغلی و  ...موجب روشنتر شدن ذهنیت مخاطب خواهد شد.
بهعنوان مثال:

 از آنجا که افزایش سطح مهارتهای شغلی کارکنان ،همواره یکی از اهداف مورد نظار ایان دفتار باوده اسات؛ باا
توجه به نیاز سازمانی ،اولین دورهی آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان...
 از آنجا که سالمت امور اداری در گرو درستی نامهنگاری اداری و دانستن روشهای درست نامهنگاری است با
توجه به نیازهای سازمانی و برای تحقق مصوبات هشتادمین جلسه مدیران آموزش ،اولین دورههای دانشافزایی نامهنگاری
اداری در سطح مدیران و کارشناسان تشکیل میشود.
به یاد داشته باشیم مقدمه باعث میشود:
الف) گیرندهی نامه را برای رسیدن به سوابق یاری دهیم.
ب) به گیرندهی نامه کمک کنیم تا بهتر وآسانتر ،پیام اصلی نامه را دریافت کند.
پ) دلیل یا دالیل ارسال پیام را توضیح دهیم.
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 )3-3-2متن نامه:
این قسمت معموالً طوالنیترین بخش نامه است و به اصل موضوع ،متناسب با مقدمهای که ذکر شده ،پرداخته می-
شود.
در نظر گرفتن نکات زیر برای نگارش متن نامه ضرورت دارند:


بیان موضوع اصلی در نامه و اشاره به موضوعات فرعی در ادامه آن بر اساس اهمیت و اولویت.



بیان مطلب به شیوه روشن ،مختصر و صریح.



پرهیز از تفصیل و توضیحات اضافه و خسته کننده.

بخش پایانی نامه نیز شامل موارد زیر میگردد:
 توجیه پیام یا درخواست.
 تأکید بر آنچه خواسته شده.
 تشویق مخاطب به انجام درخواست.
 توجیه قانونی و اخالقی موضوع.
 تعیین مدت زمان برای پاسخ و یا اثرات موضوع.
 پرهیز از تهدید!
هر نامه بسته به مقدمه و متن اصلی آن پایان مییابد و اغلب عبارات پایانی نامه را سپاس و تشکر توفیق برای گیرندهی
درخواست ،تسریع در کار و ارسال پاسخ تشکیل میدهد .صراحت در اعالم موضوع مورد درخواست در این بخش مخاطب را
به تصمیمگیری صحیح هدایت میکند .بنابراین در قسمت پایانی:
 برآنچه خواستهایم تاکید میورزیم.
 گیرندگان را به انجام درخواست خود تشویق میکنیم.
 پیام یا خواسته خود را به لحاظ اداری و قانونی توجیه میکنیم.
 مدت زمان پاسخگویی و اثرات موضوع را یادآور میشویم.
بهعنوان مثال:

 لذا به پیوست یک نسخه از برنامههای مورد اشاره جهت هرگونه بهرهبرداری تقدیم میگردد.
 مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد.
 خواهشمند است دستور فرمائید ،اقدام الزم معمول و نتیجه را اعالم فرمایند.
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در پایان این قسمت مراتب تشکر و سپاس نیز بیان خواهد شد.
بهعنوان مثال:

 پیشاپیش /بدواً از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را داریم.
 خواهشمند است در صورت امکان با درخواست اینجانب موافقت گردد.
 تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.
 )4-2امضاء:
امضای نامه نشانهی اتمام نامه است .هر نامه با امضاء ،اعتبار مییابد .نامههای اداری را باالترین مقام مسائول هار اداره و
در غیاب او معاون یا معاونین وی یا هر مقام مسئول دیگر که حق امضاء داشته باشد ،امضاء میکند .امضااء کنناده هارکس کاه
باشد؛ مسئول نوشتهها و محتوا است .پس خواندن نامه و دقت در محتوای آن و رفع مشاکالت محتاوایی ناماه ،برعهاده گارفتن
تعهدات آن است.
امضاء نامه باید توسط فردی ترجیحاً همرده ) برای نامههای خارج و حتی درون سازمان) صورت گیرد.
در امضاء نامه ،ابتدا نام فرد و در سطر پایین ،سمت وی قید میگردد.
وقتی نامه روی سربرگ است ،سمت کامل در پایین امضاء قید نمیشود.

در مجموع امضاء دارای سه رکن است:

 )5-2رونوشت:
معموالً رونوشت نامه برای مسئول یا افرادی صادر میشود که اجرای تمام یا بخشی از نامه به آنها مربوط میشود و
یا آگاهی آنان از نامه ضرورت دارد.
در آخر نامه و بعد از امضاء با ذکر واژه رونوشت به  :نام و نام خانوادگی و یا عنوان واحاد ساازمانی نوشاته شاده و
وظیفه و کاری را که باید بر عهده داشته باشد قید میگردد.
 در صورت وجود چند نفرگیرنده رونوشت ،اسامی اشخاص و واحدهای گیرنده رونوشت را به ترتیب مقاام و سامت
اداری و یا درجهبندی واحدها ذکر کنیم.


در صورت همتراز بودن گیرندگان رونوشت ،به ترتیب حروف الفبا قید میگردند.
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 در صورتیکه نامه برای خارج از سازمان یا اداره ارسال میشود؛ روی نسخه اصلی ،عنوان گیرندگان درج نمیشود
بلکه در سایر نسخ ،این کار صورت میگیرد.
بهعنوان مثال:

 اداره کل امور اداری برای اطالع و آمادگی الزم.

 آقای… .رئیس امور پرسنلی برای اطالع و تنظیم لیست پرسنل مشمول.
نمونه نامهی اداری در ادامه آورده شده است:

شماره........
تاریخ......
پیوست...........

بسمه تعالی
به  :اداره کل تأمین اجتماعی...
از  :مدیریت درمان تأمین اجتماعی...
موضوع :استفاده از نیروهای شرکتی تحت عنوان راننده در سازمان

با سالم و احترام
پیرو دستور اداری شمارهی ....مورخ  .....بهمنظور سامان بخشی استفاده از نیروهای خدماتی مورد نیاز استانها تحت عنوان
راننده ،مقتضی است رانندگان از طریق شرکتهای خدماتی(آژانسهای معتبر) مشغول به کار گردند.

معاون اداری و مالی................... :
امضاء...................:

رونوشت:
-

اداره کل امور مالی جهت اطالع واقدام

-

اداره کل خدمات عمومی رفاه و بازگشت به نامه شماره........مورخ........جهت اطالع واقدام.
ص ف ح ه | 25

انواع نامههای اداری:
نامهها از نظر سطح مکاتبه ،درونمایه و محتوا ،درجهی امنیتی و ماهیت کاری و زمان اقدام به انواع مختلف تقسیم می-
شوند.
 )1-4نامههای اداری از نظر سطح:
 )1-1-4نامههای اداری داخلی:

نامهی دو واحد هم سطح  همانند نامه رئیس گروه امور توسعه سرمایه انسانی به رئیس اداره کارگزینی.
نامهی مقام باالتر به پایینتر  همانند نامه معاون توسعه مدیریت و منابع به مدیر کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری.
نامهی مقام پایینتر به مقام باالتر  همانند نامهی رئیس اداره کارگزینی به معاون اداره کل توسعه منابع انسانی و تحاول
اداری.
معموالً نامههایی که از مقامهای باال به مقامهای پایین نوشته میشوند جنبه دستوری و ابالغی و نامههایی که از پایین به
باال نوشته شوند؛ جنبه خواهشی و درخواستی دارند.گاهی ارجاع نامه مسئوالن باال به پایین به صورت پاراف در ذیل
یا هامش نامه نوشته میشود.
 )2-1-4نامههای اداری خارجی:

به نامههایی اطالق میشود که از خارج از سازمان به سازمان و بالعکس نوشته میشوند.
سطح مکاتبات سازمان با سایر دستگاهها به شرح ذیل تعیین میشود:
 -سطح مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور:

در این سطح تنها معاونین سازمان (معاون رئیس سازمان) مجاز به ثبت و صدور نامه صادره برای روساای اماور
سازمانهای مذکور را داشته و در صورت نیاز به ارسال نامه برای معاونین سازمانهای ذیربط (مانند معاون توسعه منابع
انسانی و پشتیبانی در سازمان برنامه و بودجه و یا همتراز ایشاان در ساازمان اداری و اساتخدامی کشاور) صارفاً رئایس
سازمان مجاز به امضای نامه خواهد بود.
 -سطح مکاتبات سازمان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها:
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در این سطح ،معاونین (معاون رئیس سازمان) میتوانند بهصورت مستقیم با معااونین آماار و اطالعاات ساازمان
مدیریت و برنامهریزی استانها مکاتبه داشته باشند .در غیر اینصورت ،تنها رئیس سازمان مجاز به مکاتبه و امضای ناماه
خواهد بود.

 -سطح مکاتبات درون سازمانی:

در این سطح ،هر مسئول دارای حق امضاء با توجه به پست سازمانی خود تنها میتواند با یک سطح باالتر (مسئول
مستقیم خود) در معاونت مربوطه مکاتبه داشته باشد .و در صورت نیاز به مکاتبه با معاونتهای دیگر ،مکاتبات تنها با
امضای معاون مربوطه امکانپذیر می باشد.
قابل ذکر است که مدیر کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری در این سطح از مکاتبات ،مستثنی بوده و مدیتوانندد
بهصورت مستقل با معاونتهای دیگر مکاتبه داشته باشند.
 -سطح مکاتبات با سایر سازمانها:

در این سطح ،تنها رئیس سازمان میتواند با رؤسای سایر دستگاهها مکاتبه داشته باشد.
 )2-4نامههای اداری از نظر ماهیت کاری:
 )1-2-4نامههای خبری:

بهوسیله اینگونه نامهها ،نتیجه کار به سازمان یا شخص ذیربط اطالع داده میشود .نتیجه ممکن است مثبت یا منفی
باشد یا این که به مخاطب اعالم دارد که کار مورد نظر در دست اقدام است .نامههای خبری ممکن اسات آغااز یاا پایاان
کار را به اطالع گیرندهی نامه یا ارباب رجوع برساند.
 )2-2-4نامههای بازدارنده:

به نامههایی اطالق میشوند که از انجام کار یا بروز حادثهای جلوگیری بهعمل آورد .اینگوناه ناماههاا اقاداماتی را کاه
توسط سازمان یا مؤسسه یا افراد شروع شده و یا در حال شکل گرفتن است ،بهطور موقت و یا دائم متوقف میکند.
 )3-2-4نامههای دستوری – درخواستی:

نامههایی هستند که طی آن دستور یا درخواست انجام کاری از سازمان یا مؤسسه یا فاردی صاورت مایگیارد.
اینگونه نامهها چنانچه از مقامهای پایین به مقامهای باال ارسال شوند ،نامههای درخواستی یا خواهشی خوانده میشوند
و چنانچه از مقامهای باال به مقامهای پایین ارسال شود ،میتواند حالت ارشادی ،توصیهای و دستوری داشته باشد.
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 )4-2-4نامههای هماهنگی

به نامههایی اطالق میشوند که جهت هماهنگی و اجرای بهتر وظیفه بین واحدهای ساازمان تهیاه مایشاوند .از
جمله این نامهها میتوان بخشنامهها را نام برد و یا نامههایی که رونوشت آنها برای پارهای اقادامات یاا اطاالع باه فارد یاا
سازمان یا واحد دیگر ارسال میگردد.
 )5-2-4نامههای پرسشی

این نوع مراسالت بین واحدها و بخشهای مختلف سازمانها صورت میپذیرد که همراه با عنوان کردن یک
پرسش میباشد بهطوریکه موارد و عناوین مشخص طی این نوع نامهها مورد پرسش قرار میگیرد که اکثراً جنبه
درخواست و استعالم دارند و مااااورد اول از مقام باال به پایین و دیگری از مقام پایین به باال انجام میپذیرد.
 )3-4نامههای اداری از نظر زمان اقدام:
 )1-3-4نامههای عادی:

مسیر حرکت نامههای عادی بر اساس عملکرد کارکنان سازمان و با توجه به حجم کار و روشهای جاری صورت
میگیرد.
 )2-3-4نامههای فوری:

این گونه نامه ها که محتوای آن باید به سرعت مطالعه و مورد اقدام قرارگیرد از مبدا با مهرفوری مشخص میشود و
مراحل تهیه و تایپ و ثبت و ارسال آن خارج از نوبت سایر نامهها انجام میشود .در سازمان گیرنده هم به محض رؤیت «مهر
فوری» خارج از نوبت ثبت و به اقدام کننده ارجاع میشود .در سیستم اداری واژههای دیگری نیز برای نامههای فوری به کار
برده میشود که برگرفته از پیامهای نظامی است .مانند:

فوری (18ساعته)
خیلی فوری(31ساعته)
آنی (به محض وصول)
تعیین ارجحیت نامهها با مقام ارجاع دهنده است.
 )4-4نامههای اداری از نظر سطح امنیت:

نامههای اداری از نظر امنیت در نگارش ،خواندن و بایگانی به دو نوع کلی نامههای عادی و نامههای طبقهبندی شده
تقسیم میشوند .نامههای عادی فاقد طبقهبندی امنیتی هستند .اما نامههای طبقهبندی شده به انواع نامههای محرمانه ،خیلی
محرمانه ،خیلی خیلی محرمانه ،سری و فوق سری تقسیم میشوند.
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برخی اصطالحات رایج و عبارات استاندارد در نامههای اداری:
 )1-5ابالغ
این عنوان از نظر لغوی به معنای رساندن نامه یا پیام میباشد و اصطالحاً بهمعنی آگاهی رساندن و مطلع ساختن کتبی
مخاطب از اوراق قضایی اعم از اظهارنامهها و احکام دادگاه مطابق تشریفات قانونی میباشد .ابالغ عموماً مشمول بر احکام
اجرایی است که از مقام باالتر به پایین صورت میپذیرد .مثال:
بهپیوست قانون اصاالح تبصاره ( )2بناد ( )2مااده( )81قاانون تاأمین اجتمااعی اصاالحی مصاوب...که در جلساه علنای
روز...سال ...م جلس شورای اسالمی تصویب و باا توجاه باه ایاراد شاورای نگهباان در جلساه مورخ......مجماع تشاخیص
مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است و طی نامهی شماره ....مورخ ...مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است؛
جهت اجرا ،ابالغ میگردد.
 )2-5استناد
استناد در لغت به معنی سند قراردادن و پشت به چیزی دادن میباشد .درکل بهکارگیری کلمه استناد مبین آن است که
نامهی اداری از پشتوانه اجرایی و قانونی برخوردار است .مثال:
نظر به اینکه به استناد نامهی شمارهی.............مورخ......................هیأت مرکزی گازینش ،جاذب وباهکاارگیری
هرگونه نیرو تحت هر عنوان اعم از رسمی ،غیررسمی ،ساعتی ،روزمزد ،قاراردادی ،پیماانی ،حاق التادریس ،کاارگری،
خریدخدمت و عناوین مشابه قبل از اعالم صالحیت واظهارنظر هستهی گزینش ،امکان پذیر نمیباشد.
 )3-5اقدام
واژهی اقدام در لغت بهمعنی گام برداشتن یا پیشگذاشتن در امری میباشد .حال آنکه در نامههای اداری از مشتقات آن
در لغت به صورتهای متفاوت استفاده میشود.
در ترکیب ،اقدام الزم را مبذول فرمایید؛ مقتضی از مقام باالتر یا هم رتبهی خود تقاضای کاری را خواهان میگردد که
نسبت به انجام آن اطمینان دارد.
عبارت اقدام الزم به عمل آورید و نتیجه را اعالم کنید نیز مبین آن است که دستوری از مقام باال به مقام پایینتار صاادر
میشود که درآن مخاطب موظف است نتیجه کار خود را برای فرستنده اعالم نماید.
در عبارت برای اطالع واقدام مقتضی ارسال میگردد نیز نوعی همترازی دیده میشود؛ بهطوریکه گیرندهی نامه اختیار
اجرای امور را در اقداماتش برعهده دارد .مثال:
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نظر به اینکه بعضاً مشاهده میشود که داوطلبان استخدام پس از پاذیرش در مراحال آزماون و اشاتغال باه کاار در
واحدهای تخصصی سازمان ،مبادرت به ارائهی مدرک تحصیلی باالتر مینمایند که مغایر با شرایط احراز آناان در پسات
تعیین شده میباشد؛ لذا مقتضی است بهمنظور ممانعت از ایجاد چنین مشکالتی به هنگام انجام مراحل استخدامی پذیرفتاه
شده به اخذ تعهد کتبی مطابق فرم پیوست اقدام نمایید.
 )4-5ایفاد
ایفاد در لغت به معنی فرستادن و روانه کردن است .ترکیب ایفاد میگردد ،بهصورت محترمانه میباشدکه برابر با ارساال
میگردد ،تقدیم میگردد نیز بوده و در مکاتبات اداری توسط رده پایین به باالتر ماااورد استفاده قرار میگیرد .مثال:
معاونت محترم سازمان .......
سالم علیکم
احتراماً عطف به نامهی  ....شماره .....درخصوص بازسازی اماکن شریفه عتبات عالیه ،باهپیوسات تصاویر صاورت-
جلسه مورخ .....کاه در راساتای مشاارکت اصاناف و کسابه پیراماون موضاوع فاوق ،برگزارگردیاده اسات جهات
استحضار و اقدام شایسته ایفاد میگردد.
 )5-5اعالم
در لغت به معنی آگاه ساختن و آگاهی دادن و خبااار دادن میباشد .این واژه در ترکیباتی همچون اعالم میشود و
اعاااالم میگردد؛ چگونگی اجرای کار و پایان کار به گیرنده نامه اطالع داده می شود.
ریاست محترم...
باسالم
بدینوسیله به استحضار میرساند باا اساتناد باه مفااد ماادهی .....آئاینناماهی اساتخدامی ساازمان باه منظاور بررسای
صااالحیت افراد ،اسامی کارکنان آزمایشی شاغل در واحدهای تحت پوشش ،اعالم میگردد.
 )6-5انضمام
در لغت بهمعنی پیوست چیزی به چیز دیگر ،ضمیمه شدن و پیوستگی میباشد .در مراسالت اداری اگر همراه نامه اصلی
نامهای دیگر پیوست باشد؛ بدان اصطالحاتی از قبیل بهپیوست ،به ضمیمه ،به انضمام و منضم به گفته میشود.
 )7-5کان لم یکن
عبااارت «کااان لاام یکاان» عرباای اساات و ترجمااه آن چنااین اساات  :انگااار وجااود نداشااته اساات ،لغااو شااده  ،باای اثاار.
در اصطالح مخصوصاً در مباحث اداری ایران کاربرد زیادی دارد و در اصطالح به معنای لغو شدن و حذف شدن کامل است.
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 )8-5دستورهای کوتاه(پاراف)
در عرف اداری دستوراتی است که در قالب عبارات یا جمالت کوتاهی توسط مدیران و سرپرستان در حاشیه نوشتههای
اداری خطاب به واحدها و افراد نوشته میشود.
به این دستورها «پی نوشت» و «هامش نویسی» هم گفته میشود.
بهعنوان مثال:

 با سالم و احترام  ،لطفا اقدام الزم مبذول فرمایید .سپاس
 مراتب جهت بررسی به دایره مالی .با احترام
 جناب آقای… لطفا اقدام فرمایید.
 موافقم ،اقدام کنید.
 )9-5پینوشت
بهمعنای«پایین نوشته شده» است .به مطالبی که در پایین کاغذ و نامه میآید؛ گفته میشاود .پاینوشات باهطاور معماول
برای نوشتن دستور اجرا بهکار میرود که در حقیقت «هامش» نامه است.
 )11-5هامش
واژه ای است عربی و در لغت به معنای حاشیه و مرز .در اصطالح اداری مترادف با «پای نوشات» و «حاشایه» اسات و باه
مطالبی که در حاشیه نامه نوشته میشود؛ گفته میشود.
عبارات استاندارد در مکاتبات اداری:
 .1عبارات استاندارد در مکاتبات اداری در مورد بیان مطلب به شرح ذیل میباشند:


به مقامات باالتر :به استحضار میرساند ،تقدیم میگردد ،توجه آن مقام را به این موضوع معطوف میدارد که ....



به مقامات همرده :به آگاهی میرساند  /اعالم میگردد ...



به مقامات پایینتر :ابالغ میگردد /به اطالع میرساند …

 .2عبارات استاندارد در مکاتبات اداری در مورد تقاضای انجام کار یا دستور اجرای کار به شرح ذیل میباشند:


به مقامات باالتر :خواهشمند است  /استدعا می شود مقرر فرمایند یا استدعا میشود اجازه فرمایند که .....



به مقامات همرده :مقتضی است ...



به مقامات پایینتر :شایسته است ...
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در نامهنگاری به جای اول شخص (میرسانم) از سوم شخص(میرساند) استفاااااده میکنیم زیرا این کاربرد احترام آمیزتر بوده و
خود را غایب فرض میکنیم .دراین صورت الزم است تمامی فعلهایی که بکار میبریم سوم شخص باشند.

مکاتبات و فرمنامههای اداری
در سازمانها و ادارهها ،نامههای مختلفی به لحاظ مضمون ،محتوا و ماهیت مبادله میشود .شناخت و دستهبندی و دانستن
کاربرد این نامهها باعث سهولت استفاده و نگارش آنها میشود .مکاتبات نامههای اداری را از جهات گوناگون میتوان تقسیم
کرد:
 )1-4مکاتبات داخلی سازمان :عبارت است از مکاتباتی که بین سطوح مختلف تشاکیالتی ساازمان ،0از بااالترین رده رئایس
سازمان تا رده رؤسای ادارات و گروهها ،نامه از یک واحد سازمانی به یک شخص و نیز نامه از یک شاخص باه یاک واحاد
سازمانی در حدود وظایف و اختیارات ،مطابق با شیوهنامه اتوماسیون صورت میگیرد .
 )1-1-4مکاتبات صادره :به نامههای تهیه و ثبت شده سازمانی گفته میشود که توسط شبکه پیام ،فکس ،پست ،پیاک باه
خارج از سازمان ارسال میگردد .مسیر رفت و برگشت این گونه نامهها در دو ادارهی مختلف یا وابسته به دو وزارتخاناه،
شرکت یا سازمان متفاوت است.
 )2-1-4مکاتبات وارده :به نامههایی گفته میشود که از طریق شبکه پیام دولت ،فکس ،پست ،ایمیل و مراجعان حضوری
به سازمان ارجاع میگردد و مخاطبین اینگونه مکاتبات قاعدتاً مدیران واحدهای سازمانی خواهند بود.
 )2-4گزارش اداری :مکاتبه اداری است که از سوی واحدهای سازمانی و یا کارکنان زیر دست تهیه و طی آن خواستهها یاا
پیشنهادها و نظرات و یا نتیجه اقداماتی که در اجرای دستورات صادره انجام شده است یا بارای آگااهی از جریاان اماور و یاا
تصمیماتی که باید اتخاذ گردد ،به مقام باالتر ارائه میشود.
 )3-4بخشنامه :نوشتههایی هستند که برای تسهیل اجرای قوانین و آییننامهها به کارکنان سازمان ابالغ میگردد .بخشنامهها،
بهمنظور ابالغ قوانین و مقررات ،ارائه اطالعات و تغییراتی در روال وضع اداری ،ابالغ دستورالعملها و ابالغ بهمنظور
هماهنگی ،تهیه و تدوین میشوند .بخشنامهها دارای دو نوع داخلی و خارجی هستند.
 بخشنامههای داخلی :توسط باالترین مقام سازمان تهیه و ابالغ میشود. -بخشنامههای خارجی :توسط سایر نهادهای باالدستی به سازمان ابالغ میشود و از سوی مرئوس الزم االتباع است.

 .1سازمان نقشهبرداری کشور
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 )4-4دستورالعمل (آئیننامه):

مکاتبه اداری است که طی آن ،مراحل انجام کار ،وظایف و مسئولیت واحدها و مراجعی از سازمان که همکاری و
هماهنگی آنها بهمنظور دستیابی به هدف یا اهداف خاص ضروری است ،تعیین و از سوی مقام باالتر برای اجراء ابالغ
میگردد .همچنین گاهی دستورالعمل در واحدهای موازی برای سایر واحدها ابالغ میشود.
گفتنی است که قانون در هیأت دولت و مجلس تصویب شده و بهصورت بخشنامه به وزارتخانه یا وزارتخانههای مورد
نظر ابالغ میگردد .وزارتخانه یا سازمان مورد نظر برای شیوهی اجرای آن بخشنامه (قانون) ،روشنامه یا آئیننامهای می-
نویسد و روند اجرای آن را بهصورت برجسته و آشکار مشخص میکند (محسنی.)316 ،0297 ،
 )5-4صورتجلسه:

به معنای نوشتهای است که رویدادهای جلسه در آن ثبت میشود .بهطور معمول شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه،
مشخصات اعضای شرکتکننده ،تصمیمات اتخاذشده و دیگر اطالعات ضروری مرتبط با موضوع جلسه میباشد .مکمل
تحقق جلسه ،تنظیم صورتجلسه است که رسمیت جلسه را تأمین میکند.
 )6 -4یادداشت اداری:

گونهای از نامهی اداری که فارغ از ضوابط یک نامهی رسمی تهیه میشود و به نحوی در جریان ارتباطات سازمان
قرار میگیرد که در اصطالح به آن یادداشت اداری میگویند.
برای سرعت بخشیدن به جریان برخی از کارها از یادداشت اداری استفاده میشود .یادداشت اداری تمامی ویژگیهای نامهی
اداری را ندارد .اما چون در برخی از موارد بهعنوان سند و مدرک میتواند مالک عمل قرار گیرد ،باید به وسیلهی مقام
صالحیتدار امضاء شود و برای انجام یافتن امور اداری یا مالی در دفتر اندیکاتور 0ثبت گردد (امینی)20،0291 ،

1

 .بهمعنی تعریفکننده ،معرف ،نشان دهنده ،دفترنماینده ،دفتری که خالصه نامههای رسیده و فرستاده در آن ثبت می شود.
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فصل سوم

زیبایی و آراستگی نوشتههای اداری

در سومین فصل پیرامون:
 آراستگی نامه و ضرورت آن نشانهگذاری -تایپ نامه و صفحهآرایی
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کار نویسندگی همانند کار مهندسهایی است که ساختمانی را میسازند .آنها باید در آغاز ،زمینی برگزینند ،برای
آن نقشهای طراحی کنند ،با توجه به نقشه ،دیوارها و پایهها را پیریزی کنند ،قدم به قدم پیش بروند تا به پوشش،
دیوارکشی ،نصب در و پنجره و شیشه و رساندن آب و برق و گاز و تلفن و  ...برسند.
همهی اینها که به پایان رسید ،نوبت آراستگی ظاهر ساختمان فرا میرسد .اکنون باید نمای زیبایی برای ساختمان
برگزید .نویسندهی نامه هم پس از پایان یافتن نوشتهاش باید به آراستگی ظاهر آن بیاندیشد.
آراستن نامه و مکاتبات اداری ،راههایی دارد؛ از آن جمله:
 پاراگرافبندی
 نشانهگذاری
 گزینش کاغذ مناسب
 تایپ نامه
 صفحهآرایی
 بهرهگیری از امکانات دیداری و جذبکننده ( جدول ،نمودار ،کادر ،عنوانبندی و .)...
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پاراگرافبندی
در طرح نامه ،بهتر است متن را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ در بخش اول موضوع را مطرح کنیم و در بخش دیگر
درخواست را بنویسیم .این طرح (چارچوب) در دیگر مکاتبات هم هست .متن را به چند بخش تقسیم میکنیم .هر یک از
این بخشها ،یک پاراگراف (بند) را تشکیل میدهد .این بخشها گرچه به هم وابسته هستند ولی هر کدام مطلب ویژهای
را به ما میرسانند .تعداد بندها به طرح نامه و گستردگی موضوع آن وابسته است.
سطر نخستین هر بند ،یک سانتیمتر جلوتر از دیگر سطرهای آن است .اگر آغاز هر بند را مشخص کنیم ،نرم افزار
« »wordفاصلهی اول پاراگراف را تنظیم میکند .بهرهگیری از بند ،فایدههایی دارد:
 .0زیبایی ظاهر نوشته و چشمنوازی آن؛
 .3ارتباط بهتر با خواننده؛
 .2آسان خواندن نوشته و از بین بردن خستگی چشم؛
 .1توجه دادن مخاطب به تغییر موضوع (محسنی.)306 ،0297 ،
نشانهگذاری
نشانهگذاری (سجاوندی ،نقطهگذاری )Puncuation،به کار بردن عالمتها و نشانههایی است که خواندن و در نتیجه
فهم مطلب را آسان و به رفع برخی ابهامها کمک میکند .نشانهگذاری نامههای اداری میتواند از جمله سادهترین موارد
رعایت درست نویسی و خوانانویسی و عامل رفع بسیاری از ابهامها به شمار آید ،اما متأسفانه به این مقوله در نامهنگاری کمتر
توجه میشود .اشکال در کاربرد نشانهگذاری به دو نوع عدم کاربرد و کاربرد نا به جا اتفاق میافتد (ذوالفقاری.)012 ،0292 ،
نوشتن امالی درست واژگان ،بسیار اهمیت دارد و حتماً بهتر است که جمالت خود را با رشتهای منطقی در کالم
بیاورید .اما افزون بر اینها ،کاربرد نشانههای قراردادی (قواعد آیین نگارش) مانند «نقطه» و «ویرگول» و  ...را هرگز کم ارزش
مپندارید .همیشه در نوشتههای مهم ،نشانههایی میگذارند تا با کمک این راهکار اساسی ،خواننده در هنگام خواندن مطلب،
دریافت درستی از آن داشته باشد و زودتر به مقصود نویسنده ،دست یابد .این نشانهها برای راهنمایی خواننده است تا سادهتر
بتواند هدف نوشته را دریابد و نویسنده با انجام این کار ،به اعتبار و ارزش مطلب خود میافزاید .عالمت و نشانهگذاری،
ویژگیهایی است که خواندن یک نوشته را به لحاظ معنایی آسان میکند ،در رفع ابهام و فهم بهتر متون گام بر میدارد و لحن
آهنگ بسیاری از عواطف و احساسات متفاوت را بیان میکند .همچنین همبستگی بین مطالب و یا تفکیک آنها از یکدیگر را
تسهیل میگرداند.
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البته ناگفته نماند که در ادبیات کهن وگذشته ،این عالیم وجود نداشتند .همانا در یکی دو قرن اخیر این مبنا از اروپاییان اقتباس
گردیده است.
برخی از این نشانهها در مکاتبات اداری کاربرد بیشتری دارند .برای آشنایی بیشتر ،هر یک را با نمونههایی میآوریم.
 .1نقطه
نشانهی پایان جمله است و به خواننده ،فرصتی برای استراحت و تمرکز میدهد .هر جایی کاه نقطاه باشاد ،آنجاا پایاان
یک جمله ،اعالم شده است .برخی از کاربردهای نقطه به قرار زیر است:
 در پایان ذکر منبع در پژوهش علمی و کتاب .مثال :بیضایی ،بهرام« ،نمایش در ایران» ،تهران ،نشر روشنگران و مطالعات
زنان.0282 ،
 پایان جمله امری :نوشتههایت را به زیباییهای ادبی آراسته کن.
در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد نقطه و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
نشانه

کاربرد

مثال

در پایان جملههای خبری یا انشایی

هر که بامش بیش برفش بیشتر.

پس از کوته پاسخها

پرسیدم« :دیدنش رفتی» گفت :بله.

موادی که نقطه نیاز ندارد:

پس از عالئم اختصاری

سال  138ه.ق( .هجری.قمری)

پس از پانوشتهایی که یک

یکاای از خبرنگاااران از رئاایس جمهااور

نقطه().
نشانهی
مکث
کامل

توضیح

کلمه است.

پااس از نقاال قااول غیرمسااتقیم یااا جملااههااای سوال کرد که سفرش چناد روز باه طاول شرح عکاسهاا و تصااویر و
پرسشی غیرمستقیم (به جای پرسش)
زیرنویس جدولها که شکل
می انجامد.
بااه جااای عالماات سااؤال اگاار سااؤال حالاات لطفاً بفرمایید چند ساااال تار مینوازید.
خواهش یا فرمان داشته باشد؛ سؤال غیرمستقیم از او نپرسیدی که کی میآید.
باشد؛ صورت سؤال برای حل تمرین باشد.

چند کلمه بنویسید که درآن نقطه نباشد.

پس از اعداد حروف فارسی و التین برای

 -0الف.

تفکیک عناوین از یکدیگر

.A - 3

جمله ندارند.
در صاااورتیکاااه حاااروف
اختصاری شناخته شده باشد؛
میتوان نقطاه پاس از حارف
پایانی را نگذاشت.

 .2دو نقطه ():
 برای شرح ،تفصیل و توضیح نقل قولهای دیگران است .اگر نقل قول مستقیم نباشد و مضمون سخنی را نقل کنیم؛ نباید
از عالمت دو نقطه استفاده کنیم .مثال اول بهصورت نقل مضمون سخن است و مثال دوم بهصورت نقل قول مستقیم.
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مثال اول :به او گفتم اگر میخواهد موفق شود ،باید تالش بیشتری بکند.
مثال دوم :به او گفتم « :اگر میخواهی موفق شوی ،باید تالش بیشتری بکنی».
برای برشمردن تقسیمات جزء به کار میرود .مثال :از مختصات برآورده شدن آرزو میتوان موارد ذیل را بر شمرد :صبر،
کوشش ،توکل ،رضا و توسل.
در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد دو نقطه و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
نشانه

مثال

کاربرد

توضیح

پس از مجموعه شواهد و مثالها و
اجزایی که گاه پیش از آنها عباراتی در این دانشکده ،چهار رشته تدریس میشود:
چون « :از این قرار»« ،بدین شرح» و ادبیات فارسی ،تاریخ ،جامعه شناسی و فلسفه.
مانند آنها میآید.

دو نقطهی
بیانی():

پیش از نقل قول مستقیم؛ درصورتی رئیس سازمان برنامه بودجه گفت« :بودجهی

گذشتن دونقطه پس از

که حرف ربط «که» پیش از آن نیامده کشور پاسخگوی حجم باالی تشکیالت دولتی

عنوانهای اصلی الزم

باشد.

نیست».
 2:03پنج و دوازده دقیقه

برای جدا کردن اجزای ساعت

نیست .درصورتی پس
از عنوان دو نقطه می-
آوریم که پس از آن

پیش از عبارت توضیحی در بیان یا اجرای عملیات متوقف شد :مصالح دیر رسید؛
مطالبی نقل شده باشد.
تأیید مطلبی یا قبل از تفصیل حکمی
نیروی کار نبود؛ سرمایه نداشتیم و نقشه هنوز
که به اجمال به آن اشاره شده است و
تأیید نشده بود.
یا برای ذکر دلیل کاری
هنگام معنا کردن کلمهها
برای نقل گفتوگو پس از نامها

خیره :گستاخ ،بیهوده زمره:گروه جماعت
حلیت :پیرایه
حسینی :این کار بسیار وقت گیر است.

 .3سه نقطه ( ) ...
در زیر به برخی از کاربردهای سه نقطه با ذکر مثال اشاره شده است:
 در نوشتهها به علت تقدس کلمهی اهلل به جای نگارش آن از سه نقطه استفاده میکنند .مثال « :بسم ا » ...و
یا « یدا» ...
 هرگاه بنابر دالیل مربوطه در متنی ادامه مطلب قطع شود به طوریکه دیگر نیازی به نگارش ادامه مطلب نیز نباشد
سه نقطه جایگزین جمالت حذفی میگردد.
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 از آنجمله است که اگر نخواهند آغاز مطلبی و همچنین پایان آن را ادامه دهند .مثال:
 ...همان روز وارسی فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است البد کلهاش بوی قرمه سبزی میداده و باز البد...
 برای عدم اطناب و نیاز چند کلمهای در پی یکدیگر نیز میآید .به عبارتی دیگر مفهوم « وغیره » را بازگو مینماید.
مثال :مبحث مقالهاش در جنبههای مختلف است از جمله :فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و هنری و...
در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد سه نقطه و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
نشانه

کاربرد

برای نشان دادن ادامهی مطلب و به جای
عبارتهایی چون :و غیره ،مانند اینها ،از این
قبیل.

سه نقطه
یا
عالمت
تعلیق()...

برای نشان دادن حذف درآغاز ،میانه یاا پایاان
نوشته

مثال

گزارش انواعی دارد :خبری ،فرهنگی،
اجتماعی و...
 ...و زنی پارسا داشت با رأی و تدبیر.

بهجای اسم جالله یا محرمانه نگاه داشتن نام بسم ا/...آقایی به نام  ...به آقای....تلفن
اشخاص
برای نشان دادن کشش هجا در گفتار(در
فیلمنامه ،نمایش نامه و داستان)

توضیح

میزند /آقای ک ...از سفر برگشت.

درشعر برای برابر کردن
طول و مصراع ،به اندازهی
کلمات حذف شده ،از
نقطه چین استفاده میشود.

سقف هر...ی ریخت.
 ...نمیتوان اهلل شد

برای نشان دادن افتادگی در نسخه خطی

میتوان موسی کلیم اهلل شد
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 .4ویرگول(نشانهی مکث یا درنگ)
نشانهای است برای درنگی کوتاه و وقفهای که خواننده بتواند هستهی جمله را با سایر هستهها در آن ،شناسایی نماید.
این نشانه در موارد زیر بهکار میرود:
 برای اینکه خواننده بتواند جملهای کوتاه و رسا در پیش داشته باشد .بهطور مثال:سیمکارتهای ایرانسل ،نمایی زرد یا
سپید دارند.
جملهی باال 7،واژه دارد که در 2هسته نشستهاند:
سیمکارتهای ایرانسل «نهاد» جمله است.
نمایی زرد دارند؛ «دارند» که فعل جمله است ،به قرینه ی آخر ،حذف شده.
نمایی سپید دارند؛ «نمایی» ،به قرینهی پیشین ،حذف شده.
دو واژه به درستی حذف شده و نشانهی ویرگول برای خواندن مناسب در جایی درست ،قرار گرفته است.
 بین چند واژه همپایه .0بهطور مثال :نقطه ،ویرگول ،قالب و پرانتز همگی از عالیم نشانهگذاری هستند.
 پس از منادا .3الزم به ذکر است گاهی پس از منادا ،از عالمت تعجب (!) نیز استفاده میشود .مثال :یا رب ،تو چنان کان
که پریشان نشوم.
 در مواردی که کلمه یا عبارتی را به عنوان توضیح ،بدل 2به دنبال عبارتی دیگار بیاورناد .مثاال :ابوالفتاوح احماد غزالای
طوسی ،برادر کهتر محمد غزالی از عارفان مشهور اواخر سده پنجم در طابران طوس متولد شد.
 بین دو واژه تکراری نیز ویرگول قرار میگیرد .بهطورمثال :مادرش در آن خانه ،خانهدار بود.
 بعد از منقسمات اعضای رشتهای از اعداد یا حروف و یا موارد دیگری از یک مجموعه و گروه را شامل میشود.
مثال :ماشینهای آن نمایشگاه ،پژو ،پراید و زانتیا میباشند.
یا جمله موارد الف ،ب ،ج صحیح میباشد.
در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد ویرگول و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:

 .1کلمات همپایه ،کلماتی هستند که دارای یک نقش هستند و برای همهی آنها از یک فعل استفاده میشود .اگر این کلمات بیش از دوتا باشند،
بین آنها ویرگول درج و قبل از آخرین کلمه یا عبارت ،بهجای ویرگول ،از واو یا از یا استفاده میشود.
 .2منادا اسمی است که قبل یا بعد از حرف ندا قرار میگیرد.
 .3بدل به اسم یا گروه اسمی گفته میشود که خصوصیات اسم قبل از خود را بیان میکند.
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کاربرد

نشانه

میان دو جمله پایه و پیرو

برای عطف کلمهها ،جملهها،
عبارتها و سااااازههای هم پایه

ویرگول،
کاما
یا

بعد از گروه قیدی در آغاز جمله
و میان جمله

با هم

بی قدر بودی
پرسش دیگر من درباره تقویت
سازمانهای غیردولتی ،فرهنگی،
تاریخی و سنتی بود.

دراین موارد همیشه پیش از آخرین
کلماااه واو عطف میآید.

کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان پایان
یافت.
سازمانهای امدادی ،بالفاصله پس از

اگر گروه قیدی در میان جمله باشد،
قبل و بعد از آن ویرگول میگذاریم.

وقوع زلزله ،به محل اعزام شدند.

پیوند دو
طرف جمله

اگر شبها همه قدر بودی ،شب قدر

سرانجام ،مذاکرات ایران با سه

عالمت مکث
و

مثال

در آغاز و پایان جملههاااااا یا ابوسعید ،که رحمت خداوند بر او باد
اگر جمله بدلی و معترضه طوالنی
عبارتهای معترضه که بهصورت عارفی وارسته بود(جملهی دعایی).
باشد ،بهتر است از خط فاصله استفاده
صفت ،بدل ،جمله تفسیری ،احمدی ،رئیس کتابخانه ،از سر
کنیم.
بازگشت (بدل).
توضیحی یا دعایی میآید.

درنگ نما ()،
کوتاه

توضیح

برای پیشگیری از اشتباه در
خواندن جمله یعنی درجایی که
ممکن است خواننده کلمات را
با کسرهی اضافه بخواند یا دو
کلمه شبیه هم باشد.

پس از این اقدامات قانونی ،مجلس
بررسی دو الیحه دیگر را در این
زمینه به انجام تحقیقات گسترده در
این حوزه منوط دانست.
استاد ،غالمحسین یوسفی را ادیبی
برجسته معرفی کرد.

در نثر کهن گاه متمم یا دو حرف
اضافه به کار میرفت .پس از حرف
اضافهی متمم از ویرگول استفاده
کنیم :کمندی به فتراک زین بر،
ببست.

برای جداکردن اعداد ،نشانی و آرین پور ،یحیی از صبا تا نیما،
اطالعات کتاب شناختی

تهران ،زوار0262 ،
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در موارد زیر نباید از ویرگول استفاده کرد:
 قبل از «تا» هنگامی که این حرف ابتدای یک جمله معترضه 0نباشد .مثال:او ،تا به روستا برسد ،فکرهای زیادی از سر گذراند( .درست)

او با عجله خود را به روستا رساند ،تا از احوال اهالی باخبر شود( .نادرست)
 قبل و بعد از «که» هنگامی که این حرف ابتدای یک جمله معترضه نباشد .مثال:استادم ،که روانش شاد باد ،در ادبیات بینظیر بود( .درست)
وی اذعان داشت ،که عملکرد شرکت در دورهی گذشته چندان مناسب نبوده است( .نادرست)
 قبل و بعد از «را» مگر اینکه بخواهیم چند گروه مفعولی همپایه را از هم جدا کنیم .مثال:ما باید اقتصاد را ،اجتماع را ،و سیاست را با یکدیگر بسازیم( .درست)
تنظیم امور روزمره کارکنان را ،با رعایت مقررات بر عهده میگیرم( .نادرست)
اهمیت درستنویسی و استفاده صحیح ویرگول در نگارش فارسی زمانی مشخص میشود که بدانید حذف کردن
یک عالمت ویرگول در گزارش تلفیق بودجه سال  ،0296فقط در طول یکسال ،هفت هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه
داشت! در قانون بودجه سال  0296آمده بود:
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر  ....بهطور جداگانه انجام میگیرد؛ بهنحوی که تفاوت تطبیق موضوع
ماده  78قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ،ثابت باقی بماند.
اما در گزارش تلفیق بودجه ،ویرگول جا افتاد و تبدیل شد به « :در حکم حقوقِ ثابت باقی بماند ».همین تفاوت به-
ظاهر بی اهمیت ،هزینه گزافی را به دولت تحمیل کرد.

 .1جملهای است که در ضمن جمله اصلی میآید و درباره نهاد جمله توضیح میدهد با مفهومی آرزویی یا توصیفی را میرساند و حذف آن خللی
ایجاد نمیکند .جملهی معترضه در مفهوم جمله اصلی اثری ندارد و گاه پس از حرف ربط میآید و گاه بهطور مستقل میان دو خط تیرره  )-قررار
میگیرد.
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 .5نقطه ویرگول ( ؛ )
نقطه ویرگول از وقف و درنگ طوالنیتری نسبت به ویرگول برخوردار است و شاماال موارد ذیل میگردد:
 برای تفکیک جملههای کوتاهی که با جملههای دیگر از لحاظ معنوی مرتبط است حال آنکه در ظاهر مستقل به
نظر میرسد .این عالمت در پایان جملههایی قرار میگیرد که متمم و مکمل آنها در جمله دیگر ادامه می یابد .مثال :در
دنیای خواب زمانها پس و پیش می شوند؛ زمانهای گذشته به حال میآیند.
 در برخی موارد در جمالت توضیحی و همچنین قبل از کلماتی نظیر مثالً ،یعنی و غیره که در بیان تعریف و توضیح
بیشتر مطلب میآید .مثال :اهدنا صراط المستقیم؛ یعنی تو ما را به راه راست هدایت فرما.
 کاربرد دیگر این نشانه در بیان تقابل دو جمله در برابر یکدیگر میباشد .مثال :خوردن برای زیستن است؛ نه زیستن
برای خوردن.
در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد نقطه ویرگول و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
نشانه

کاربرد

توضیح

مثال

اهداف ما در درست نویسی عبارتند
هنگام برشمردن و تفکیک اجزای مختلف
وابسته به یک حکم کلی به شکل

نقطه
ویرگول

فهرست ،دستهبندی و شمارهبندی و یا
بدون شماره و پشت هم

(؛)
عالمت
مکث
طوالنی

از:

پس از آخرین مورد ،به نشانهی

الف .رعایت صورت درست کلمات؛

تمام شدن جملهی کامل ،نقطه

ب .ارائه شکل بهتر از نوشتهها؛

میگذاریم.

پ 1سرعت بخشیدن در کارها.
این مذاکرات ،اگر به همین ترتیب ادامه

بهجای نقطه ،پیش از جملهای توضیحی و یابد ،به نتیجه نخواهد رسید؛ اگر هم با
تکمیلی که به دنبال جملهی قبلی آمده واکنش کشورهای حوزهی خلیج فارس
باشد ،اما معنای جملهی قبلی به خودی روبرو شود؛ ممکن است به ایجاد تنش-
خود نیز کامل باشد.

های درازمدت میان دو طرف مذاکره
منجر شود.
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نشانه

مثال

کاربرد

توضیح

اگر دولت نتواند وظایف خود را که قبل از عالمت نقطه ویرگول باید

نقطه
ویرگول

برای جداکردن عبارتها یا جملههای تأمین امنیت ،حفظ حقوق مردم ،تسهیل فعل باشد؛ درغیر اینصورت از
شرطی که درون آنها ویرگولهای متعدد
قوانین و مسائلی از این قبیل است ،به -ویرگول استفاده میکنیم :معلم،
به کار رفته باشد ،بهجای ویرگول برای
خوبی انجام دهد؛ مردم با دیدن کمترین یعنی عاشق کالس ،درس،
تمایز ،از نقطه ویرگول استفاده میشود.
نارسایی ،آن را به دولت نسبت میدهند .مدرسه و دانشآموز.

(؛)

ایران تاریخ پرنشیب و فرازی داشته

عالمت
مکث
طوالنی

است؛ برای نمونه دورهی مغول را مطالعه
درجملههای مرکب و قبل از کلمههای کنید.
توضیحی (مثال :یعنی ،مانند ،مثالً ،زیرا،
مَثَل «با یک گُل بهار نمیشود»؛ یعنی
بنابراین و )...
اینکه با یک مورد نمیتوان حُکم کلی
کرد.

 .6عالمت سؤال ( ؟ )
در زیر به برخی از کاربردهای عالمت سؤال در متون فارسی با ذکر مثال اشاره شده است:


بعضی واژهها ،قیدهای استفهامی یا پرسشی هستند و خود در حکم یک جمله بهکار میروند .پس از اینگونه قیدها نیز

عالمت سؤال کاربرد دارد .مثال :کجا؟ چطور؟ کی؟


هر جمله و یا عبارتی که بهجای جملهی پرسشی کامل بهکار رود ،عالمت سؤال را در پایان خواهد داشت .مثال :نظر

شما؟ علم یا ثروت؟


در پایان جمالت و اشعاری که در آن از استفهام انکاری 0استفاده شده است .مثال :کی رفته را به زاری باز آری؟

 .1به جملهای گفته میشود که در ظاهر بهصورت سؤالی مطرح میشود؛ اما منظور از طرح آن گرفتن پاسخی نیست .در واقع به نوعی پاسخ آن در
خودش وجود دارد و میخواهند ،مفهوم ،خبر و یا دستوری را با تأکید بیشتری بیان کنند.
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در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد عالمت سؤال و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:

کاربرد

نشانه

توضیح

مثال

تاکنون برای رفع نیازهای جوانان روستایی چه
اقداماتی صورت گرفته است؟ (جملهی پرسشی)
پس از جملاهی پرسشای یاا

نشانه

پرسش تأکیدی

پرسش

یادآوری میکند).

یا
عالمت باارای نشااان دادن حاادس،
سؤال گمان و تردید

(؟)

مگر نمیدانی االن ساعت چند است؟ (پرسش .0آوردن چند نشانهی پرسش باهجاای
تأکیدی است؛ یعنی میداند ولی به قصد تأکید عالمت تعجب برای نشان دادن تعجب

در نقل قول مستقیم عالمات
سؤال محفوظ میماند.
باارای نشااان دادن مفهااوم و
استهزا و تمسخر

تلفات این حادثه 221نفر (؟)گزارش شده است.

زیاد ،صحیح نیست.
.3هرگاه چند جملهی سؤالی پشت هم
قرار گیارد ،اغلاب در آخارین جملاه،

گفت  :تا کی این ماجرا ادامه خواهد داشت؟

عالمت سؤال میآید.

او واقعا نابعه(؟) است.

در سه مورد زیر بهجای عالمت سؤال ،از نقطه استفاده میکنیم:
 .0اگر سؤال ،حالت خواهش یا فرمان داشته باشد .مثال :ممکن است فردا شما را مالقات کنم.
 .3سؤال ،غیرمستقیم باشد .مثال :لطفاً بگویید در کجا زندگی میکنید.
 .2صورت سؤال برای حل تمرین باشد .مثال :علت تغییرات آب و هوایی را بنویسید.
 .7عالمت تعجب (!)
عالمت تعجب عالمتی است که برای بیان تعجب ،حیرت ،تأکید ،دستور ،استهزاء و بهطور کلی جمالتی که بار و یا
فشار عاطفی دارند بهکار میرود.
موارد استفاده از عالمت تعجب ،به شرح زیر میباشد:
 بهعنوان عالمت ندا و برای خطاب دادن استفاده میشود .مثال :استاد! ممکن است کمی به من فرصت بدهید؟
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 پس از شبه جملهها و جملههای بیفعل،کاربرد دارد .مثال :چشم ما روشن!
 در پایان جمالتی که استفهام انکاری یا پرسش منفی هستند نیز گاهی عالمت تعجب میآید .مثال :مور ،چه می-
داند که بر دیواره اهرام میگذرد یا بر خشتی خام!
در جدول زیر بهطور مفصل به کاربرد عالمت تعجب و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
نشانه

کاربرد

در پایان جملهها واصوات تعجبی

تحسین همراه با تعجب

عالمت
تعجب
یا
عالمت
عاطفی

شگفتی

مثال

چه هوای خوبی!
عجب روزگاری شده!
حقا که این کتاب ،شایستهی جایزه است!
هنوز مانده تا پدرت را بشناسی!
به به از آفتاب عالمتاب!

خطابی

آقای رئیس جمهور! حاضران گرامی!

نفرینی

الهی خیر نبینی!

استهزایی

(!)
امری یا دستوری که با اخطار و تأکید
همراه است

توضیح

شب عید است و یار از من چغندر پخته می-
خواهد!
به هوش باش!

هشدار

یه دره نزدیک میشوید!

تحقیری

زهی خیال باطل!
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 .8گیومه « »
گیومه یا نشان نقل قول که با عالمت « » در نگارش فارسی مشخص میشود ،بهصورت جفت بهکار میرود؛ یعنی به-
عنوان نشانهای دوگانه در ابتدا و انتهای جمله یا عبارت مورد نظر قرار میگیرد.معادل انگلیسی آن بهصورت " " مشخص می-
شود .کاربردهای گیوه بهشرح زیر است:
نشانه

مثال

کاربرد

توضیح

به قول بیهقی« :بنیاد ظلم در باردن تمااامی اشااعار ،جمااالت ،مثاالهااا و
در دوطرف نقل قول مستقیم

جهان اندک بود .هرکس چیزی احادیاااث و آیاااات داخااال گیوماااه الزم
بدان مزید کرد تا بدین غایت نیست ،بلکه هرجا اشاره یا برجساتهساازی
رسید».

گیومه

منظور باشد ،از گیومه استفاده میکنیم.

برای مشخص کردن اصطالحات خاص در این تفاهمنامه بار «بسترساازی
یا
نشانه نقل علمی و فنی ،کلمات ناآشنا عبارتهاا و باارای رشااد متااوازن اقتصااادی
از جملههای مشاهور باه قصاد برجساته -کشورهای درحال توسعه» تأکیاد
قول

مستقیم
«»

سازی برای بار اول

شد.
ذوالفقااااری ،حسااان « ،آسااایب

عنوان مقاله در ارجاعات کتابشاناختی شناساااای زبااااان مطبوعااااات»،
فصاالنامهی مطالعااات ملاای ،ش.
داخل گیومه قرار میگیرد.
 ،23سال ،6ص. 37-3 .

ص ف ح ه | 50

 .9پرانتز ( )
پرانتز واژه ای فرانسوی است  .معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده کمانک و یا دو هالل است.
کاربردهای پرانتز در نگارش فارسی به شرح زیر است:
کاربرد

نشانه

توضیح

مثال

به زعم برنامهسازان زیرنویس کردن لفظ
افزودن مطلبی خارج از فحاوای طبیعای استاد دانشگاه یا کارشناس در گزارشهای
کااالم بااه مااتن .بایااد توجااه داشاات کااه
تلویزیونی (و هیچوقت نمینویسند کدام
آوردن مطالااب داخاال پرانتااز ،زمااانی
رشته ،چه کارشناسی) برای ضمانت دادن به
شایسته است که ذکر آن ضروری باشد
بینندگان کافی است.
این سازمان باید مسئلهی سنخ شناسی
آوردن معنا به معادل کلمات وعبارات

(تیپولوژی)

انجمنهای

خصوصی

و

تخصصی ( )NGOرا روشن کند)

پرانتز
یا

ذکر منبع مطلبی که پیش از پرانتز آمده
است

کمانک
()

برای نشان دادن کوته نوشتها

نشان دادن تاریخ تولد یا وفات
همراه با نشانهی پرسش برای تعجب،
تردید و تمسخر

 .0هنگااام اسااتفاده از پرانتااز،
داخل آن «یاا» و «یعنای» نمای-
آوریم.
 .3اگاار مطلااب داخاال پرانتااز،

حجاام تصاادیهااای اجتماااعی ،فرهنگاای،

جملااهی کاماال باشااد ،نشااانهی

تولیاادی و خاادماتی دسااتگاههااای اجرایاای

نگارشی داخل پرانتز میآید نه

درسال 0281در مقایسه باا ساال 0282دسات

بیرون آن (مثل گیومه).

کم  2درصد کاهش مییابد (بند «ب» مادهی

 .2جملهی داخال پرانتاز مای-

.)012

تواند همراه با گیوماه یاا قاالب

سازمان مطالعه وتادوین کتاب علاوم انساانی

هم باشد.

دانشگاهها (سمت)

 .1بهتراست از کاربرد پرانتز

صائب ( 986 -0186ها  .ق ).شاعر برجستهی
سبک هندی است.

داخل پرانتز و دو پرانتز بهدنبال
هم( جز در فرمول نویسی)
پرهیزکنیم.

خیلی اهل گذشت (؟)است.

در فرهنگها توضیحات الزم مقولههای
دستوری ،مشخصات واژه یاا هرتوضایح سحاب ( sahabاِ)(ع) :ابر
دیگر
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 .11قالب یا کروشه [ ]
کروشه واژه ای فرانسوی است که معادل فارسی آن قالب است .در واقع کروشه نوعی پرانتز به شکل قالب است که
حاوی توضیح تکمیلی نقلکننده یا راوی در مورد مطلب است که گمان میکند بخش الحاقی به فهم بهتر مطلب کمک می-
کند .برخی از کاربردهای قالب به شرح زیر است:
 هر گاه راوی و یا نقلکننده بخواهد توضیحی را به کالم نقل شده بیفزاید یا نکتهای را به خواننده یادآوری کرده
و یا برایش روشن کند .مثال :او همه را [از نیک و بد ،گنهکار و بیگناه] به یک چوب راند.
 یکی از کاربردهای مهم قالب در مواقعی است که در نوشتاری ،بهویژه در متون کهان ،واژهای یاا توضایحی از
قلم افتاده باشد یا مصحح ترجیح دهد در راستای فهم بهتر مطلب به اصل متن اضافه کند .در ماواردی هام عباارت یاا
واژه درون قالب ،بدل از نسخه دیگری از همان متن است .مثال :گفت « :هیچکس را هیچ ندادند از دنیا تا از آخرتش
صد چندان کم نکردند ،از بهر آنکه [تو را] به نزدیک حقتعالی آن خواهد بود که کسب میکنی؛ خواه بسیار کن و
خواه اندک».
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در جدول زیر به کاربردهای دیگری از قالب و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
کاربرد

نشانه

توضیح

مثال

مرد زخمی [در حالیکه خود را
دسااتورهای اجرایاای کااارگردان،
توضااااایحات و توصااااایفات در
نمایشنامه و فیلمنامه

بر

زمین

میکشید]

گفت:

«هواپیمای دشمن همه جا را  »...و
بیهوش افتاد.
.0توالی چند قالب (جز درفرمول نویسی)

قالب
[]

باارای مشااخص کااردن نااامعلوم تهران ،مرکز[ ،بی تا]  ،تهران] ،بی
پسندیده نیست و بهتر است با تغییر نحوکالم ،بین
بودن محل نشار [بایجاا] ،تااریخ
نا[] 0286 ،بی جا[ ،سبالن،
قالبها فاصله انداخت.
نشر [بیتا] و ناشر [بینا] در کتاب
.0261
شناسی منابع.
.3اگار درون قااالب جملاهی کاماال باشاد ،عالئاام
ویرایش فنی(شامل بندنویسی
جمله درون قالب میآید (مثال گیوماه و پرانتاز).
[پاراگرافبندی] ،نشانهگذاری
مثال :یکی ازمسافران [درحاالی کاه بسایار نگاران
به جای پرانتز دردرون پرانتز
[سجاوندی] ،شیوهی امالی
است و دائم به ساعاات خود نگااه مایکناد ].باه-
دیگر
کلمات ،دستورخط [رسمالخط]
سرعت به سوی جایگاه حرکت میکند.
و…
.2تا آن جاا کاه ممکان اسات باه جاای اساتفاده از
در فرهنااگنگ ااری معااادل هااای فرشته [ فریشته ،افریشاته ،فریساته[
قالب در متن بهتر است از پاورقی استفاده کنیم.
مدخل داخل قالب میآید.

سه نقطه تعلیق (هنگام حذف) در
درون قالب میآید.

معادل ملک و سروش است.

همی بباید دانست کی ایاااازد ] [
از بناادگان خااود جااز نیکوکاااری
چشم ندارد.

 .11خط فاصله یا خط تیره ()-
خط تیره یا خط فاصله ( )-یکی از نشانههای نگارشی است که همانگونه که از نامش برمیآید بهطور معمول نمایش-
گر فاصله است .برخی از کاربردهای خط فاصله به شرح زیر است:
 برای جدا کردن تعدادی عدد و یا کلمه از خط فاصله استفاده میشود .مثال :زمان بر سه نوع است :گذشته-
حال -آینده.
 جداسازی هجاها یا بخشهای یک واژه .مثال :بَ -را -دَر

ص ف ح ه | 54

در جدول زیر به کاربردهای دیگری از قالب و مثالهای بیشتر پرداخته شده است:
نشانه

مثال

کاربرد

توضیح

جداکردن دو کلمه که دو جنبهی مختلف از یک منظور مباحث هنری  -ادبای عالقاهمنادان خااص
را نشان میدهد.
برای نشان دادن حد فاصل دو عدد (صفحه ،تاریخ)

خط
فاصله
()-
نشانهی
جداسازی

خود را دارد.
سالهای  0212-0211بسیار خااطره انگیاز
بودند.

در دو طاارف جملااههااای معترضااه (اغلااب طااوالنی و

این اساتدالل او-کاه غیرقابال انکاار باود-

تأکیدی)

همه را مجاب کرد.

در آغاااز مااتنهااای گفااتوگااویی (نمایشاای ،تلفناای و  -چرا دیرکردی؟
داستانی) بهجای نام گوینده و برای پرهیز از تکرار نامها
میان اجزای برخی ترکیبها که تلفاظ باا خاوانش آنهاا
دشوار است.
برای نشان دادن فاصلهی زمانی و مکانی به معناای «تاا»و
«به»

 قربان ،وسیله نبود.پیمان گس-گلشائیان

امشب قطار تهران -مشهد با تأخیر میآید.
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 .12خط مورّب یا ممیز ( ) /
عالمت ممیز یا خط مایل ( )/مانند خط فاصله ،جزء عالئم جداکننده است .کاربردهای عالمت ممیز به شرح زیر است:
کاربرد

نشانه

توضیح

مثال

به جای «یا» و «واو» عطف یا معادل دوکلمه که دگمااه /دکمه/تکمااه /تگمااه از کلمااات چنااد
حکم واحد دارند.
برای جداکردن روز ،ماه سال و جلد و صفحه

خط مورب،
ممیز ()/

برای جداکردن تاریخهای معادل

نشانهی
جداسازی

جدا کردن واجها در مباحث زبان شناسی

امالیی هستند.
این نامه در تاریخ  0298/12/07به ایشان اباالغ
شد( 1/026 .جلد1صفحهی )026
سال  0227ها  .ش 0988/ .م در تاریخ معاصر،
سال سرنوشتسازی بود.
واجهای گ /ی /ا /ز از واجهاای میاانجی باه-
شمار میآید.

جااداکردن واحاادهای پااول ی اا اعااداد دهگااان ،جمعیت کشور در سال اخیر  279/218 /71نفر
صدگان و هزارگان

است.

باارای جااداکردن مصااراعهااای یااک بیاات (بااه -خانااهی دوساات کجاساات؟ /در فلااق بااود کااه
پرسید سوار /آسمان مکثی کرد.

خصوص شعر نو)

 .13پیکان یا فلش ( ) 
کاربردهای عالمت پیکان یا فلش به شرح زیر است:
نشانه

کاربرد

مثال

پیکان،

برای نشان دادن نتیجه و پیوند دو چیز

هدیه  هدایا

فلش

برای ارجاع معادل «نگاه کنید» یا «رجوع

()

کنید»

بهار  ملک الشعرا بهار

نشانهی

برای نشان دادن دنبالهی پانویس درصفحه

ارجاع

بعد

توضیح

اگر جهت پیکان به طرف باال باشد
()؛ یعنی رجوع به موضوع قبلی و
اگر به طرف پایین باشد()؛ یعنی
مراجعه به مدخل بعدی.
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 .14ستاره ( * )
عالمت ستاره در نگارش فارسی در جاهایی بهکار میرود که نویسنده بخواهد توجه خواننده را به نکتهای جلب
کند.کاربردهای عالمت پیکان یا فلش به شرح زیر است:
کاربرد

نشانه

توضیح

مثال

در بیشاااتر مواقاااع ،بااارای درج
پاورقی در صافحات ،اساتفاده از

برای توضیح واژه یا اصطالح در پاورقی

اعدادِ باالنویس بار درج ساتاره،
ارجحیت دارد.

ستاره(*) بارای ایجاااد فاصاله میااان بنادها ،شااعرها،
مطالب دریک نوشته (سه ستاره)
ارجاااع بااه ماادخل یااا موضااوع در همااان ارسال المثل* و تمثیل* از جمله
فرهنگ ،دایرة المعارف یاا دانشانامه کاه مواردی هستند که با مثل ارتبااط
مدخل مستقلی دارد.

مییابند.

گزینش کاغذ مناسب
برای جلوگیری از ضایعات کاغذ به هنگام برش ،هماهنگی با قطع کاغذهای متداول در سایر کشورها ساهولت در امار
بایگانی و نگهداری علمی بهطوری که کاغذ از لحاظ زمانی دوام بیشتری داشته باشد؛ نامهها اندازههای استاندارد دارند که طبق
شیوهنامه اداره کل بهبود روشها در سازمان امور اداری و استخدامی و مؤسسه استاندارد و تحقیقاات صانعتی ایاران باه شاماره
 279در سال  0211استاندارد گردید (مهرماه )0219؛که به شرح زیر است:
 .0کاغذهای قطع بزرگ ( A2به ابعاد  131×397میلیمتر) بدون سربرگ است و بارای تهیاهی جادول ،نماودار و نقشاه
استفاده میشود.
 .3کاغذ قطع کوچک  (A1به ابعاد301 ×397میلیمتر) مخصوص نامههایی که از  2سطر بیشتر باشد (برای گزارش هام
از این کاغذ استفاده میشود).
 .2کاغذ قطع ( A2به ابعاد 301×018میلیمتر ) مخصوص نامههایی که از  2سطر کمتر باشد.
 .1کاغذ( A6به ابعاد 018×012میلیمتر) بدون سربرگ است و برای نامهنگاری درون سازمان و بین کارمندان استفاده و
فقط در طرف چپ و باالی کاغذ کلمه یادداشت چاپ میشود.
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باید نکات زیر را در نظر داشت:
در حروفچینی توجه شود چنانچه نامهای به حاشیه نویسی(پاراف) نیاز داشت ،جای مناسب برای آن وجود داشته باشد.
نامههای ارسالی رئیس در برخی ادارهها ولوکوتاه باشد در سربرگ بزرگ زده میشود.
نامه با قطع کوچک در البه الی صفحات پرونده پوشیده میماند و نامه با قطع بزرگ از پوشه استاندارد خارج میشود.
گردش پیاپی ،کاغذهای نازک را از بین میبرد .استفاده از اندازههای استاندارد مانع از ضایعات هنگام برش کاغذ میشود و
سبب میگردد کاغذها با نوع متداول سایرکشورها هماهنگی یابد.
تایپ نامه
هنگام خواندن یک نوشته ،نخساتین چیازی کاه خوانناده را باه ساوی خاود مایکشاد ،قلام خاوب اسات؛ یعنای هماان
سیاهی که در اندازه و گونهای زیبا بر صفحهای سپید ،نشسته است و معنایی ساده دارد.
نوشتهی خوب ،نوشتهای است که سیاهی آن ،قلمی خوب و مناسب دارد و فاصلهی میان سطرها و پاراگرافهای آن ،به
خوبی و متناسب ،رعایت شده تا خواندن آن ،ساده باشد .آشنایی با فونتهای خوب زبان فارسی ،به کاربران ایان توانمنادی را
میدهد تا در ساختار نوشته ،از آنها بهره برده و جلوهای زیباتر به نوشته بدهند.
هر نوشته ای را با دو بخش زیر می شناسند:
 .0سااار( :)Headبخاااش بااااالیی هااار نوشاااته کاااه آن را هااام ماااینویسااایم (سرساااتون ،ساااربند ،سااارمقاله ،عناااوان یاااا.)...
 .3بدنااه ( :)Bodyبخااش پاااایینی یااک نوشااته کاااه زیاار یااک سرساااتون ،جااای گرفتااه و باااه شاارح آن ماایپاااردازد.
البتااه ممکاان اساات بساایاری از بناادهای نوشااته ،سااربندی نداشااته باشااد کااه البتااه باارای مااتن حرفااهای ،هرگااز توصاایه
نمیشود .اگر متنی خوب مینویسید بهتر است برای بخشهای آن ،نام ویژه بگذارید تا بهتر خوانده شود.
برای هر نوع نوشته ،بهتر است قلمی مناسب و خوب برگزینیم که نشانهای از کیفیت آن به شمار میرود.
برای قلم سر تیتر ،فونتهای زیر مناسب هستند:
.0

فونت  B Titrکه از نام آن هم روشن است و برای نوشتن سرستونها و زیرگروههای آن ،به کار میرود.

 .3فونت  B Trafficکه بسیار زیبا و خوانا است.
 .2فونت  B Homaکه فونتی است فانتزی و زیبا.
 .1فونت  B Yekanهم زیبایی خاصی دارد به ویژه در نوشتن اعداد فارسی.
 .2فونت  B Mehrکه فونت خوبی است.
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برای قلم بدنه ،فونتهای زیر مناسب هستند:
برای نوشتن بدنهی مکاتبات ،فونتهای زیبایی هست که هر یک ،ویژگیها و زیبایی خاص خود را دارند.
پیشنهاد ،برای فونتهای بدنه:
 B Mitra
B Nazanin
B Zar
B Lotus

برخی از ویژگیهای دو قلم باال ،به عنوان فونت بدنه:
واژگان فارسی را به گونهای «خوانا» و «درست» مینویسند.
اندازهای کمتر از سایر قلمها دارد و جای کمتری را میگیرند.
اعداد فارسی را زیبا و خوانا مینویسند.
اگر اندازهی آنها را کم کنید باز هم خوانا هستند.
هر دو نوع توپر « » Boldو یا ساده «  »Regularآنها ،کاربردی است.
البته فونتهای  B Zarو  B Lotusهم برای نوشتن بدنه ،بسیار زیبا و مناسب هستند.
اندازه فونت برای تایپ
برای نوشتن «عنوان» و «بدنه» مکاتبات اداری ،اندازه ی  02یا  01پیشنهاد می شود.
صفحهآرایی :استاندارد سازمان ملی استاندارد (بازنگری سال )92
سرلوحه
به قسمت چاپ شده باالی نامههای اداری سرلوحه گفته میشود .اجزای سرلوحه عبارتند از :به نام خدا ،نشان جمهوری
اسالمی ایران ،نام وزارتخانه ،سازمان ،مؤسسه ،شرکت ،نشان اداری ،شماره ،تاریخ و پیوست.
سرلوحه و جایگاه اجزای آن

به نام خدا و نشان جمهوری اسالمی ایران در وسط ،نشان اداری در سمت راست ،شاماره و تااریخ و پیوسات در سامت
چپ قرار میگیرد.
حاشیه
عبارت است از لبهی کاغذ تا ابتدا ،انتهای سطرها ،همچنین فاصلهی لبهی کاغذ تا سطر اول نوشته و آخرین سطر آن.
فاصلهی خط افقی فرضی که از وسط آخرین سطر سرلوحه میگذرد تا لبهی فوقانی کاغذ که باید از  32/1تاا  21میلای
متر باشد.
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حاشیه سمت راست و چپ نشان جمهوری اسالمی ایران تا لبه کاغذ یکسان است به طوری که اگار خطای از رأس آرم
جمهوری اسالمی ایران به طور عمودی رسم شود فاصلهی دو سر کلیهی سطرهای آرم تا این خط باید به یک اندازه باشد.
حاشیهی باالی سرلوحه از رأس نشان جمهوری اسالمی ایران تا لبه باالی کاغذ باید  03/2میلی متر باشد.
یادآوری -اگر سازمانی وابسته به سازمان مادر بوده و الزم باشد نام آن نوشته شود ،محل و چگونگی سطرهای زیر نشان
جمهوری اسالمی ایران باید به گونه ای باشد که نام سازمان وابسته در زیر نام سازمان مادر با حاروف درشات تار آورده شاود.
توصیه می شود تمام نوشته های سرلوحه به خط فارسی نستعلیق باشد.
حاشیه لبه کاغذ تا اولین سطر نوشته باید از  21تا  71میلی متر باشد.
حاشیه تا سطر آغازین بندها(پاراگراف ها) باید به اندازه  28/0میلی متر باشد .شاروع ساطر آغاازین پااراگراف هاا بایاد
 03/7میلی متر بیشتر از سایر سطرها به داخل برود.
حاشیه سمت راست از لبه کاغذ تا شروع اولین سطر به جز سطر آغازین هر بند(پاراگراف) باید  32/1میلی متر باشد.
حاشیه سمت چپ از لبه کاغذ تا انتهای اولین سطر باید  32/1میلی متر باشد.
لبه پایین کاغذ تا آخرین سطر نوشته یا متن باید از  32/1تا  21میلی متر باشد.

محل سوراخ نامه برای بایگانی
باید دو سوراخ را در حاشیه سمت راست برگ ها با دستگاه سوراخ کن طوری ایجاد کرد که فاصله عمودی دو طارف
سوراخ ها تا لبه کاغذ یکسان باشد.
اندازه و فاصله دو سوراخ از یکدیگر و از لبه کاغذ باید به شرح زیر باشد:
الف -قطر سوراخ ها( )6±2/1میلی متر
ب-فاصله مرکزهای دو سوراخ از یکدیگر( )81±2/1میلی متر
ج-فاصله مرکز هر سوراخ تا لبه حاشیه راست کاغذ( )03±0میلی متر
یادآوری -بهتر است به جای ایجاد سوراخ در اوراق اداری در بایگانی کردن ،روش هایی مانند پوشش های پالساتیکی
اوراق و یا گیره هایی که نیاز به سوراخ کردن کاغذ ندارند به کار گرفته شود.

فاصله عنوان
فاصله عنوان نامه تا اولین سطر باید  31میلی متر باشد و شروع آن باید از لبه حاشیه سمت راست  32/1میلای متار فاصاله
داشته باشد.
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یادآوری :در صورت درج موضوع نامه ،سطر بعد از عنوان با همان فاصله های ذکر شده برای عناوان ،بارای آن در نظار
گرفته می شود.
محل امضاء
این قسمت باید به اندازه دو سطر تا آخرین سطر نامه فاصله داشته باشد و پایان آن نباید از حاشیه سمت چپ عبور کند.
یادآوری -به منظور پیشگیری از امکان دخل و تصرف و اضافه کردن به متن نامه ،توصیه می شود در آخرین ساطر
نامه ،ابتدای نام خانوادگی کاربر و تاریخ بر حسب روز و ماه قید شود.
فاصله سطرها
فاصله سطرهای کلیه نامه های اداری  03میلی متر است.
فاصله انتهای تمامی سطرها با لبه کاغذ باید با رعایت حاشایه سامت چاپ( 32/1میلای متار) باشاد ،باه جاز ساطر پایاانی
پاراگراف که در قسمتی که تمام می شود نقطه گذارده و سپس پاراگراف بعدی شروع می شود.
در صورتی که نامه ای رونوشت داشته باشد ،کلمه رونوشت و نام گیرندگان رونوشت در دو سطر جداگانه و با رعایات
حاشیه معین شده درج می گردد.
کلیه صفحه های نامه های اداری باید دارای سربرگ باشند.
اندازه
 A4به اندازه ( )301*397میلی متر مخصوص نامه هایی که از  2سطر صفحه  A4بیشتر باشد.
 A5به اندازه ( )301*018میلی متر مخصوص نامه هایی که از  2سطر صفحه  A4کمتر باشد.
یادآوری -توصیه می شود به منظور یکنواختی و آسانی در گردش مکاتبات و بایگانی بهتر اسناد و مدارک ،کلیاه ناماه
ها در ابعاد  A4نوشته شود.
نامه هایی که در قطع  A5مورد استفاده قرار می گیرند نباید از یک صفحه  A5با در نظر گرفتن اندازه حاشیه ها تجااوز
کند ،در غیر این صورت باید در قطع  A4باشد.
جنس کاغذ نامههای اداری

جنس کاغذ نامه های اداری باید با استاندارد ملی ایران به شماره  1031و  1031–aمطابقت داشته باشد.
بهرهگیری از امکانات دیداری و جذب کننده
بهرهگیری از جدول و نمودار در نامههای اداری باعث آراستگی و نظم آن میگردد .در نامههایی که اطالعات زیاد
ممکن است باعث آشفتگی ذهن خواننده گردد ،بهتر است مطالب را در جدول طبقه بندی کنیم تا هم خواندن نامه آسانتر
شود و هم اقدام مأمور اداری روانتر و بهتر گردد .فرم نامههای اداری از جداول بسیار بهره میبرند و کاربرد آن روند اداری را
آسانتر و سریعتر میگرداند .در گزارشهای آماری و اداری میتوان از نمودار بهره برد .تهیهی نمودار و جداول از طریق نرم
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افزار واژه پرداز  wordامکان پذیر است .در گزارشهای اداری گاه به دسته بندیهایی نیاز داریم و گاه میخواهیم قسمت-
های مختلف یک چیز را نشان دهیم ،در این موارد میتوان از نمودارهای گوناگون استفاده کرد تا خواننده بتواند در یک نگاه
موارد را بشناسد و پس از آن با جزییات آن آشنا گردد .همچنین میتوان تمام نامه را در یک کادر جای داد و بخشی از حاشیه
گذاری را با آن انجام داد وگاه میتوان تنها سرلوحه را در کادر قرار داد تا خودش را برجسته نشان دهد.
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فصل چهارم

درستنویسی و آئین آن

در چهارمین فصل پیرامون:
 -شیوهی خطِّ فارسی
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شیوهی خطِّ فارسی (پیوسته و جدانویسی)

0

 .1-4قواعد کلی در شیوه خط

حفظ چهرهی خط فارسی :از آنجا که خط در تاأمین و حفاظ پیوساتگی فرهنگای نقاش اساسای دارد؛ نبایاد شایوهای
برگزید که چهرهی خطّ فارسی به صورتی تغییر کند که مشابهت خود را با آنچه در ذخاایر فرهنگای زباان فارسای باهجاا
مانده است بهکلّی از دست بدهد و در نتیجه متون کهن برای نسل کنونی نامأنوس گردد و نسلهای بعد در استفاده از متون
خطّی و چاپی قدیم دچار مشکل جدّی شوند و به آموزش جداگانه محتاج باشند.
حفظ استقالل خط :خطّ فارسی نباید تابع خطوط دیگر باشد و همواره از خطّ عربی تبعیات کناد .البتاه در نقال آیاات و
عبارات قرآن کریم  ،رسم الخطّ قرانی رعایت خواهد شد.
تطابق مکتوب و ملفوظ :کوشش میشود که مکتوب ،تا آنجاکه خصوصیات خطّ فارسی راه دهاد ،باا ملفاوظ مطابقات
داشته باشد.
فراگیر بودن قاعده :کوشش میشود که قواعد امال بهگونهای تدوین شود که استثنا در آن راه نیابد ،مگار آن کاه اساتثنا
خود قانونمند باشد و یا استثناها فهرست محدود تشکیل دهد.
سهولت در نوشتن و خواندن :قاعده باید به گونهای تنظیم شود که پیروی از آن کار نوشتن و خواندن را آسانتر ساازد؛
یعنی تا آنجا که ممکن است ،رعایت قواعد وابسته به معنا و قرینه نباشد.
سهولت آموزش قواعد :قواعد باید بهصورتی تنظیم شود که آموختن و بهکار بردن آنها تا حدّ امکاان بارای عامّاهی باا
سوادان آسان باشد.
فاصلهگذاری و مرزبندی کلمات برای حفظ استقالل و کلمه و درستخوانی :فاصلهگذاری میان کلمات ،خواه بسیط و
خواه مرکب ،امری ضروری است که اگر رعایت نشود سبب بدخوانی و ابهام معنایی میشاود .در نوشاتههاای فارسای دو ناوع
فاصله وجود دارد :یکی فاصلهی «برون کلمه» ،یعنی فاصلهگذاری میان کلمههای یک جمله یا عبارت ،مانند «یکی از صاحب-
دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود» ( این فاصله در حروفچینی رایانه «فاصلهی یک حرفی» خواناده مایشاود) و دیگاری
فاصلهی «درون کلمه» که میان اجزای ترکیب و اغلب در حروف منفصل میگذارند :ورود ،آزادمارد ،خاردورزی ،پردرآماد
(این فاصله در تداول ،نیمفاصله خوانده میشود) .رعایت این نیمفاصله ،باهویاژه در دساتنوشاتههاا ،دشاوار اسات و از ایانرو
اختیاری است و میتوان ابهام تلفّظی را در ترکیبهایی مانند خردورزی با حرکتگذاری برطرف کرد.

 .1این بخش ،متن دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
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امالی بعضی از واژهها و پیشوندها و پسوندها
در زبان فارسی ،کلمه از نظر ساختار به چهار نوع تقسیم میشود:
الف) کلمه بسیط؛
ب)کلمه مشتق؛
ج)کلمه مرکب؛
د)کلمه گروهی یا عبارتی.
کلمه بسیط
کلمه بسیط (ساده) کلمه ای است که در ساختمان آن تنها یک جزء معنادار وجود داشته باشد و قابال تقسایم باه اجازای
معنادار نباشد؛ مانند :درخت ،انسان ،کتاب و ...
کلمه بسیط از نظر نوشتاری مشمول قواعد پیوستهنویسی و جدانویسی نمیشود.
کلمه مشتق
کلمه مشتق ،کلمهای است که در ساختمان آن یک جزء معنادار بههمراه یک جزء بدون معنی (وند) وجود دارد.
وند :جزئی بیمعنی است که با افزوده شدن به کلمه ،گاه عالوه بر تغییر مقوله دستوری ،معنایی جدید به کلماه مایبخشاد.
وندها دو نوعند :صرفی و اشتقاقی.
وند صرفی :اینگونه وندها اگر به کلمه پایه اضافه شوند؛ مقوله دستوری و مفهوم آن را تغییر نمیدهند؛ مانند :پسوندهای
«ها ،ان» جمع ،پسوندهای تصغیر؛ مانند :دخترک ،باغچه؛ پسوندهای صفت تفضیلی و عالی :تر ،ترین.
وند اشتقاقی :اینگونه وندها پس از اضافه شدن به کلمه پایه ،تغییراتی در معنا و یا مقوله دستوری کلمه ایجاد میکنند.
«وند» اگر به ابتدای کلمه افزوده شود ،به آن پیشوند و اگر به آخر کلمه افزوده شود ،به آن پسوند و اگر در وسط دو کلمه
متشابه یا غیرمتشابه افزوده شود ،بدان میانوند گویند .کلمات پیشوندی و پسوندی را کلمه مشتق و کلمات میانوندی را کلمه

مرکب میگویند.
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پیشوندها
پیشوندها به چند قسم تقسیم میشوند :فعلی ،صفتساز ،قیدساز.
فعلی؛ مانند :فرو (فروبرد) ،فرا (فراخواند) ،بر (برآمد) ،در (درگذشت)
«ب» زینت یا تأکید و «ب» فعل امر مانند :بروید ،برو
«ن» نفی یا نهی مانند :نرو ،نمیروم
می و همی مانند :میروم ،همیروم.
صفتساز؛ مانند :هم (همکار) ،با (با ادب) ،ب (بخرد) ،بی (بیسواد) ،فرو (فرومایه) ،بر (برکنار) و ...
قیدساز؛ مانند :با (بسرعت) ،در ( در واقع) و ...
پیشوندواره :حرفی که در ابتدای اسمی میآید و نقش دستوری اسم را تغییر میدهد؛ مانند :حرف اضافه ،بعضی ضمیرها،
مانند :در خانه ،آن مرد ،این کتاب.
قاعده کلی در خط فارسی این است که پیشوند غالباً به کلمه بعد از خود میچسبد مگر اینکه موجب بدخوانی ،افزایش
دندانه و زشتنمایی کلمه شود .در زیر به تعدادی از پیشوندهای مختوم به حروف پیوندپذیر اشاره میشود:
پیشوندهای فعلی
الف) «ن و م» نفی و نهی« ،ب» زینت یا تأکید

این سه پیشوند به فعل میچسبد؛ مانند :بزن ،مرو ،نمیروم ،بایست و ...
قاعده

 .0هر گاه کلمهای با (الف) شروع شده باشد ،در افزایش این پیشوندها( ،الف) حذف میشود و به جای آن (ی) افزوده
میشود:
انداخت :بیانداخت ،نیانداخت
افتاد :بیافتاد ،نیافتاد
افکن :بیفکن ،نیافکن ،میفکن
 .3هر گاه کلمهای با (ایا ) شروع شود ،هیچگونه تغییری در کلمه ایجاد نیمشود:
ایستاد :بایستاد ،نایستاد ،مایستاد.
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 .2هر گاه کلمهای با (آ) شروع شود ،عالمت مد حذف میشود و قبل از الف( ،ی) اضافه میشود:
آمد :بیامد ،نیامد
آرامید :بیارامید ،نیارامید ،میارامید
آموخت :بیاموخت ،نیاموخت ،میاموخت
ب) می و همی

می و همی پیشوند فعل های ماضی استمراری و مضارع اخباری است .در نثر فارسی امروز« ،همی» کاربردی ندارد .در خط
فارسی امروز ،بر جدا بودن « می و همی» از فعل ،اتفاق نظر وجود دارد؛ اگرچه اتصال آن به فعل غلط محسوب نمیشود؛
بنابراین شایسته است بر اساس اتفاق عمومی ،از فعل جدا نوشته شود؛ مانند :میگویم ،همیرفت ،میرود ،میآید و ...

پیشوندوارههای اسمی
 .1حرف « بد به»
حرف « با به» یکی از پرکاربردترین پیشوندهای اسمی است که در پارهای موارد به کلمه بعد از خود میچسبد و در
پارهای موارد جدا نوشته میشود:
 1-1حرف «به» پیوندناپذیر
« 1-1-1به» حرف اضافه

«به» حرف اضافه هیچگاه به اسم بعد از خود نمیچسبد مانند :به خانه ،به این ،به علی ،به آن
نکته :در کلمات بدین ،بدان ،بدو ،بدیشان،حرف «با » پیوسته نوشته میشود.
« 1-1-2به» در حرف اضافه مرکب
به سویِ ،به جهتِ ،به نزدِ ،به طرفِ ،به واسطه و ...
« 1-1-3به» در کلمات مرکب میانوندی
مو به مو ،جزء به جزء ،یک به یک ،قدم به قدم ،نکته به نکته و ...
« 1-1-4به» در کلمههای گروهی
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عبارت فعلی :به دست آورد ،به کار برد ،به نظر رسید ،به جای آورد ،به سر برد
عبارت وصفی:سر به زیر ،سر به هوا ،خون به دل
عبارت قیدی :به طور کلی ،به این صورت ،به جهت اینکه ،به دلیل آنکه
« 1-1-5به» حرف قسم در کلمات فارسی

به خدا قسم ،به جان خودم
 1-2حرف پیشوندی « بد » پیوندپذیر

حرف «با » در موارد زیر به اسم بعد از خود میچسبد:
 1-2-1حرف «بد » صفتساز

هر گاه حرف «با » بر سر اسمی بیاید و بدان معنی صفتی بدهد ،از آنجا که کلمه ساخته شده یک واحد کالمی محسوب
میشود« ،با » به اسم ،متصل نوشته میشود؛ مانند:
با  +خرد (اسم) = بخرد (صفت) یعنی خردمند
با  +نام (اسم) = بنام (صفت) یعنی مشهور
و از این قبیل است :بهوش (هوشیار) ،بشکوه (شکوهمند) ،بحق (شایسته) ،بسزا (سزاوار) ،بجا (شایسته) ،بسامان
(درست) ،بقاعده (قاعدهمند) و ...
 1-2-2حرف «بد » قیدساز

کلمات عربی تنویندار متداول در فارسی ،نقش قیدی دارند و در صورت تبدیل تنوین ،اغلب حرف «با » به ابتدای کلمه
افزوده میشود ،از آنجا که کلمه مذکور یک واحد کالمی محسوب میشود« ،با » باید متصل نوشته شود و بر همین قیاس اسم-
های دیگری که با حرف «با » تبدیل به قید میشود ،متصل نوشته میشود؛ مانند:
تدریجاً (بتدریج) ،ندرتاً (بندرت) ،خصوصاً (بخصوص /بویژه) ،کالًّ (بکلی) ،حقیقتاً (بحقیقت) ،شدیداً (بشدت) و ...
« 1-2-3بد » حرف جر

در کلمات عربی ،گاه حرف «با » حرف جرّ است؛ بنابراین به تبع امالی عربی« ،با » به اسم مجرور متصل نوشته میشود
مانند :بالفاصله ،بالفصل ،بدون ،بنفسه ،بشخصه ،باهلل ،بالعوض ،بالعکس ،بالقوه و ...
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 .2پیشوند« بدی»
پیشوند «بی» معموالً بر سر اسم میآید و اغلب به آن معنی صفتی در مقام سلب و نفی میدهد و گاه بر سر اسم میآید
و به آن معنی قیدی میبخشد.
« 1-2بی» صفتساز

از نظر شیوه امال ،جدا نویسی «بی» پیشوندی صفتساز بر پیوستهنویسی آن ارجح است؛ مانند :بیسواد ،بیمصرف،
بیصرفه ،بیتربیت ،بیخاصیت ،بیگناه ،بیخطر ،بیغم و ...
در کلمات بسیط گونه ،اتصال ارجح است؛ مانند :بینوا ،بیچاره ،بیهوده ،بیزار ،بیمار ،بیکار ،بیگانه و ...
 .3پیشوند«هم»
«هم» پیشوند اشتراک است و هر گاه بر سر اسم بیاید ،بدان معنی اشتراک در امری یا چیزی میبخشد .قاعده بر این
است که «هم» به اسم بعد از خود متصل نوشته شود؛ مانند:
همکار ،همدل ،همسان ،همشیره ،همسایه ،همین ،همچنین ،همزاد ،هماهنگ ،هماورد و ...
پیشوند «هم» در کلمات زیر جدا نوشته میشود:
 .0هر گاه کلمه با حرف «م» شروع شده باشد؛ مانند :هممرز ،هممیهن ،هممنزل و ...
 .3هر گاه کلمه با «الف» شروع شده باشد؛ مانند :هماتاق ،هماحساس و ...
 .2هر گاه کلمه با «آ» شروع شده باشد و همزه «آ» در تلفظ ظاهر شود؛ مانند :همآوا ،همآواز ،همآرمان و ...
« .4چه» ضمیر و استفهامی
«چه» پیشوندوارهای است که معموالً به کلمات بعد از خود نمیچسبد؛ مانند :چهسان ،چهکتابی ،چهسالی ،چهنامی،
چهکاره ،چهبگویم و ...
در پرسشوارههای زیر «چه» متصل نوشته میشود :چگونه ،چطور ،چراف چقدر و ...
« .5ای» نشانه ندا
«ای» ندا هر گاه قبل از اسمی بیاید ،به آن اسم منادا گویند« .ای» ندا همیشه جدای از منادا نوشته میشود.
ای خدا ،ای علی ،ای که و ...
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پسوندها
پسوند ،جزء کوتاه و غیر مستقلی است که به تنهایی بهکار نمیرود ،اما پس از پیوستن به واژه اصلی و مستقل ،اغلب
مقوله دستوری آن را تغییر میدهد و کلمهای جدید با معنی دیگری میسازد .پسوندها در زبان فارسی بسیار زیادند و به اقسام
مختلف کلمه میپیوندند .با توجه به اینکه کلمه پسوندی ،کلمهای مستقل با معنی واحدی است ،یک واحد کالمی محسوب
میشود و نگرش عمومی بر پیوسته نویسی آن به کلمه اصلی است .پسوند اگر به دنبال کلمه مختوم به حرف پیوندپذیر بیاید،
بدان متصل نوشته میشود و اگر به دنبال کلمه مختوم به حرف پیوندناپذیر بیاید ،بدون فاصله با آن نوشته میشود .پارهای از
پسوندها در زبان فارسی عبارت است از:
 ا :دانا ،توانا ،مبادا ،سعدیا و ... ار :دیدار ،گفتار ،کردار و ... انه :مردانه ،زنانه ،ماهانه ،ساالنه ،شبانه و ... بان :باغبان ،نگهبان ،دیدهبان و ... تر :خوبتر ،زیباتر ،بهتر ،کمتر و ... چه :باغچه ،بیلچه ،کوچه و ... دان :نمکدان ،قندان ،گلدان و ... زار :گلزار ،نمکزار ،شنزار ،علفزار و ... ستان :گلستانف دهستان ،بستان ،دبیرستان و ... کار :ستمکار ،جفاکار و ... گار :آفریدگار ،کردگار ،کامگار و ... گانه :جداگانه ،سهگانه ،یگانه و ... گاه :دانشگاه ،صبحگاه ،شامگاه ،جایگاه و ... گر :ستمگر ،آهنگر ،دانشگر ،آتشگر و ... گین :خشمگین ،شرمگین ،اندوهگین و ... مند :دانشمند ،ارجمند ،توانمند و ... ناک :دردناک ،نمناک ،غمناک ،ترسناک و ...ص ف ح ه | 71

 ور :دانشور ،سخنور و ... وند :شهروند ،پسوند ،پیشوند ،میانوند و ... -یت :روحانیت ،انسانیت ،بشریت و ...

الف) «ها» پسوند جمع فارسی

«ها» نشانه جمع همگانی است ،یعنی همه واژههای متداول در فارسی را – اعم از فارسی و بیگانه – که قابل جمع
باشد ،میتوان با «ها» جمع بست و چون کلمه جمع ،یک واحد کالمی محسوب میشود« ،ها» در کلمههای مختوم به حروف
پیوندپذیر ،متصل نوشته میشود و در کلمات مختوم به حروف پیوندناپذیر ،بدون فاصله نوشته میشود.
«ها» در کلمات زیر به اسم قبل از خود نمیچسبد:
 .0هر گاه کلمه به « ه ااه» غیرملفوظ ختم شده باشد؛ مانند :خانهها ،نامهها ،نویسندهها ،زندهها
 .3به اسامی خاصی که شاخص هستند؛ مانند :سعدیها ،بهشتیها ،مولویها
 .2به اسامی عامی که به صورت شاخص بهکار میروند؛ مانند :کتابها ،الفها ،ایرانیها
 .1در صورتی که کلمه نامأنوس به نظر برسد؛ برای مثال «ها» معموالً به کلمات مختوم به « ه اه» ملفوظ میچسبد؛
مانند :راهها ،ماهها ،کالهها
اما به دلیل نامأنوس بودن «ها» به کلمات عربی مختوم به « ه اه» ملفوظ نمیچسبد؛ مانند :تشبیه (تشبیهها) :تشبیهها ،توجیه
(توجیهها) :توجیهها ،تنبیه (تنبیهها) :تنبیهها
ب) تر ،ترین

«تر» و «ترین» پسوندهای صفت تفضیلی (برتر) و صفت عالی (برترین) است .این نشانهها ،صفت مطلق را به صفت
تفضیلی و عالی تبدیل میکند .با توجه به اینکه صفتِ حاصل از این پسوندها از نظر معنی یک واحد گفتاری محسوب می-
شود ،به کلمه قبل از خود میچسبد.
«تر» و «ترین» از نظر امالی فارسی تابع یک حکمند؛ مانند:
بزرگتر ،کوچکتر ،زرنگتر ،سیاهتر ،بیشتر و ...
بزرگترین ،کوچکترین ،زرنگترین ،سیاهترین و ...
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«تر» و «ترین» در موارد زیر جدا نوشته میشود:
 .0در صورت بدنما شدن ،نامأنوش شدن و پر دندانه شدن کلمه ،مانند :شیرینتر ،پایینتر
« .3تر» و «ترین» به صفتهای مرکب نمیچسبند؛ مانند :سیهرویتر ،بداقبالتر ،خوشیمنتر ،پررنگتر ،کمیابتر
 .2کلمات مختوم به «ی» ،مانند :روشناییترین ،منطقیتر ،قهوهایتر
 .1کلمات مختوم به «ت» ،مانند :درشتتر ،درستتر ،پستتر ،زمختتر ،سختتر
 .2کلمات مختوم به «ط» ،مانند :غلطتر
 .6کلمات مختوم به «ه ااه» غیرملفوظ ،مانند :زندهتر ،سادهتر
ج) چه

«چه» یکی دیگر از پسوندهای فارسی است که به کلمه قبل از خود میچسابد و در مواجهاه باا حاروف غیار چسابان،
بدون فاصله نوشته میشود و به آن معنی تصغیر یا شباهت یا موصولی میافزاید:
« .0چه» تصغیر مانند باغچه ،بیلچه ،صندوقچه ،کتابچه
« .3چه» شباهت مانند بازیچه ،ماهیچه ،تاریخچه
« .2چه» شباهت و تصغیر مانند تربچه ،پیازچه
« .1چه»موصولی مانند آنچه ،چنانچه ،هرچه
د) که موصولی

حرف «که» همیشه جدای از کلمات دیگر نوشته میشود؛ مانند :کسی که ،مردی که ،همین که ،همان که ،وقتی کاه،
زمانی که و ...
در کلمات زیر به دلیل بسیط گونگی ،سر هم نوشته میشود :اینکه ،آنکه ،چنانکه ،چونکه ،بلکه و ...
هد) شناسههای فعلی مخفف «بودن» در زمان حال

شامل « :اَ م ،اِ ی( ،است) ، 0اَ یم ،اِ ید ،اَ ند»

 .1کلمه « است» فعل است و با توجه به اصل حد و استقالل کلمه به هیچ کلمهای نمیچسبد ،بنابراین الف) آن حذف نمیشود؛ مانند :این اسرت
که ،رفته است ،بزرگ است و ...
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این صورتهای فعلی ،همواره به کلمه قبل از خود پیوسته یا بدون فاصله نوشته میشود و در افزوده شدن به کلمه قبل از
خود ،گاه حرفی واسطه میشود .با توجه به اینکه کلمات به صورت کلی به کلمات مختوم به صامت و مصوت تقسیم میشود،
مبحث امالی این پسوند فعلی را با توجه به حرف آخر کلمات نشان میدهیم:
 .0کلمات مختوم به صامت
کلمات مختوم به صامت به حروف پیوندپذیر و پیوندناپذیر تقسیم میشود .در صورت صرف کلمهای با شناسه-
های مخفف فعل بودن ،اگر کلمه به حروف پیوندپذیر ختم شده باشد ،این پسوندها بدون هیچ حرف واسطهای به
کلمه میچسبد و اگر به حروف پیوندناپذیر ختم شده باشد ،بدون هیچ حرف واسطهای بدون فاصله با کلمه نوشته
میشود .مثال:
کلمه مختوم به صامت پیوندپذیر

بزرگم ،بزرگی ،ا  ،بزرگیم ،بزرگید ،بزرگند
خوبم ،خوبی ،ا  ،خوبیم ،خوبید ،خوبند
کلمه مختوم به صامت پیوندناپذیر

مَردم ،مردی ،ا  ،مردیم ،مردید ،مردند

 .3کلمات مختوم به مصوت
کلمات مختوم به مصوت در خط فارسی ممکن است به یکی از هشت حالت زیر ظاهر شود:
مختوم به مصوت کوتاه ( aدَ )

مانند« :نه» که صرف نمیشود.
مختوم به مصوت کوتاه « eده ه» غیرملفوظ

مانند :زنده ،نویسنده ،گوینده و ...

نکته  :)1در پاره ای از کلمات فعل است با کلمه قبل ،حالت بسیط گونه یافته ،در هم ادغام شده و الف) حذف شده است؛ مانند :کیست ،چیست
نکته  )2در کلمات مختوم به  o ، u ، aبه دلیل حذف تلفظ همزه ،در کتابت الف) را میتوان حذف کرد؛ مانند :داناسرت ،تواناسرت ،نیکوسرت،
خوشروست
البته در این موارد ،در صورتی که الف) ظاهر شود ،غلط محسوب نمیشود؛ بلکه حذف الف) ترجیحی است.
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کلمات مختوم به « ه اه» غیرملفوظ ،در اتصال به پسوندهای فعلی مذکور( ،الف) بین کلمه و شناسه فعلی واسطه می-
شود؛ مانند:
زندهام ،زندهای ،ا  ،زندهایم ،زندهاید ،زندهاند
نویسندهام ،نویسندهای ،ا  ،نویسندهایم ،نویسندهاید ،نویسندهاند
مختوم به مصوت کوتاه o

در فارسی سه کلمه مختوم به مصوت کوتاه  oوجود دارد که با نشانه دیداری «و» نوشته میشود؛ مانند :دو ،تو ،چو
دو کلمه «دو و چو» صرف نمیشوند؛ اما در صرف کلمه «تو» (بجز صیغه دوم شخص مفرد که حرف «ی» واسطه میشود)،
«الف» واسطه میشود:
من دوست توام ،ما دوست توایم
آیا علی تویی؟
ایشان دوست تواند
توام ،تویی ،ا  ،توایم ،تواید ،تواند (دوم شخص جمع با «تو» صرف نمیشود)
مختوم به مصوت بلند « aا»

در صرف کلمات مختوم به  ،aحرف «ی» واسطه میشود؛ مانند:
دانایم ،دانایی ،ا  ،داناییم ،دانایید ،دانایند
مختوم به مصوت بلند « uو»

در صرف کلمات مختوم به مصوت  ، uحرف «ی» واسطه میشود؛ مانند:
خوشبویم ،خوشبویی ،خوشبوییم ،خوشبویید ،خوشبویند
مختوم به مصوت بلند « iی»

در صرف کلمات مختوم به مصوت  ، iحرف «الف» واسطه میشود؛ مانند:
ایرانیام ،ایرانیای ،ایرانیایم ،ایرانیاید ،ایرانیاند
مختوم به مصوت مرکب « owدَ و»
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در صرف کلمات مختوم به مصوت مرکب  ، owمصوت  owبه صامت  Vتبدیل و تلفظ میشود؛ بنابراین حکم صامت پیدا
میکند و بدون هیچ تغییر و واسطهای صرف میشود؛ حرف «ی» واسطه میشود؛ مانند:
رهروم ،رهروی ،رهرویم ،رهروید ،رهروند
مختوم به مصوت مرکب « eyدَ ی»

در صرف کلمات مختوم به مصوت مرکب  ، eyحرف «الف» واسطه میشود؛ مانند:
من متولد ماه دیام.
نکته :با توجه به موارد مذکور ،میتوان قاعدهی صرف کلمات را با شناسههای فعلی به صورت زیر نوشت:
 .0در کلمات مختوم به صامت و مصوت مرکب  ،owشناسههای فعلی ،بدون هیچ تغییری به کلمه بعد از خود میچسابد یاا
بدون فاصله نوشته میشود؛
 .3در کلمات مختوم به «ه اه» غیر ملفوظ ،مصوت ( oبجاز دوم شاخص مفارد) ،مصاوت بلناد «ی» و مصاوت مرکاب ،ey
حرف «الف» واسطه میشود؛
 .2در کلمات مختوم به « »u،aو ( oفقط در دوم شخص مفرد) ،حرف «ی» واسطه میشود.

و) ضمایر متصل « دَ م ،دَ ت ،دَ ش ،دِ مان ،دِ تان ،دِ شان»

این ضمایر همراه اسم و فعل میآیند ،اگر به اسم بچسبند ،ضمیر اضافی ،و اگار باه فعال بچسابند ،ضامیر مفعاولیاناد.
هنگام اتصال این ضمایر به کلمه ،بسته به اینکه کلمه مختوم به صامت و چه نوع مصوتی باشد ،گاه بدون تغییر و گاه با حرف
واسطهای همراه میشوند.
بهطور کلی میتوان در سه حکم کلی ،حاالت مختلف آن را نشان داد:
 .0هر گاه کلمه به صامت و مصوت مرکب  owختم شده باشد ،ضمایر متصل بدون هیچگونه تغییری به کلمه مای-
چسبد و یا بدون فاصله میآید؛ مثال:
کتاب :کتابم ،کتابت ،کتابش ،کتابمان ،کتابتان ،کتابشان
زد :زدم ،زدت ،زدش ،زدمان ،زدتان ،زدشان
 .3در اتصال به کلمات مختوم به « ه ااه» غیرملفوظ ،ey ،i ،O ،در سه صیغه اول ،حرف «الف» افزوده میشود؛ مثال:
نامه :نامهام ،نامهات ،نامهاش ،نامهمان ،نامهتان ،نامشان
رادیو :رادیوام ،رادیوات ،رادیواش ،رادیومان ،رادیوتان ،رادیوشان
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 .2در اتصال به کلمات مختوم به  aو  uحرف «ی» واسطه میشود.
سرا :سرایم ،سرایت ،سرایش ،سرایمان ،سرایتان ،سرایشان
ابرو :ابرویم ،ابرویت ،ابرویش ،ابرویمان ،ابرویتان ،ابرویشان

ز) پسوند «ی» نکره

امالی کلمات متصل به «ا ی» نکره را میتوان تحت سه قاعده زیر معرفی کرد:
 .0در کلمات مختوم به صامت و مصوب  ،owی نکره ،بدون هیچگونه تغییری به کلمه قبل از خود میچسبد ،یا بدون
فاصله نوشته میشود؛ مانند:
 کتابی ،سنگی ،درسی ،کالسی جلوی ،رهروی .3در کلمات مختوم به «ه ااه» غیر ملفوظ ،ey ،i ،حرف «الف» واسطه میشود؛ مانند:
 نامهای ،خانهای ،زندهای کشتیای ،سینیای ،سیدیای .2در کلمات مختوم به « »u ،a ،Oحرف (ی) واسطه میشود؛ مانند:
 نمرهی دویی گرفتم. آقایی ،دانایی ،سرایی خوشبویی ،ابرویی ،سوییح) پسوند «ی» نسبت

امالی کلمات متصل به «ی» نسبت را میتوان تحت سه قاعده زیر معرفی کرد:
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 .1در کلمات مختوم به صامت و مصوت مرکب « owی» نسبت بدون هیچگونه تغییری ،به کلمه قبل از خود میچسبد و یا
بدون فاصله میآید؛ مانند:
 کتابی (منسوب به کتاب) ،تهرانی ،سنگی جلوی (منسوب به جلو) ،پلوی (ظرف پلو) .2در کلمات مختوم به « ه ااه» غیرملفوظ (بجز اسامی شهرها) ،حرف «گ» واسطه میشود (در اسامی شهرها ،الف واسطه
میشود):
 -زنده :زندگی ،هفته :هفتگی

خانه :خانگی

نویسنده :نویسندگی

 .3اسامی شهرها :آبادهای ،ساوهای ،خامنهای
 .4در کلمات مختوم به  ،ey ،i ،u ،a ،oحرف «ی» واسطه میشود؛ مانند:
 رادیویی ،پالتویی خدای ،هوایی ،دریایی خوشبویی ،ابرقویی ،سمنویی شما فروردینی هستید ،ولی ایشان دیی هستند( .متولدین فروردین و متولدین دی)ط) پسوند «ی» مصدری

امالی کلمات به « ا ی» مصدری را میتوان تحت سه قاعده زیر درآورد:
 .1در کلمات مختوم به صامت و مصوت مرکب « ،owی» مصدری بدون هیچ واسطهای میآید؛ مانند:
 خوبی (خوب بودن) ،زشتی (زشت بودن) نوی (نوی بودن) .2در کلمات مختوم به « ه ااه» غیرملفوظ ،حرف «گ» واسطه میشود؛ مانند:

ص ف ح ه | 77

 نویسندگی ،سادگی ،سفلگی .2در کلمات مختوم به مصوتهای  ،ey ،i ،u ،aحرف «ی» واسطه میشود؛ مانند:
 دانایی (دانا بودن) ،تنهایی -خوشرویی (خوشرو بودن) ،کمرویی (کمرو بودن)

کلمه مرکب
کلمه مرکب ،کلمه ای است که در ساختمان آن حداقل دو جزء معنادار به کار رفته باشد .کلمه مرکب معموالً یک
واحد گفتاری تلقی میشود و معنایی مستقل و متفاوت از اجزای خود دارد.
 .1تشخیص کلمه مرکب از غیرمرکب

الف) بین اجزای کلمه مرکب ،درنگ وجود ندارد؛ مانند :کتابخانه ،آسمانخراش ،آبشار
ب) در میان اجزای آن امکان افزایش جزء دیگری وجود ندارد؛ مانند:
گلِ خانهی من زیباست .گل باغچه خانهی من زیباست( .گل خانه ،کلمه مرکب نیست)
گلخانهی من زیباست ( .در بین اجزای گلخانه ،کلمهای افزوده نمیشود)
ج) کلمه مرکب یک واحد گفتاری تلقی میشود و معنای مستقل و واحدی دارد ،نه معنای اجزای خود را ،و
گاه اجزای آن چنان در هم آمیخته شده که در شمّ اهل زبان ،تجزیهناپذیر است؛ مانند :الفبا ،سیصد ،دلدار،
هماهنگ ،نیشکر و ...
 .2قاعده امالیی کلمه مرکب

با توجه به اینکه کلمه مرکب ،یک واحد گفتاری محسوب میشود و مفهومی متفاوت با مفهوم تک تک
اجزای خود دارد ،قاعده بر این است که متصل نوشته شود؛ مانند:
آبخوری (آب+خور+ی) ،آبدار (آب+دار) ،آبراه (آب+راه) ،آبرنگ ،آتشدان
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آدمکش

آرمانخواه

آهنربا

اسفبار

بالدار

بدهکار

درونمایه

بزرگراه

بزرگسال

پاکنویس

تاجگذاری

تاریکخانه

ترشرو

تکواژ

جانباز

جهانبخش

جهانگشا

چرکنویس

چشمگیر

چوبدستی

حرمسرا

حسابدار

حقوقدان

خاکروبه

خاکسار

خشکسالی

خوشبو

خوشحال

خویشتن

درستکار

دستیار

دستبند

دستبوس

دلسرد

دیندار

با اینکه قاعده امالیی کلمات مرکب بر پیوستهنویسی استوار است ،موارد فراوانی وجود دارد که این قاعده را نقض می-
کند و ما در این قسمت ،تحت عنوان موارد جدانویسی کلمات مرکب بدان اشاره میکنیم:
موارد جدانویسی کلمات مرکب
 .1مصدرها و فعلهای مرکب

در خط فارسی مصدرها و فعلهای مرکب از هم جدا نوشته میشود؛ مانند:
 مصدر مرکب :پیش رفتن ،باقی ماندن ،پیش بردن ،نگه داشتن و ... فعل مرکب :پیش رفت ،باقی ماند ،پیش برد ،نگه داشت و ...نکته :اگر اجزای فعل مرکب با هم اسم یا صفت مرکب بسازد و معنی اسمی و صفتی پیدا کند ،پیوسته نوشته میشود؛
مانند:
پیشرفت ،پیشبرد ،پیشروی ،باقیمانده ،نگهدار ،نگهدارنده و ...
پیشرفت کار خوب است.
آب به سوی ساحل پیشروی کرد.
باقیمانده غذا را دور ریخت.
نگهداری بچه به من سپرده شد.
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 .2کلمات مرکب میانوندی

معموالً کلمه پایه در درون خود وندی نمیپذیرد؛ یعنی واژهای در هم نمیشکند ،بنابراین در فارسی میانوند نداریم؛
بلکه گاه دو یا چند کلمه بسیط به کمک پیوندهایی به کلمات مرکب تبدیل میشوند که در اصطالح به آنها کلمات میانوندی
گویند.
میانوند ( )infexجزئی بیمعنی است که در میان دو واژه  -اعم از همسان و غیر همسان  -قرار میگیرد و یک کلمه
مستقل معنایی میسازد .میانوندها معموالً یک یا دو حرفیاند .بجز میانوند « »aدر بقیه موارد ،اجزای کلمات مرکب میانوندی،
جدای از هم نوشته میشود؛ مانند:
«ا» :سراسر ،لبالب ،کمابیش ،تکاپو
«به» :روبهرو ،جزءبهجزء ،سربهزیر ،سربههوا
«تا» :گوش تاگوش ،سرتاسر
«در» :تو در تو ،رو در رو
 .3اجزای ترکیبهای اِتباعی

اتباع در لغت بهمعنی پیروی کردن و در گفتار لفظی بیمعنی یا بدون معنی روشن است که در پی کلمهی پایه میآید.
کلمات اتباعی معموالً برای گسترش یا تأکید معنی و عموماً بدون واو عطف میآید .ترکیب اتباعی از یک جزء معنیدار و
یک جزء اتباعی بدون معنی (مهمل) ساخته میشود و معموالً در زبان گفتار رایج است؛ مانند:
پول مول ،رخت پخت ،گُل مل ،کار مار ،اسباب مسباب و ...
البته گاه حرف عطف «واو» بین آنها قرار میگیرد.
 .4کلمات مرکب از جزء مکرر

پارهای کلمات مرکب از تکرار یک جزء پدیدی میآیند ،اجزای این کلمات مرکب همیشه جدای از یکدیگر نوشته می-
شود ،برای مثال:
کمکم ،تکتک ،گاهگاه ،راهراه ،بهبه ،چپچپ ،نفسنفس ،دواندوان و ...
صوت آواها نیز از این دسته کلمات محسوب میشوند؛ مانند:
بعبع ،تقتق ،هقهق ،خسخس ،تاپتاپ و ...
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کلمات عربی متداول در فارسی از این قاعده مستثناست:
غلغل ،قلقل ،زمزم ،دلدل و ...
در زبان عربی در پارهای کلمات مرکب ،در جزء دوم مصوت کوتاه  - eکه به صورت « ه ااه» غیر ملفوظ ظاهر میشود
 افزوده شده است و پیوسته نوشته میشود. .5کلمات معطوف

کلمات مرکب معطوف به دلیل واسطه شدن واو عطف بین دو جزء ،جدا از هم نوشته میشود؛ مانند:
پرسوجو ،رفت و برگشت ،گشت و گذار و ...
در فارسی امروز در پارهای کلمات مرکب معطوف ،حرف «واو» در تلفظ حذف شاده اسات؛ بناابراین ،ایان کلماات را
میتوان پیوسته نوشت؛ مانند:
جستجو ،گفتگو ،شستشو ،خانمان و ...
 .6کلمات مرکب دوزبانه

پاره ای کلمات مرکب متداول فارسی از یک جزء فارسی و یک جزء بیگانه ساخته شده است ،که ممکن است جزء
فارسی مقدم یا مؤخر باشد .این کلمات مرکب ،جدا از هم نوشته میشوند؛ مانند:
ساندویچفروش ،قلچماق ،اسکناسشمار ،خوشتیپ ،شیکپوش و ...
 .7ترکیبهای خارجی متداول در فارسی

ترکیبهای خارجی متداول در فارسی جدا از هم نوشته میشود؛ مانند :علی ایِّ حال ،انشاءاهلل ،قدّس سرُّهالشریف
 .8ترکیبهای وصفی و اضافی

یکی از تفاوتهای کلمه مرکب با ترکیبهای وصفی و اضافی ،وجود کسرهی اضافه در ترکیبهای وصفی و اضافی
است و این کسرهی اضافه مانع اتصال اجزای ترکیب میشود؛ مانند:
حرفِ حق ،صرفِ نظر ،گلِ سرخ ،جنابِ عالی و ...
نکته( :)1در صورت وجود کسره ،اگر ترکیب اضافی ،معنای واحدی داشته باشد و بر یک چیز داللت کند ،کلمهی مرکب
تلقی میشود و پیوسته نوشته میشود؛ مانند:
تختِ خواب :تختخواب ،رختِ خواب :رختخواب

ص ف ح ه | 80

و از این قبیل است :صاحبدل ،آبرو ،پایتخت ،پشتکار ،آبجوش و ....
نکته( :)2در برخی ترکیبات اضافی،کسره اضافه در تلفظ حذف میشود؛ بنابراین چنین کلماتی را میتوان پیوسته نوشت؛ مانند:
جنابعالی ،گلسرخی ،میانسال ،ولیعصر و ...
 .9مرکب با اسم خاص

کلمهی مرکبی که جزء اول آن اسم خاص باشد ،جدا از هم نوشته میشود؛ مانند :عیسیدم ،موسیکالم ،سعدیصفت،
علیوار و ....
 .11مرکب با صفت فاعلی و مفعولی

کلمهی مرکبی که جزء دوم آن صفت فاعلی یا مفعولی باشد ،جدا از هم نوشته میشود؛ مانند :اجلرسیده ،بخت-
برگشته ،نمکپرورده ،غالمزاده ،آفتزده ،مصیبتدیده
 .11مرکب تنویندار

کلمهمرکبی که جزء اول آن تنوین داشته باشد ،اگر چه تنوین در نوشتن ظاهر نشود ،جدا نوشته میشود؛ مانند :مقسومٌ علیه
(مقسومعلیه) ،مضافٌ الیه (مضافالیه) ،معظمٌ له (معظمله) منقولٌ عنه (منقولعنه) و ...
 .12کلمات مختوم به « ه ده» غیرملفوظ

کلمات مرکبی که جزء اول آنها به «ه اه» غیرملفوظ ختم شده باشد ،جدا از هم نوشته میشود؛ مانند :سایهبان ،دیدهبان،
نامهرسان ،بیمهگذار ،پیادهرو ،کلهقند ،نیمهراه ،روضهخوان و ....
 .13کلمات مختوم به «ی»

کلمه مرکبی که جزء اول آن به «ی» ختم شده باشد ،جدانویسی آن ارجح است؛ مانند :کشتیگیر ،ولینعمت ،علینژاد
 .14تالقی دو حرف همسان

اگر در کلمهی مرکبی ،حرف آخر جزء اول با حرف اول جزء دوم همسان باشد ،جدا از هم نوشته میشود؛ مانند :هم-
مرز ،هممیهن ،تشریففرما ،کممصرف ،پاککن ،پایاننامه ،چوببری
 .15تالقی دو حروف متشابه

اگر در کلمهی مرکبی ،حرف آخر جزء اول با حرف اول جزء دوم متشابه باشد ،جدا از هم نوشته میشود؛ مانند :آب-
تنی ،آبپز ،آتشسوزی ،چوبپنبه ،شبتاب ،رکگو
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 .16تالقی حروف همآوا

هرگاه در کلمهی مرکبی ،حرف آخر جزء اول با حرف اول جزء دوم ،همصدا (همآوا) باشد ،جدا از هم نوشته می-
شود؛ مانند :عافیتطلب ،حقیقتطلب ،شاخصساز و …
 .17تالقی با الف در جزء دوم

هرگاه در کلمهی مرکب ،جزء دوم با «الف» شروع شود ،جدا از یکدیگر نوشته میشود؛ مانند :دلانگیز ،پسانداز،
سختافزار ،جهانافروز ،دلافسرده و ....
 .18تالقی با «آ» در جزء دوم

هرگاه در کلمهی مرکب ،جزء دوم با «آ» شروع شود ،دو حالت پیش میآید:
الف) اگر همزه «آ» تلفظ شود ،جدای از هم نوشته میشود ،مانند :دانشآموز ،جهانآفرین ،جهانآرا ،حزنآلود،
خوابآلود ،نشاطآور
ب) اگر همزه «آ» تلفظ نشود ،پیوسته نوشته میشود ،مانند :آسیاب ،هماهنگ ،دالور ،دستاورد ،پیشامد و ...
نکته :در کلمات مختوم به حروف پیوندناپذیر ،در صورتی که همزه «آ» تلفظ نشاود ،عالمات ماد «~» حاذف مایشاود؛ مانناد:
فراورده ،فرایند ،برایند و ...
 .19بدنما شدن

پارهای کلمات مرکب فارسی را اگرچه از نظر قواعد امالیی ،میتوان پیوسته نوشت ،در صورت اتصال ،بدنام و نامأنوس
مینماید ،این پدیده بدنمایی معلول عادت دیداری است و چون در متون مکتوب فارسی از گذشته تاکنون اجزای پارهای
کلمات مرکب کمتر متصل نوشته شدهاند ،امروز برای فارسیزبانان ،نامأنوس و زشت تصور میشود .البته بدنمایی گاه معلول
پردندانه شدن و دشوارخوانی کلمهی مرکب نیز هست؛ برای مثال:
شبنشینی /شبنشینی
فضلفروشی  /فضلفروشی
ششپهلو  /ششپهلو
سیالبخیز  /سیالبخیز
حقطلب  /حقطلب
ص ف ح ه | 83

ترکیبهای دیگر
 .1این و آن

کلمه «این» و «آن» گاه ضمیر اشاره و گاه صفت اشاره و گاه از مبهمات است و با توجه به استقالل و حدّ کلمه ،جدای
از کلمات دیگر نوشته میشود؛ مانند:
این مرد ،آن کتاب؛ این است که ،این خانه و ...
اما از جهتی با توجه به اصل بسیطگونگی ،بهپارهای کلمات میچسبد؛ از جمله:
اینجا ،آنجا ،همین ،همان ،آنکه ،اینکه ،آنها ،آنچه ،اینقدر ،اینطور ،آنگونه ،آنگاه و ...
نکته :کلماتی که با این و آن ،ترکیب مزجی میسازند ،تابع قاعده کلمات مرکب هستند و همیشه پیوسته نوشته می-
شوند؛ مانند:
چنین (چون  +این) ،چنان (چون +آن) ،اینک و ...
 .2هیچ

کلمه «هیچ» جدای از کلمات بعد از خود نوشته میشود؛ مانند :هیچ کتابی ،هیچ فردی ،بههیچوجه و ...
البته در پارهای کلمات ،پیوسته نوشتن آن جایز و مشهورتر است؛ مانند :هیچکس ،هیچکدام ،هیچیک ،هیچوقت ،هیچگاه
 .3نشانه مفعولی «را»

«را» کلمهای مستقل اما فاقد معنی است و در نثر امروز بیشتر به عنوان نشانهی مفعول بهکار میرود .کلمه «را» به هیچ
کلمهای نمیچسبد و همواره جدا نوشته میشود مگر در دو کلمه «چرا» و «مرا» که اولی مخفف «برای چه» و دومی مخفف
«من را» است.
«چه را» اگر به معنی «چه چیز را» باشد ،باید جدا نوشته شود ،مانند :چه را برداشتی؟ یعنی :چه چیز را برداشتی؟
اما اگر به معنی «برای چه» باشد ،پیوسته نوشته میشود؛ مانند :چرا نیامدی؟ یعنی :برای چه نیامدی؟
نمونههایی از کلمات همراه «را» :کتاب را ،ایشان را ،وی را ،تو را  ،این را و ...
 .4عدد و معدود

عدد کلمهای است که برای شمارش کلمه بعد از خود به کار میرود و میتواند تا بینهایت ادامه داشته باشد .از آنجا
که عدد کلمهای مستقل است ،همیشه از معدود خود جدا نوشته میشود؛ مانند :یک هکتار ،هفت فرهنگ ،شش جهت ،پنج
کتاب و ...
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در پاره ای کلمات از آنجا که عدد نقش شمارشی ندارد ،با کلمه بعد از خود حکم بسیط گونگی پیدا میکند و پیوسته نوشته
میشود؛ مانند:
چلچراغ ،چلستون ،نیمرو ،نیمرخ ،نیمسال ،نیمکت ،هشتگرد ،یکدل ،یکنواخت ،یکشنبه ،دهگانه ،یکدست و ...
پارهای از کلمات از نظر بدنما شدن ،جدا از هم نوشته میشوند؛ مانند:
یک القبا ،یکتنه ،یکشبه و ...
کلمه یا عبارت گروهی
کلمه یا عبارت گروهی به مجموعهای از کلمات گفته میشود که با هم مفهوم واحدی را به ذهن میرسانند و در
ساختمان آن حداقل یک حرف اضافه و دو جزء معنادار وجود دارد .کلمه یا عبارت گروهی بر چند قسم است و قاعده بر این
است که اجزای عبارت گروهی جدای از هم نوشته شود.
عبارت گروهی بر چند قسم است:
 .0عبارت گروهی فعلی ،مانند :به دست آورد ،آببهآب شد ،بهسر برد ،بهانجام رساند و ...
 .3عبارت گروهی وصفی ،مانند:

نشانه همزه
 .1همزه میانی:

الف) اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد ،روی کرسی «ا» نوشته می شود ،مگر آنکه پس از آن مصوّت «ای» و «او» و
«ااِا» باشد که دراینصورت روی کرسی «یا» نوشته میشود؛مانند:
رأفت ،تأسّف ،تأللؤ ،مأنوس ،شأن
رئیس ،لئیم ،رئوف ،مطمئن ،مشمئز
باید توجه داشت که در کلمات عربی بر وزن «مُتَفَعِّل» نظیر متأثّر ،متأخّر ،متألّم که در تداول ،اوّلین فتحهی آنها به
کسره تبدیل شده ،همان صورت عربی آن مالک قرار گرفته است.
ب) اگر حرف پیش از آن مضموم باشد ،روی کرسی «و» نوشته میشود؛ مگر آنکه پس از آن مصوّت «او» باشد که
دراینصورت روی کرسی «ی» نوشته میشود:
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رؤیا ،رؤسا ،مؤسّسه ،مؤذّن ،مؤثّر
شئون ،رئوس
ج .اگر حرف پیش از آن مفتوح یا ساکن و پس از آن حرف «آ» باشد ،بهصورت ا آ /آ نوشته میشود:
مآخذ ،قرآن ،مرآت
در بقیهی موارد و در کلّیهی کلمات دخیل فرنگی با کرسی «ی » نوشته میشود:
لئام ،رئالیست ،قرائات ،استثنائات ،مسئول ،مسئله ،جرئت ،هیئت
لئون ،سئول ،تئاتر ،نئون
استثنا :توأم
 .2همزه پایانی
الف .اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد (مانند همزهی میانی ماقبلمفتوح) ،روی کرسی «ا» نوشته میشود:
خأل ،مبدأ ،منشأ ،ملجأ
ب .اگر حرف پیش از آن مضموم باشد (مانند همزهی میانی ماقبلمضموم) ،روی کرسی «و» نوشته میشود:
لؤلؤ ،تأللؤ
ج .اگر حرف پیش از آن مکسور باشد ،روی کرسی «ی» نوشته میشود :متأللئ
د .اگر حرف پیش از آن ساکن یا یکی از مصوّتهای بلند «آ» و «او» و «ای» باشد ،بدون کرسی نوشته میشود:
جزء ،سوء ،شیء ،بُطء ،بطیء ،سماء ،ماء ،امالء ،انشاء
باید توجه داشت که کلماتی مانند انشاء ،امالء ،اعضاء در فارسی بدون همزهی پایانی هم نوشته میشود که صحیح
است .همزهی پایانی بدون کرسی در کلمات انشاء ،امالء ،اعضاء در فارسی ،در اضافه به کلمهی بعد از خود ،اغلب حذف می-
شود و بهجای آن «ی» میانجی میآید؛ مانند انشای خوب ،اعضای بدن ،ولی همزهی آن هم صحیح است :انشاءِ خوب ،اعضاءِ
بدن.
هرگاه همزه پایانی ماقبل ساکن (بدون کرسی) یا همزه پایانی ماقبل مفتوح ( باکرسی «ا») و یا همزه پایانی ماقبل
مضموم (با کرسی «و») به یای وحدت یا نکره متّصل شود ،کرسی «ی» میگیرد و کرسی قبلی آن نیز حفظ میشود.
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جزئی ،شیئی ،منشائی ،مائی ،لؤلوئی
راهنمای کتابت همزه
کرسی «ا»

بدون کرسی

کرسی «و»

کرسی «ی»

«أ ،دأ»

«آ ،دآ»

«ؤ ،دؤ»

«ئ ،دئ»

«ء»

تأثیر

قرآن

تأللؤ

ائتالف

بُطء

تأخّر

آللی

رؤسا

ارائه

بَطیء

تأخیر

مآل

رؤیا

اسائه

جزء

تأدیب

مرآت

رؤیت

استثنائات

سوء

تأذّی

مآخذ

سؤال

استثنائی

شیء

تأسّف

مآثر

فؤاد

القائات

ضوء

تأسیس

منشآت

لؤلؤ

اورلئان

فیء

تأکید

مآب

لؤم

ایدئالیسم

ماء

تألّف

مآرب

مؤالفت

بئاتریس

تألیف

مؤانست

بئر

تأمّل

مؤتلف

پرومتئوس

تأمین

مؤتمن

پنگوئن

تأنّی

مؤثّر

تبرئه

تأنیث

مؤدّب

تخطئه

تأویل

مؤدّی

تئاتر

تفأل

مؤذّن

تئودور

تأللؤ

مؤسّس

توطئه

توأم

مؤسّسه

جزئی

یأس

مؤکد

سوئی
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واژهها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی (از کتاب فرهنگستان ادب و زبان فارسی)
«ة» در واژه ها و ترکیبات و عباراتِ مأخوذ از عربی به صورتهای زیر نوشته می شود:
. 0اگر در آخرِ کلمه تلفّظ شود ،به صورتِ «ت» نوشته می شود:
رحمت ،جهت ،قضات ،نظارت ،مراقبت ،برائت
به استثنای صلوة ،مشکوة ،زکوة ،رحمةاللّه علیه (در جایی که مراعاتِ رسم الخطّ قرآنی این کلمات در نظر باشد).
 .3اگر در آخرِ کلمه تلفّظ نشود ،به صورت(های غیرملفوظ) «ه» نوشته می شود:
عالقه ،معاینه ،نظاره ،مراقبه ،آتیه
و در این حالت از قواعد مربوط به« های » غیرملفوظ تبعیت می کند:
عالقه مند ،نظارگان ،معاینة بیمار ،مراقبه ای
. 2در ترکیباتِ عربی رایج در فارسی ،مانند کاملةالوداد ،لیلةالقدر ،ثقةاالسالم ،خاتمةاالمر ،دایرةالمعارف ،معموالً به صورت «
ة /ة » نوشته می شود ،اماگاهی در بعضی از ترکیبات ،مانند حجّت االسالم و آیات اهلل ،باه صاورتِ «ت» مای آیاد کاه آن هام
درست است.
« و»که در برخی از کلمه های عربی ،مانند زکوة ،حیوة ،مشکوة ،صلوة به صورت « آ» تلفّظ می شود ،در فارسی (جز در
مواردی که رعایت رسم الخطّ قرآنیِ این گونه کلمات مورد نظر باشد) به صورتِ «الف» نوشته می شود.
زکات ،حیات ،مشکات ،صالت
تبصره :کلمه هایی مانند زکوة ،مشکوة ،صلوة (اگر به این صورت نوشته شده باشد)،
در اضافه به « ی» نسبت یا وحدت ،با « ا» و « ت» نوشته می شود:
زکاتی ،مشکاتی ،صالتی ،حیاتی
. 3اسم های خاص:
عیسی ،یحیی ،مرتضی ،مصطفی ،موسی ،مجتبی
تبصره :واژه هایی مانند اسمعیل ،هرون ،رحمن که در رسم الخطِ قرآنی به این صورت نوشته می شود در فارسی با « الف »
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نوشته می شود :اسماعیل ،هارون ،رحمان .بعضی کلمات از قاعدة فوق مستثناست :الهی ،اعلیحضرت. ...
. 2ترکیباتی که عیناً از عربی گرفته شده است:
اعالم الهدی  ،بدرالدُّجی ،طوبی لک ،التُعَدُّوالتُحْصی ،سِدرَةُالمُنتَهی  ،التُحصی(صیغه های فعلی)
اسامی سوره های قرآن (مانند یس ،طه ،و )...به شکل مضبوط در قرآن نوشته می شود ،اما در کلماتی مانند یاسین ،آل طاها و...
قاعدة تطابق مکتوب وملفوظ رعایت می شود.
تنوین ،تشدید ،حرکت گذاری هجای میانی « وو »
آوردنِ تنوین (درصورتی که تلفّظ شود) در نوشته های رسمی و نیز در متون آموزشی الزامی است .تنوین به صورتهای زیر
نوشته میشود:
 .0تنوین نصب :در همه جا به صورتِ « اً  /اً » نوشته میشود:
واقعاً ،جزئاً ،موقتاً ،عجالتاً ،نتیجتاً ،مقدمتاً ،طبیعتاً ،عمداً ،ابداً
تبصرة  :0کلمه های مختوم به همزه ،مانند جزء ،استثناء ،ابتداء ،هرگاه با تنوینِ نصب همراه باشد ،همزة آنها روی کرسی « ی»
می آید و تنوین روی « الفِ » بعد ازآن قرار می گیرد :جزئاً ،استثنائاً ،ابتدائاً .
تبصرة  :3تاء عربی« ة /ة » ،اعم از آنکه در فارسی به صورتِ « ت» یا « ه /ه » (های غیرملفوظ) نوشته یا تلفّظ شود ،در تنوین
نصب ،بدل به «ت» کشیده می شود و عالمت تنوین روی الفی قرار می گیرد که پس از«ت» می آید
نتیجتاً ،موقتاً ،نسبتاً ،مقدمتاً ،حقیقتاً
 .3تنوین رفع و تنوین جرّ  :در همه جا به صورت ٌ و ٍ نوشته می شود و فقط در ترکیبات مأخوذ از عربی که در زبان فارسی رایج
است به کار می رود:
مشارٌ الیه ،مضافٌ الیه ،منقولٌ عنه ،مختلفٌ فیه ،متفقٌ علیه ،بعبارةٍ اُخری ،اباًعن جدٍ ،بایّ نحوکان.
گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد مگر در جایی که موجب ابهام و التباس شود که یکی از مصادیق آن هم نگاشت هاست:
معین/معیّن؛ علی/عِلّی؛ دوار/دوّار؛ کره/کُرّه؛ بنا/بنّا
تبصره :در متون آموزشی برای نوآموزان و غیرفارسی زبانان و نیز در اسناد و متونِ رسمی دولتی ،گذاشتنِ تشدید در همة موارد
ضروری است.
حرکت گذار ی تنها در حدّی الزم است که احتمال بدخوانی داده شود:
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عُرضه/عَرضه؛ حَرف/حِرَف؛ بُرْد/بُرَد؛ سرْچشمه/سرِ چشمه
واژه های دارای هجای میانی « وو » با دو واو نوشته می شود:
طاووس ،لهاوور ،کیکاووس ،داوود
تبصره  :0نوشتن« داود » با یک واو به تبعیت از رسم الخطّ قرآنی بالمانع است.
تبصرة  :3در مورد نام شخص ،ضبط نهادی شده (مطابق شناسنامه) اختیارمی شود :کاوس ،کاوسی
 -3امالی درست واژگان
مهمترین موضوع در تایپ فارسی ،رعایت امالی صحیح کلمات است .هر نوشتهای ،هر چند علمی و مؤثر ،با وجود غلط
امالیی ،زشت و ناپسند جلوه میکند و نزد خواننده بیاعتبار شمرده میشود .اصاالح غلاطهاای امالیای یکای از وظاایف
اصلی ویراستاران است.
درست است که مقصود اصلی نوشتار از توجه به جزء به جزء کلمات مهمتر است؛ اما این نمیتواند توجیه مناسابی بارای
غلطنویسی ما باشد .شایسته نیست که نوشتار صحیح را فقط ویژه ادیبان و متخصصین حوزه ادبیاات بادانیم و باا بیاان ایان
دلیل ،اشتباهات و کمدقتی خود را نادیده بگیریم .این بیدقتی ممکن است گااهی منجار باه از دسات دادن موقعیاتهاای
شغلی و حرفهای شود؛ پس الزم بهعنوان یک مهارت به آن بنگریم و آگاهی الزم را در این مورد کسب نماییم.
 .1-3پرکاربردترین غلطهای امالیی در نتیجهی اشتباه شکل ملفوظ و مکتوب
شکل درست

شکل نادرست

شکل درست

شکل نادرست

شکل درست

شکل نادرست

آخور

آخُر

برهه

برحه

اشک

اشگ

اثناعشر

اثنی عشر

بودجه

بوجّه

اعماق

عماق

بحبوحه

بهبوهه

خرسند

خورسند

انتر

عنتر

بردگان

برده گان

خراجگزار

خراجگذار

بررسی

برّسی

پایه گذار

پایه گزار

خرجین

خورجین

خرده مالک

خورده مالک

پشک

پشگ

خرده فروشی

خورده فروشی

سالخورده

سالخرده

پیش خان

پیش خوان

خزعبالت

قزعبالت

سبزی خُردکنی

سبزی خورد کنی

تعیین

تعین

خشک

خشگ

سرمه

سورمه

تغییر

تغیر

خشنود

خوشنود

عسکر

عسگر
ص ف ح ه | 91

تقاص

تخاص

خواربار

خواروبار

عالقه مند

عالقمند

تمیز

تمییز

ذوزنقه

ذوذنقه

غلتک

غلطک

توجیه

توجیح

راجع به

راجب

فرغون

فرقون

شکل درست

شکل نادرست

شکل درست

شکل نادرست

شکل درست

شکل نادرست

تهیّه

تهییه

راحت تر

راحتر

فروگذار

فروگزار

جدّ و آبا

جدّ و آباد

رتیل

رطیل

فطیر

فتیر

چغندر

چقندر

رذل

رزل

فی الجمله

فلجمله

حدس

حدث

زادبوم

زادوبوم

کج و معوج

کج و مأوج

حق گزار

حق گذار

زادولد

زاد و ولد

کشتگان

کشته گان

حیص و بیص

حیض و بیض

زرشک

زرشگ

کشکول

کشگول

خرده

خورده

زکام

ذکام

کمیسیون

کمسیون

خردسال

خوردسال

ستبر

سطبر

گنجشک

گنجشگ

خرده گیری

خورده گیری

سرمایه گذاری

سرمایه گزاری

لشکر

لشگر

ضاللت

زاللت

شکرگزار

شکرگذار

لولوخُرخُره

لولوخورخوره

مذکور

مزکور

مزبور

مذبور

موجّه

موجح

وهله

وحله

مشکل

مشگل

میلیارد

ملیارد

هرس کردن

حرص کردن

مشکین

مشگین

نام گذاری

نام گزاری

هفده

هیفده

ملغمه

ملقمه

ناهار

نهار

هیدروژن

ئیدروژن

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ

نعناع

نعنا

یک خرده

یک خورده

نمازگزار

نمازگذار

 .2-3پرکاربردترین غلطهای امالیی در نتیجهی کاربرد نابهجا (کلمات متشابه):
کلماتی که شباهت آوایی دارند و نباید بهجای هم به کار برد:
آج :برجستگی روی سوهان

عاج :دندان فیل

آجل :آینده

عاجل :شتابان
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آذر :آتش ،نهمین ماه شمسی

آزر :عموی پیامبر

ابلغ :رساتر

ابلق :دورنگ ،سیاه وسفید

اتالل :پشتهها

اطالل :ویرانهها

اثاث :لوازم منزل

اساس :بنیاد ،پایه

اثمار :جمع ثمر(میوه)

اسمار :جمع سمر(افسانه)

اثیر:کره آتش

اسیر:گرفتار بهدست دشمن

ارز :پول خارجی

ارض :زمین

عرض :در مقابل طول ،بیان خطب
اشباه :جع شبه ،مانند

اشباح :جمع شبح

الغا :لغو کردن

اِلقا:آموختن

الم :رنج

عَلَم :درفش

اِمارت:حکومت

عمارت :بنا

اَمل :آرزو

عمل :کار

انتساب :نسبت دادن

انتصاب :گماشتن

ایالم :استان معروف

عیالم :کشوری در دنیای قدیم

بالطّبع:از روی میل

بالتبع :درنتیجه

براعت :کمال فضل و ادب

برائت :بیزاری جستن

پرتقال :میوه

پرتغال :نام کشور

تألّم :رنج بردن

تعلّم :آموختن

تحلیل :تجزیه کردن

تهلیل :ذکر ال اله اال اهلل

تراز :ابزار بنایی

طراز :حاشیهدوزی ،ردیف

تهدید :ترساندن

تحدید :محدود کردن

ثَمَن :قیمت

سمن :نام گل

ثمین :گرانبها

سمین :فربه

ثواب :پاداش اخروی

صواب:صحیح ،درست

جذر :ریشه گرفتن

جزر :پسرفت آب دریا

حایل :مانع

هایل :ترسناک

حوزه:ناحیه

حوضه :حوض

حیات :زندگی

حیاط :محوطه خانه

ذرع :مقیاس طول

زرع :کاشتن

ذقن :چانه

زغن :زاغ

ذکی :تیزهوش

زکی :پاک دامن
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ذلّت :خاری

زلّت :خطا ،لغزش

سفیر :پیک

صفیر :صدای گلوله و پرندگان

سالح :اسلحه

صالح :نیکی

شبح :سیاهی از دور

شبه :سنگ سیاه

طوفان:باد یا باران

توفان :غرّان ،توفنده

عسیر :دشوار

عصیر :عصاره ،شراب

فطرت :سرشت

فترت :فاصله

قدر :ارزش

غدر :حیله ،فریب

قیاس :مقایسه

غیاث :فرینشانی

گذراردن :قراردادن ،وضع کردن ،تأسیس کردن مثل قاانونگاذار ،گزاردن :بهجا آوردن ،ادا کردن ،انجام دادن مثل شکرگزار،
سیاستگذار ،بدعتگذار ،آسانگذار

نمازگزار ،خراجگزار ،حقگزار ،سپاسگزار

معمور :آبادان

مأمور:کسی که انجام وظیفه می کند

متبوع :مورد تبعیت

مطبوع:خوشایند طبع

محظور :ممنوع

محذور :گرفتاری

مضمضه :گردانیدن آب در دهان

مزمزه:چشیدن

مستور :پوشیده

مسطور :نوشتهشده

معونت :کمک،یاری

مئونت :خرجی

مفروض :فرض شده

مفروز :جداشده

منتفی :نابودشده

منطفی :خاموش

منسوب :نسبتدادهشده

منصوب:گماشته شده

نواحی :جمع ناحیه

نواهی :نهی شدهها

.3-3کلماتی که تفاوت حرکتی دارند و نباید بهجای هم بهکار برد:
اَتباع :پیروان

اِتباع و اتّباع :پیروی کردن

اَحیا :زندگان(جمع حی)

اِحیا :زنده کردن

اَخبار :جمع خبر

اِخبار :اگاهی دادن

اَخوان :دو برادر

اِخوان :برادران

اَسناد:جمع سند

اِسناد :نسبت دادن

اَشعار :جمع شعر

اِشعار :اطالع

اَعراض :جمع عَرَض

اِعراض :روی گردانیدن

اَعالم :جمع عَلَم

اِعالم :آگاه کردن
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اَعالم:نام خاص

اِعالم :آگاهی

اَعمال :جمع عمل

اِعمال :به کاربستن

اَقدام :جمع قدم

اِقدام :قدم پیش گذاشتن

اَمارت :نشانه

اِمارت :حکومت

اُموی :منسوب به اُمیه

اَموی :منسوب به اَمه(کنیز)

انگشت :عضو معروف

اِنگشت :زغال

اُولی (بر وزن گویا) :نخست

اَولی (بروزن سَودا) :سزاوارتر

ایمن :مصون

اَیمن:صحرای طور

بَدَوی :بیابنگرد

بدوی :ابتدایی ،اوّلیه

بُلوک :چند قریه

بِلوک :کشورهای با حکومت یکسان

ترکه:شاخه چوب

ترَکه :میراث

جُمَل :جمع جمله

جُمَّل :نوعی از حساب

حکم :فرمان

حَکَم :داور

خاتم :انگشتری

خاتِم:ختم کننده

خَلط:آمیختن

خِلط :ترشحات بینی

خمار :نشئه

خَمّار :باده فروش

خِمار :روسری
دماغ :بینی

دِماغ :مخ

دَوران :چرخش

دُوران :زمان،عصر

دی :ماه دهم شمسی

دی(بر وزن زی) :دیروز

رستن :رهایی

رُستن:روییدن

رُهبان :زاهد

رَهبان :راهبان ،راهدار

زَوّار :زیارتکننده

زُوّار :جمع زایر

سَفَر :گردش

سِفر :کتاب

سُموم :جمع سم

سَموم :بادهای سوزان

سَوق(بروزن ذوق) :راندن

سُوق(بروزن دوغ) :بازار

سِهام :تیرها

سَهام :جمع سهم

طِیب :بوی خوش

طَیب :پاکیزه

عده :شماره افراد

عُدّه :ساز و برگ

عُلوی :بلند

عَلَوی :منسوب به علی
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عمان :نام دریای معروف

عمان:پایتخت اردن

عمران :نام پدر موسی

عمران:آبادانی

غنا :توانگری

غنا:آواز خوش

کبار :بزرگان

کُبار و کبار :بزرگ

کحل :سرمه

کهل :مرد میانه سال

ماده :مقابل نر

ماده :مفرد مواد

مجاز :غیرحقیقی

مُجاز :اجازه داده شده

محال :ناممکن

محال :جمع محل

محرم :خویشاوند

مُحرم :احرام پوشنده

مُحرّم :نام ماه
معظّم :مورد تعظیم

معظم :بزرگ

مُقام :اقامت

مقام :درجه ،پایه

مقدَم :از راه رسین

مقدّم :پیشین

مورَخ :تاریخ نگار

مورّخ :تاریخ دار

مَلَک :فرشته

مُلک :سرزمین

مَهر:کابین

مُهر :عالمت

منکِر :انکارکننده

منکَر :زشت

مَلَکه :کیفیت نفسانی ثابت

مَلِکه :شهبانو

نبی :پیامبر

نُبی :قرآن

 .3-4واژه هایی دارای دو یا چندصورت امالیی با ضبط مختار
در فارسی کلماتی وجود دارد که دارای دو یا چندصورت امالیی مضبوط است .مراد واژه هایی است که درکتابت آنها
حروف هماوا به کار رفته باشد .فهرست این واژه ها ضبط پیشنهادی برای آنها به تفکیک عام و خاص به شرح زیراست:
صورت های امالیی
آذوقه

آزوقه

آروغ

آروق

آزاد

آزاده

آستان

آستانه

آباد

آبادان

آشکار

آشکارا

آشیان

آشیانه

آسیا

آسیاب

آقا

آغا

اتاق

اطاق

اتو

اطو

ابزار

افراز

اسطبل

اصطبل

اسطرالب

اصطرالب

اختاپوس

اختاپوث

الم شنگه

علم شنگه

امپراتور

امپراطور

افسنتین

افسنطین

اتراق

اطراق

آینه

آیینه

امپراتریس

امپراطریس
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باتالق

باطالق

باباغوری

باباقوری

باتری

باطری

بلغور

بلقور

باجناغ

باجناق

بغچه

بقچه

پنهان

پنهانی

بلیت

بلیط

پاتوق

پاتوغ

تاس

طاس

پیرامون

پیرامن

تاس کباب

طاس کباب

تاق

طاق

تارم

طارم

تاالر

طاالر

تاول

طاول

تاغ

تاق(نام درختچه)

تبرخون

طبرخون

تبرزین

طبرزین

تایر

طایر

تباشیر

طباشیر

تپق

طپق

تاقدیس

طاقدیس

تپیدن

طپیدن

ترق وتوروق

تاراغ وتوروغ

تبرزد

طبرزد

تراز

طراز

تراز

طراز

تپانچه

طپانچه

ترقه

طرقه

تشت

طشت

تُتماج

طُطماج(نام آش)

تنبور

طنبور

تغار

طغار

ترخون

طرخون

ثمر

ثمره

جارو

جاروب

توفان

طوفان

جزء

جزو

جهیزیه

جهازیه

جاوید

جاویدان

چلغوز

چلقوز

چارق

چارغ

چهر

چهره

خارا

خاره

خورش

خورشت

ختمی

خطمی

دنبال

دنباله

رخسار

رخساره

درازی

درازا

دوقلو

دوغلو

روشنی

روشنایی

روان

روانه

روزن

روزنه

زغال

ذغال

شکیب

شکیبایی

صفحه

صحیفه

سوغات

سوقات

غمخوار

غمخواز

غلتیدن

غلطیدن

غربال

غربیل

قاتی

قاطی

فهرس

فهرست

قداره

غداره

قاروقور

غاروغور

قباد

غباد

قرتی

غرتی

قدقد

غدغد

قدغن

غدغن

قراقروت

قراقروط

قرشمال

غرشمال

قُرُق

غُرُق

قورمه

قرمه

قروش

غروش

قزقان

قزغان

قشقرق

غشغرق

قیشالغ

قیشالق

قشالق

قشالغ

قفس

قفص

قُلُپ

غُلُپ

قلبنه

غلنبه

قورباغه

غورباغه

قلیان

غلیان

قورت

غورت

قوطی

قوتی

قیقاج

غیقاج

قیماق

قیماغ

التاری

الطاری

لق و لوق

لغ و لوغ

لق لق

لغ لغ

لوطی

لوتی

مهمان

میهمان

ناامید

نومید

مصراع

مصرع

مالت

مالط

ناسور

ناصور
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نسطوری

نستوری

نق نق

نغ نغ

نفت

نفط

ورقلمبیدن

ورغلمبیدن

وغ وغ

وق وق

هلیم

حلیم

هوله

حوله

هیز

حیز

یاتاقان

یاطاقان

یالقوز

یالغوز

یورغه

یورقه

یرقه

یرغه

یغور

یقور

 .5-3امالی کلمات بیگانه
کلمات عربی
"ابن" اگر بین دو اسم خاص قرار گیرد ،همزه در تلفظ و نگارش حذف می شود محمدبن عبداهلل ،حسین بن علی ،محمدبن
زکریای رازی
داوود ،طاووس ،کاووس ،سیاووش ،با دو واو نوشته می شوند مگر آنکه در شعر برای رعایت وزن با یک واو به کار روند یا
شناسنامه افراد چنین باشد.
نام سوره های قرآن را با توجه به تلفظ آنها می نویسیم و درصورت نیاز شکل حروفی آن را نیز داخاااال پرانتز می آوریم:
یاسین (یس) طاها (طه)
آوردن "ال" تعریف بر سر اسامی و اشخاص لزومی ندارد:
ابن الخلدون ابن خلدون
الفارابی  فارابی

ابن الجوزی  ابن جوزی
الکندی  کندی

البغدادی بغدادی

اما هنگامی که "ال" در وسط باشد و یا از کنیه به عنوان نام کوچک استفاده شده باشد ،حذف نمی شود:
آصف الدوله ،شیخ الرئیس ،بحرالعلوم ،شجاع السطلنه ،ابوالعال معری ،قره بالعین ،درّه التاج ،قبه االسالم ،ابوالحسن ،ابوالفضل،
الوالمعالی ،ابوالفرج
کلماتی که با «ابن ابی» آغاز می شوند ،به هردو شکل و با توجه به کاربرد مشهور آنهاست
با «ال» :ابن ابی االسود ،ابن ابی العوجا ،ابن ابی الحدید
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بدون «ال» :ابن ابی هریره ،ابن ابی عاصم ،ابن ابی حات

منابع و مآخذ:
 -0امینی ،سیدکاظم ،مکاتبات اداری (چاپ پانزدهم) ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ،تهران.0291 ،
 -3امینی ،سیدکاظم ،آیین نگارش نامهنگاری اداری (چاپ سیزدهم) ،مرکز آموزش مدیریت دولتی ،تهران.0281،
 -2حسین زاده ،آناهیتا ،کاملترین آیین انشاء و نامه نگاری(چاپ سوم) ،انتشارات اردیبهشت ،تهران.0298 ،
 -1ذوالفقاری ،حسن ،فرهنگواره ی نامه نگاری به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه ها (چاپ سوم) ،انتشارات نشرچشمه ،تهران،
.0292
 -2سازمان ملی استاندارد ایران ،ساختار نامه اداری – ویژگیها ،تهران :سازمان ملی استاندارد ایران.0293 ،
 -6فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دستور خط فارسی( ،چاپ سیزدهم) ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.0291 ،
 -7کریمی ،منصوره و حسینی ،نسرین ،راهنمای عملیاتی و اجرایی طراحی و پیادهسازی ساختار سازمانی (چاپ دوم) ،انتشارات فرمنش ،تهران،
.0296
 -8گروه بهبود روشهای دفتر نوسازی و تحول اداری ( ،)0296آییننامه مکاتبات شهرداری تبریز (چاپ دوم) ،تبریز :شهرداری تبریز.
 -9نیکوبخت ،ناصر ،مبانی درستنویسی (چاپ هشتم) ،انتشارات نشر چشمه ،تهران.0299 ،
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