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نویسی و است. در امالی کلمات و پیوسته دستور خط فرهنگستانالخط جزوۀ ** مرجع اصلی ما در رسم

 کنیم.**مراجعه می فرهنگ امالیی خط فارسیجدانویسی، به 

  و جدانویسی نویسیپیوسته

سته  سیِ زیر برگرفته از   قواعد پیو سی و جدانوی ستند و باعث می  فرهنگ امالیینوی ه این فرهنگ جعه بشوند مرا ه

 :نویسیمتی را که در فرهنگ نیستند با توجه به این قواعد میکمتر شود. همچنین، کلما

 مقدمه:

 اند:بندی، چهار نوعکلمات زبان فارسی، در یک تقسیم

 و... پسر، ماه، درپکار،  :ناپذیر، بدون پیشوند و پسوند، مانندجزئی، تقسیمتک. ساده )بسیط(: کلماتی هستند 1
ستقل ندارد  . مشتق: کلماتی هستند که دو یا چند جزء  2 تند که کلماتی هس یعنی  ،دارند که یک جزءِ آن معنای م

 هنر و...دانشگاه، خریدار، بی :، ماننددارند پیشوند یا پسوند
دارای معنای مستقل هستند، مانند: کتابخانه،    ی آنهمۀ اجزا و. مرکب: کلماتی هستند که دو یا چند جزء دارند  3

 ، آشپزخانه و ...چراغسفیدرود، چهل
، پسوند  ،یا چند جزءِ وابسته )پیشوند    یک همراه بایا چند جزءِ مستقل  دو از  کهمرکب: کلماتی هستند  -. مشتق 4

 و...نشانی آموز، آتشمانند: دانش ،اند( تشکیل شدهمیانوند

 :کلی قواعد
 دارای یک جزء هستند. ، زیراو جدانویسی مطرح نیست نویسی، پیوستهکلمات ساده در
شتق کلمات در  سوند ، اگر کلمه دارای م شد  پ سوندها  با سب می اغلب، پ شنگر، قان  دنچ شگاه، رو ونمند ، مانند: دان

سوندی مانند      ای مانند نظاماما کلمهو...؛  ست و پ ستثنا صی تبعیت نمی « وار»مند ا وان مثال،  عنکند؛ بهاز قاعدۀ خا

 شود.فاصله نوشته میوار با نیمچسبد و سعدیبزرگوار می

، مگر هنر و...ایت، بیکفشود، مانند: بینوشته می  فاصله نیمبا  همیشه ، پیشوند  هستند  پیشوند ماتی که دارای در کل 

 گونه، مانند: بیچاره، بیکار، همراه و...کلماتِ بسیط
 نه، مانند: گلخانهگوبند، مگر کلمات بسیطپرده، ماستشوند، مانند چوبنوشته می فاصلهنیمبا  کلمات مرکب
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  :مرکب-ات مشتقکلم

تق از آن جهت که مشو و  از آن جهت که مرکب هسوتند، ببق قاعدۀ مرکب  اگر پیشووند یا پسووند داشوته باشوند:    

شانی )آتش شناسانه، آتش  شناسانه، روان  تحرکی، مردم: بیشوند نوشته می  هستند، ببق قاعدۀ مشتق   +نشان+ی؛  ن

شان نیم  صله م ببق قاعدۀ کلمات مرکب، میانِ آتش و ن شان     یفا سوند ی به ن شتق، پ خورد و ببق قاعدۀ کلمات م

 چسبد(.می

دلی، هب وپر، حسووورتبال گیرد: بیفاصوووله می  اگر دارای میانوند باشووود، میانوند همواره با قبل و بعد از خود نیم          

 وجو و ...وگو، جستگفت
 کنیم.**دو یا چند امال را ضبط کرده است، ضبط اول را استفاده می فرهنگ امالیی** اگر 

 

 چند تذکر:

  پسندد.نشیند، میگیرد، می: میشودمی فاصلههمواره نیم «می»پیشوند 
  کمتر. ،بیشتر ،هترب ،مهتر ،مگر: کهتر ،گیرندبا کلمۀ قبل از خود میفاصله همیشه نیم« ترین»و « تر»پسوند 
 ها. خیابان ،هاکتاب ،هامجله ،هادام ها،ها، اینآن فاصله:همیشه نیم« ها» نشانۀ جمع 
 «شود:فاصله میها نیمدر این کلمه «به 

 سرعت، بهنحوِ خاصبورِ کلی، بهتندی، بهسختی، بهخوبی، بهدر عبارات قیدی: به

  عنوانواسطۀ، بهجهت، بهسوی، بهی مرکب: بههاف اضافهدر حر
تاب  هایی نظیر این نشود: به عنوان ک**هرگز با دستور کلی این موارد را تغییر ندهید تا موجب بدخوانی در جمله

 نگاه کنید تا متوجه موضوع آن بشوید.**

 یا بدخوانی و   وجود دارد گذاریم که ابهام    می و عالمت سووواکن را فقط در مواردی   هاضووواف   ۀکسووور

 :کندرا بربرف می کندخوانی
 دانند.ای برجسته میاو را نویسنده دانْمنتق

 آموزد.خواندن را به ما می درست این روشْ
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 آموزد.خواندن را به ما می این روشِ درستْ
   .آ»همزۀ پایانی را در کلمات مختوم به مصوووت بلند  همزه بر اسوواج جدول فرهنگسووتان نوشووته شووود  »

ضافه به کلمۀ دیگر، یای ب همواره حذف می ضافه می  کنیم و هنگام ا شای،   دل از کسره را ا شا، ان کنیم: ان

 استثنا، استثنای، اشیا، اشیای
اسوووت که باید از  «ی»در کلماتِ فارسوووی همزه نداریم و همزه در این کلمات همان صوووورت مبدل **

 :. مثالٌاستفاده کرد «ی»همان 

 روشنایی نه روشنائی

 دانایی نه دانائی

 آیین نه آئین

 پاییز نه پائیز

 جادوئی جادویی نه

 روییدن نه روئیدن

 کنیم: رئیس، باوئر، مائو و ...****اما در کلمات دخیل عربی و غیرعربی از همزۀ میانی استفاده می
 

 گذاری:نشانه

 ویرگول

کند، گاهی جملۀ پیرو و پایه را از هم جدا را جدا می پایههای همازهسوو ویرگول نشووانۀ جداکننده اسووت. گاهی   

 کند. کند و گاهی اجزای غیراصلی را از اجزای اصلی جدا میمی

 موارد کاربرد ویرگول: 

 سعدی و حافظ هستند.مولوی، : به نظر من شاعران مهم فارسی فردوسی، پایههای همسازهبین . 1
 های وابسته:وارهمیان جمله با عبارت یا میان جمله .2

 بار در پیری.بار در نوجوانی و یکجمله با عبارت: علی دوبار به آمریکا رفته است، یک
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 جز افرادی که تنبیه شده بودند.همگی در مراسم صبحگاه حاضر شدند، به

ته سووواز دارند: اگر        وارهمیان جمله    که   که همین اگرچه  چنانچه  چنان     هایی که حرف ربط وابسووو

 به مجرد اینکه ....، .... .   کهوقتی  از آنجا که  کههنگامی
 . جداکنندۀ جزء غیراصلی با اصلی:3

عل فادی، در جمالت اسنادی، ارکان اصلی جمله مسند، مسندالیه و فعل اسنادی هستند و در جمالت غیراسن        

اجزا اجزای غیراصوولی هسووتند،  قیۀبشووود. صوولی محسوووب مینیز جزء ااجزای اصوولی متمم  و فاعل و مفعول.

 مانند: قید و عبارات قیدی، عبارات تکمیلی، تخصیصی، بدل، معترضه و...

عد از آن       بین اجزای اصووولی جمله ویرگول نمی  تدای جمله بود، ب ند میآید. جزء غیراصووولی اگر در اب  توا

 تواند بیاید.عد از آن ویرگول میویرگول بیاید و اگر در میان جمله بود، قبل و ب

  ها:مثال
 خواهم کار کنم، حرف عجیبی بود. حرفی که امروز زدی، یعنی نمی

 هدف حقیقی عقل انسانی باید چیزی بیش از ایجاد سعادت باشد، یعنی ایجاد ارادۀ خوب.

 شیراز، که زیباترین شهر جهان است، ویران شد. 

 شیراز، بهترین شهر جهان، ویران شد.

 آموزان، به غیر از علی و محمد، آمدند. همه دانش

 
کنیم کووه بیش از حوود از ویرگول اسوووتفوواده نکنیم و در موارد در کوواربرد ویرگول همواره توجووه مینکتووه: 

د و جزء آیگذاری نکنیم. اما ویرگولی که در میان جمله میغیرضووروری، حتی اگر مطابق قاعده باشوود، ویرگول

رود، یعنی یا قبل و بعد از آن ویرگول کند همواره به صورت جفت به کار می صلی جدا می غیراصلی را از جزء ا 

 گذاریم.گذاریم یا اگر گذاشتیم، هر دو برفش مینمی
 در فرانسه جام جهانی فوتبال برگزار شد. 98: دیروز مدرسه تعطیل بود. در سال برای ویرگول مثال غیرضروری

 مثال ضروری:



 بسمه تعالی

 گذاری ترجماننشانهراهنمای دستور خط و 

  (2)ویراست 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

 

صورت  شند، اما حداقل هر جا متافیزیک حقیقی وجود دارد، در پس این ظهور    میها این  شرقی یا غربی با توانند 

 تعدد، فقط به این دلیل ساده که حقیقت یکی است، همیشه مبنایی برای وحدت هست.

 ل:ویرگونقطه

ساختاری کامل  یهایمیان جمله .1 ضیح جمل اند اما ارتباط معنایی محکمی دارند؛ مثال یا که از نظر  ه قبل تو

 یا با لحنی پیوسته با جملۀ قبلی باید بیان شوند: هستند یا تعلیل آن
مالک قضاوت دربارۀ افعال و شخصیت دیگران نیت آنان است نه عمل بالفعلشان؛ یعنی مالک اصلی          

 ارادۀ افراد است نه نتیجۀ افعال.

ست؛ بیچارگی       ست درمانده ا شیطان داده ا سانی که دل در گرو  ست؛ عاقبتی     اشان صور ا بیش از حد ت

 نامبارک دارد. 

گریم؛ چون بختیار بود شادمانم؛ چون دلیر بود او را محترم   داشت برای او می چون قیصر مرا دوست می  

 شمارم.می

ان از توشووووند فقط در صوووورتی می  جمله محسووووب می که شوووبه   « مثالً»و « یعنی»نکته: پیش از کلماتی نظیر   

ای ها از لحاظ نحوی کامل باشد. بنابراین در چنین جمله جملهکرد که جملۀ پس از این شبه  ویرگول استفاده نقطه

ستفاده نمی از نقطه شد، یعنی ایجاد     عقلِ حقیقیِ هدفِکنیم: ویرگول ا سعادت با سانی باید چیزی بیش از ایجاد   ان

 .ارادۀ خوب

 دارنده عالئم سجاوندی باشد:میان موارد برشمردنی، وقتی که عبارت برشمردنی بوالنی یا دربر .2
 هاگرایش سوولفی اخوان دو چیز را سوورلوحۀ خود قرار دادند: کتاب و سوونت پیش از آنکه عقل در آن  

 کنند.ویل در آیاتی که از ذات و صفات الهی بحث میأتصرف کند؛ ردکردن ت

 نقطه:

 اند.پایان جمالتی که از نظر ساختاری و معنایی کامل و مستقلدر  .1

 ی، مانند: ام.آی.تیتصاربعد از عالئم اخ.2
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 :»!«ی نشانۀ عاطف

 کاربرد آن در این موارد است:
 : یک اشتباه دیگر کنی، بیچاره خواهی شد!اخطار

 تعجبی: وه چه هوای خوبی! ۀجمل
 : سریع باش!کیدیأتامر و نهی  ۀجمل
 کیدی: همین و بس! کافی است!أت ۀجمل

  تحسین، تهدید، تحقیر، سرزنش، استهزا، نفرین، افسوج، آرزو و ...بعد از عبارات عابفی نظیر 

 کنیم:فاصله میآید در فارسی تبدیل به نیمط تیرۀ کوچکی را که میان دو کلمه می:خ هایفن
 semi-ruinedخراب: نیمه 

good-heartedقلب: خوش 
rights-based approachمحور: رویکردِ حق 

استفاده  یرهخط تاز دادن به آن بخش باشد در فارسی دن بخشی از کلمۀ واحد و توجهاما اگر هایفن برای جدا کر

 : ؛ البته خط تیره باید به کلمۀ قبل و بعد خود بچسبدکنیممی
re-presentationنمایی-ز: با 

ط تیرۀ خآید در فارسوووی تبدیل به       ای که در متن انگلیسوووی برای جدا کردن معترضوووه می   : خط تیرهخط تیره

 شود.رضه میمعت

صله کامل می   ضه آغازین با کلمۀ قبل از خود فا ش  ** خط تیرۀ معتر صله با کلمۀ بعد از خود نو ته گیرد و بدون فا

اصووله شووود و با کلمۀ بعد از خود فشووود، خط تیرۀ معترضووۀ پایانی با کلمۀ قبل از خود بدون فاصووله نوشووته میمی

 آسانی تشخیص دهیم. مله معترضه را بهشود آغاز و پایان جگیرد. این شیوۀ نگارش موجب میکامل می

که پس از خطر تیرۀ معترضه پایانی عالمت سجاوندی دیگری مانند ویرگول یا نقطه داشته باشیم،     ** در صورتی 

 کنیم.آن را همان جا درج می

صله  خط جایبه وفات، تا حیاتۀ باز برای مثالً سال،  چند نمایش نکته: برای ستفاده  «تا» از فا  تا 137۰: نیمکمی ا

 .45۰تا  124؛ صص 1395
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ن ترجمه، کنیم. در مت: پرانتزهای متن اصوولی را در همان جایی که به کار رفته اسووت به فارسووی منتقل می  پرانتز

 پرانتزها به این معناست که در متن اصلی هم به همین ترتیب پرانتز به کار رفته است. 

 کنیم.اند منتقل میتن اصلی به کار رفتهای که در مپرانتز در پرانتزها را به همان شیوه

کنیم. اگر در متن اصلی ][ به کار رفته بود با توجه به کاربردی که دارد ][ مشخص می افزودۀ مترجم را با عالمت 

شرایط   در ایندهیم که این عالمت در این متن چه کاربردی دارد و کنیم و توضیح می آن را به فارسی منتقل می 

 .کنیمرا استفاده می مترجم عالمت }{ برای افزودۀ

 سازی:برجسته

 اگر در متن انگلیسی:
 شودایتالیک باشد: در فارسی ایرانیک ایتالیک می

 شودآندرالین باشد: در فارسی ایتالیک ایرانیک می
 شودبولد باشد: در فارسی بولد می

 : باشد( '…') سینگل یا( "…"کوتیشین مارک دابل)
اگر آنچه در میان این عالمت است نقل قول مستقیم، نقل قول درون متن، عناوین مقاله و ... درون متن، کلمۀ وام   

 شود. می»...« گرفته باشد، در فارسی گیومه 
 .شودمی '…'سینگل کوتیشن مارک اگر کنایه تعلیق معنای پیشین باشد: در فارسی 

درون نقل قول یا کنایه درون نقل قول و ...(: در فارسی سینگل درون    اگر سینگل درون دابل باشد )مثال نقل قول  

 شود.گیومه می
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 جدول کاربردهای مختلف ایتالیک/آندرالین/گیومه و نحوۀ تبدیل آن در متن فارسی
 نمونه فارسی نمونه انگلیسی نشانه فارسی نشانه انگلیسی کاربرد

 هاتوجه دادن به خود کلمه یا حرف

Italic 

Underline 
 ایتالیک

The word 

basically 

means …. 

به اساساً واژۀ 

 معنای ...

 
"..." 

'…' 
«...» 

The letter 

''t'' has 

accent. 

« ت»حرف 

 تکیه دارد.

 ای بیگانه باشد که با خطدر متن کلمه

 زبان خودی نوشته شده است.
Italic 

Underline 
 ایتالیک

Tabula Rasa 

is a 

medieval 

term… 

تابوال راسا 

اصطالحی قرون 

 وسطایی است...

 Italic تاکید ضمنی

Underline 
   ایتالیک

   بولد Bold تاکید شدید

 نقل قول مستقیم
"..." 

'…' 
«...»   

نقل قول مستقیم در میانۀ جمله )اعم 

از نقل کلمه، عبارت، جمله، اصطالح 

 دیگر( ۀگرفته از نویسندوام

"..." 
 
'…' 

«...»   

های کتاب و ها، بخشعنوان مقاله

 مقاله، نام فیلم، نام ترانه و ...

"..." 
 
'…' 

«...»   

   ’…‘ ’…‘ نقل قول درون نقل قول
رای شده بکنایه، تعلیق معانی شناخته

 و ... خواننده
‘…’ ‘…’   
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صره: نام مقاله  سی در گیومه می تب سی ایتالیک  ها را آوریم و نام کتابها را همواره در متن فار همواره در متن فار

 های دیگری آمده باشند.حتی اگر در متن انگلیسی با نشانه ،کنیممی
 

 :نحوۀ نوشتن عبارات بیگانه درون متن فارسی 
 به زبان   آید که به زبانی بیگانه اسوووت، مثال       متنی به زبان انگلیسوووی، کلمه یا عبارتی می       ، مثالًأگاهی در متن مبد  

 یا التین؛ آلمانی یا فرانسوی 
 اگر این کلمه معادلی برای کلمه انگلیسی یا اصطالحی خاص باشد، نظیر:

Typically, reason (Vernunft,ratio) judges by analyzing and synthesizing. 

The epoch of the Gestell has its own charachteristics. 

 
ۀ اصل کلم  در پاورقی، ،نویسیم و سپس  با خط فارسی می در این موارد، درون متن فارسی، تلفظ عبارت بیگانه را  

 آوریم:بیگانه را می
 کند. وسیلۀ تحلیل و ترکیب حکم صادر میبه (فرنوفت، راتیومعموالً خرد )

 های خاص خود را دارد.ویژگی گشتلدورۀ 
در دو زبان مختلف، نوشووتِ دو واژه علت یکی بودن فارسوویبه اگر این راهکار موجب ابهام در متن شووود، مثالً

 .اصلی را در متن می آوریم ۀهمان کلم
 آوریم.نویسیم و در پاورقی معادل آن را میاگر این کلمه نام کتاب یا مقاله باشد، ترجمه آن عنوان را می

Junger had contributed an essay on nihilism entitled Uber die Linie. 

 «.آن سوی خط»نوشته بود با عنوان ارنست یونگر جستاری دربارۀ نیهیلیسم 
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کنیم و تلفظ آن را با خط  عنوان آن را ترجمه نمی  ،سوووایت و نظایر آن باشووود     ،روزنامه   ،اگر این کلمه نام مجله   

 گذاریم:کنیم و در پاورقی معادل انگلیسی آن را مینویسیم و ایتالیک میفارسی می
 نیویورک ریویو آو بوکزنشریۀ 
 بوستون گلوبسایت 

 واشنگتن پست ۀنشری
 د نیو لِفت ریویوسایت 

 

 اسامی خاص:

 :شیوۀ ضبط اسامی خاص 
 برای نوشتن اسامی خاص به فارسی، مراحل زیر را بی کنید:

 ملیت فرد را تشخیص دهید. .1

نظر شوووما در این جدول بود،  به جدول اسوووامی خاص ترجمان مراجعه کنید. در صوووورتی که نام مورد  .2

 درج کنید.  فرد مطابق با ملیتهمان را 
 وجو کنید و اگر شیوۀ ضبط رایجی دارد ازنام مورد نظر را در منابع مکتوب معتبر یا در اینترنت جست .3

آن استفاده کنید. مبنای ما این است که حتی اگر شیوۀ ضبط رایجِ یک نام مطابق با معیارهای درجِ نام در 

. از این به آشفتگی ضبط اسامی خاص دامن نزنیمفارسی نبود، باز هم شیوۀ رایج را ترجیح دهیم و بیش 

 ها اندک است مرحلۀ بعد را ببینید.اگر نام مورد نظر چند ضبط دارد و اختالف رواج ضبط
ست   نام خاص را، با توجه به ملیت آن، در فرهنگ .4 سامی ج شیوۀ تلفظ های معتبر تلفظ ا آن  وجو کنید و 

 ترین شکل به تلفظ اصلی بنویسید.زدیکالخط زبان فارسی و به ننام را مطابق با رسم
 ها در پاورقی: درج معادل نام 
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آوریم که برای مخابب آن نوشته نامی غیرمشهور باشد.      در هر متن، صرفاً معادل نامی را در پاورقی می 

هایی نظیر ارسوووطو، افالبون، کانت، هگل و ... های فلسوووفی غیرمقدماتی، آوردن معادل ناممثالً در متن

 نیست. ضروری

ست نام افرادی که در یک مثال      همچنین آوردن معادل نام ست. مثال الزم نی ضروری نی های کم اهمیت 

 اند در پاورقی بیاید. در متن ذکر شده

 دهینظام ارجاع

ها و منابع متعدد گردآوری شوووده اند، یا       کنیم یا مجموعه مقاالتی هسوووتند که از کتاب       هایی که ترجمه می   متن

 کتاب واحد هستند.  ترجمه از یک

ل کتاب، در ک ،ستی؛ یعنیدگذاریم بر یک، بنا را میهنگامی که نظام ارجاع در هر مقاله متفاوت  از دیگری است

 کنیم که بیشترین بسامد را در مقاالت دارد.را اعمال می ۀ ارجاعیشیو

جود دارد. در مواردی که ارجاع متنی به زبان انگلیسووی وای هم دربارۀ ارجاع درونجدا از شوویوۀ ارجاع، مسوو له 

های خاص و کنیم )مطابق شیوه نگارش نام متنی به انگلیسی آمده است، نام انگلیسی را تبدیل به فارسی می     درون

سی نام خاص را می    ستی در تمام متن(، و در پاورقی معادل انگلی ن به آوریم. بدین ترتیب چهرۀ متبا رعایت یکد

 شود.ر میتریزد و متن آراستههم نمی

ای از و برای ارجاع به بازه« ص»در ارجاع به شووماره صووفحات، برای ارجاع به یک صووفحه از حرف اختصوواری  

 (43تا  32(، )صص 123کنیم، به این شکل: )ص استفاده می« صص»صفحات از 

 نگارش اعداد

 بیشتر از ده را به عدد.نویسیم و اعداد دو رقمی و سه رقمیِ اعداد یک تا ده را به حروف می :1 ۀقاعد

 نویسیم: ( اعداد تک جزئی را  به حروف می1تبصرۀ 

 ده، بیست، سی، چهل، پنجاه ...

 صد، دویست، سیصد ...

 هزار
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، خواننده اعداد درون متن را با هم مقایسووه کندالزم اسووت هنگامی که عدد در متن محوریت دارد و  (2تبصوورۀ 

 نویسیم.ارجاع به شماره صفحه، عدد را به رقم میهای آماری یا هنگام نوشتن مثالً متن

 نویسیم: بور می: اعداد چهاررقمی و بیشتر را این2قاعدۀ 

 97۰هزار و  2

 445هزار و  79

 4۰8هزار و  345

  8۰۰هزار و  678و میلیون  5

 نویسیم:  : اعداد اعشار را با این عالمت می3قاعدۀ 

 

 
  


