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 عزیزهللا ایما

 

 درنگی بر درستنگاری

 

است.  آذربایجان و عراق پاکستان، هند، ازبکستان، از هاییبخش و کستانیتاج ایران، افغانستان، کشورهای مردم زبان پارسی

های جهان دارد.ها گوینده در همه قارههای آواره از افغانستان، ایران و تاجیکستان، ملیونپارسی در میان نسل  

اثرگذار  و ... کردی ترکی،پشتو،  اردو، هایزبان بر که اندازه همان به ست،هندواروپایی هایزبان خانوادۀ از که پارسی زبان

الفبای مشترکی دارند، با تفاوِت چند حرِف  است که هنوزا پیش رفتهجاست، در داد و گرفت با زبان عربی، تا آنبوده

های زبان پارسی در دوران تسلط توان یافت. واژههای مشترکی میسی واژههای آلمانی و پارگونه در زبانشمار. همینانگشت

را  انگلیسی در پارسیهای واژه ، نخست کاربرددر هند هنگام فرمانروایی بریتانیا .اندزبان مردمان بالکان نیز شده ها واردعثمانی

جایی که در ادبیات پارسی مکتب مهمی  – هقارنیم زباِن پارسی در به جای استعمار .پس حذف کامل زبان پارسی راو س بینیممی

های انگلیسی در پارسی افغانستان هم به واژه سازد. آغاز کاربردِ ند میدفتر و دیوان ه زبانِ  را انگلیسی –به آن منسوب است 

هایی از واژه، ها و روابط نزدیکِ اشراِف ایرانی با فرانسهرسد. اشغال تاجیکستان از سوی روسدوران استعمار انگلیس می

   کند.مردمان تاجیکستان و ایران می ررا وارد گفتا ییروسی و فرانسه هایزبان

 و زنده حضور توانندمی دارند، خود قلمرو در را دیگر جدید هایواژه کردن خود از و سازیاژهو ظرفیت که هاییزبان امروز

.نگهدارند هادنیای زبان در را خود ارزندۀ  

.ندارد پایی و جایی شونده دگرگون هردم اندیشۀ جهانِ  متن در زبان بودن خالص و سره زبان تخیلِ  بر تکیه  

.دریافت بهتر متن است بنیاِد خوانش و هانشانه کاربردِ  و درستنگاری  

 آن پذیرش با و گاننویسنده اتحادیۀ سوی از که "دری زبان امالی روش" نام به کوچکی ۀرسال سوای سو،این به دهه سه از

.نداریم دسترس در دیگری چیز درستنگاری زمینه در است،رسیده چاپ به اتحادیه  

 گذارینشانه هایفاصله نادرستی بی برگی هیچ خواند،فرامی درستنویسی به را ما کهباآن گاننویسنده اتحادیۀ پذیرفتۀ امالی روش

.ندارد نوشتاری هم گاه و  

.دارد هنوز و داشته افغانستان پارسیِ  زبان نگارشی گونۀ در بزرگی تأثیر کوچک رسالۀ این هررو، به  

 

   نگارش دوران دیگر  ابزارهای نو و 

و  –است جای قلم را هم گرفته بیشتر که –کمپیوتر ، نگارش ابزار در دگرگونی پایان دوران چاپ سنگی و سربی و از پس

 هایمتن کل در و هاجمله ها،واژه تنِ شنو خوب و خوانا در دقت به را ما های برقیهای دستی و برگهای گوناگوِن تلفونگونه

.خواندفرامی نوشتاری  

 :اند چهارصدایی همهها دیگر حرف "آ" نخست حرف سوای د.انجاممی "ی" به و شودمی آغاز "آ" از پارسی زبان در حرف

و سکون. پیش، زیرر، زب    

 در شددار هایواژه. نیز در گفتار و نوشتار ویژه اند مقصوره الفِ  و شد   هم گاه و شوندمی دوچند صداها این عربی هایواژه در

.ندارند دارند، عربی در که را گویش و صدا شدت آن پارسی زبان   

 کمکم نویسیپارسی در –تواند باشد لی میهرچند به همان شکل اص –د آیمی بنیادی عربیهاواژه پایانی الفِ  سر بر که یزبر دو

:مانند نگارند،می هاحرف با را تنوین صدای آن جای به نوشتن در و استافتاده رواج از  

 مثلن

 واقعن

 نسبتن

 اساسن
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… و    

نویسند:ها را میگاه هم جانشین این واژه  

مثال گونۀ به  

واقع در  

 نسبی

اساس این به   

 و ...

:هایواژه. ندارد جایی پارسی نوشتار در دیگر مقصوره الف که ستیادآوری شایان  

 اعلی

 لیلی

 وسطی

 عیسی

  موسی

 یحیی

... 

:شوندمی نوشته زیر گونه به  

 اعال

 لیال

 وسطا

 عیسا

  موسا

 یحیا

… 

 

همخوان و واکه   

 درگویند و  علت حروف عربی در را واکه. کنندمی یاد( کانسونانت) همخوان و( واول) واکه هاینام به را پارسی زبان هایواک

 را علت حروف گذشته در. بنددنمی را تنفس هوای جریان آن گفتنِ  که گویند هاییواک آن به واکه. دانگفته هم صدادار پارسی

" اند.ی ه، و، ا، آ،" واکههای حرف. گفت "آوایه" را آن توانمی اکنون گفتند،میهم  "وای"  

 جریان در آن گفتنِ  هنگام که اند هاییواک آن همخوان .اندهم گفته صدابی در پارسی و" صحیح حروف" عربی در را همخوان

.آیدمی میان به بندش تنفس هوای  

 

همی و می  

را امروز  "همی" و "می" .دارد هافعل با داریپایه پیوندِ  که "می" برخالفِ  دارد، را کاربرد ترینکم امروزی نگارش در "همی"

یسند:ونفاصله میبا نیم بیشتر  
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افتادمی  

رفتمی  

گفتهمی  

خواندهمی  

:استهد"همی" به صورت جداگانه آم"می" به صورت پیوسته و  فعل و اما در پایان  

را مرا گر زان که کس بودیبه دام آوردمی او   

 خواجو

 من از ایشان زخم و ضربت خوردمی

 موالنای بلخی

 یاد یار مهربان آید همی

 رودکی

 نیست بخواهم شدن همی به کرانه

 کسایی

 

نهی و تاکید  

و  م"از " گونه پسهمیند و نگیرمی را "آ" جای و "ا" "ی" ،و نهی، پس از حرف تأکید و نفی و در حالت تأکید زیر هایفعل در

  شود:مبدل می "ی"به  "ا" ،نهی "ن"

 بیاراست

 بیاورد

 نیامد

 بیفتاد

 بیاویخت

 میفروز

 نیفگن

 میاویز

:شودمی نگاشته کسره و زیر با "ا" پس از حرف تأکید و نهی  

 بِایستاد

 بِایستد

 مِایستد

 نِایستاد

 مِایست

.نیستدرست  نهی "ن" و "م" و " تأکیدب" حرف از پس نوشتِن "ه"غیرملفوط  
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"بی" پیشینۀ و پیشوند  

.شودمی نوشته پیوست...  و بیسیم بیکار، بیستون، بینوا، بیدل،: هایواژه با "بی" پیشوند  

فاصله آید:با نیم  "ا" و "آ" به آغازشده هایواژه از پیش "بی"  

آزرمبی  

ادببی  

آبروبی  

نگاشت: فاصلهنیم با توانمی ،شودترساده آن خواندنِ  که هاییواژه از پیش وهم    

سلیقهبی  

شویبی  

سیرتبی  

:نوشت جدا توانمی پیشینه صورت در را "بی"  

هیچ آرامشی و قراری راهش را ادامه داد. بی  

… 

"را" پسینۀ   

 

:دنویسنمی هاواژه از جدا "را" پسینۀ است،یافته رواج آن نویسیپیوست که "ترا" و "مرا" ،"چرا" سوای  

را جهان  

را قلم  

را زمین  

را آن   

را جان  

را هستی  

… 

 

در پایان واژه و "ا" "و"  

:شوندمی نوشته "ی" افزایش با مضاف و منسوب موصوف، هایحالت در اند، یافته پایان "و" و "ا" هایحرف به که هاییواژه  

قشنگ سبوی   

من دلجوی  

فریاد گلوی  

خوش روی  

زن گیسوی  

دشت آهوی  
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بدخشانی گلروی  

 و

سخن ژرفای  

دلنشین صدای  

ستاره بی هایشب  

تلخ آوای  

… 

 "ی" بدون منسوب، و مضاف موصوف، هایحالت در د،نباش همخوان و( مکسور) زیردار هاواژه پایانی "و" هایحرف اگر

:دنشومی نوشته  

نور پرتوِ   

جنگی ناوِ   

درگاه جلوِ   

عاشقان قلمروِ   

… 

ملفوظغیر   "های"  

هم  ردکگِ  و داردمبک دوچشمه، هایگونه به که گرددمی یاد مبکد   و دوچشمه ردک،گِ  هاینام به در پارسی ملفوظغیرِ  "های"

 "نیمه یاییا " "ء" با بودن منسوب و مضاف موصوف، هنگام باشد،( فتحه) زبر دارای که را غیرملفوظ "های. "دنشومینگاشته

.نویسندمی "ه" پهلو و پای در "ی" با را آن هم شماری نویسند.می" ه" باالی  

گیرد:می "ی" " و یامانند"یای نیمۀ همزه با"ا "  صدای را "غیرملفوظ های" تلفظ جای شده، یاد صورت هردو در  

خورشد خانۀ  

زیبا جلوۀ  

منثور یشهنامه  

:ماندمی غیرملفوظ" "ه زیرهای نمونه در  

Khanae 

Khanaye 

Jalwae 

Jalwaye 

Shahnamae 

Shahnamaye 

" به تلفظ آید:غیرملفوظ هایبینیم که "زیر می هایآمده در عبارت هایواژه در  

همسرایان گروهِ   

خدایانه شکوهِ   

غصه انبوهِ   
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آبادان دهِ   
هاهرسِه آن  

... 

درست تلفظ خواهد  " غیرملفوظبازهم "ه ، با آوردِن کسره و زیر،"پایان "ه درپیوست و " ی" و "یای نیمه" ننوشتن صورت در

  شد:

خورشید خانهِ   

زیبا جلوهِ   

منثور شهنامهِ   

Khanahe 

Jalwahe  

Shahnamahe 

:فاصلهنیم با البته. نوشت باید افغانستان، گاننویسنده اتحادیۀ پیشنهاد بنابر زیر هایواژه در را غیرملفوظ "ه"  

مندیگله  

گیهمبسته  

گیزنده   

داریپایه  

گیآلوده  

گانخفته  

گانآینده  

هارفته  

هابنده  

... 

:نوشت باید. است نادرست نوشتن" ه" بدون را" به"  

خواب به   

خاطر به  

من به  

جای به  

مقام به   

 

:نوشت باید مرد و زن برای. است نادرست پارسی در گیزنانه و تأنیث نشانۀ به غیرملفوظ" ه" نوشتن   

 معلم

 مدیر

 رییس
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 وزیر

  وکیل 

 و گفت نباید هم" وکیله" و" رییسه" ،"مدیره" ،"معلمه" نویسیم،نمی و گوییمنمی" دهقانه" و" چوپانه" ،"کارگره" که گونههمان

.نوشت  

 

 همزه

نویسند:گاه در نوشتار پارسی "ء" باالی "الف" را با زبر می  

  جرأت

 هیأت

 مسأله

 جرا ت

 هیا ت

 مسا له

  اند:گاه به دو "و" هم نوشته پارسی امروز نوشتار دررا  "و" باالی "ء"

 مسؤول

 داؤود

 رؤوف

 مسوول

 داوود

 رووف

 "تاریخ" و "تاثیر" پارسی نوشتار و گویش در و اندداده دست از پارسی در را عربی قرائت آن "تأریخ" و "تأثیر" هایواژه

.اندگردیده  

ورت توصیف و بیان است. در صاز رواج افتاده و ... در پارسی چون اشیاء، بهاء بنیادیهای عربیواژه نوشتِن همزۀ پایانیِ  

گیرد."ی" میجای "ء" را  نسبتی  

 

 همگونی

:شویممی روروبه نوشتار در همگونی ییگونه به گاه  

  استم خانه = ام خانه

من خانۀ = امخانه   

استی خانه = ای خانه  

  (نکره) ایخانه

  

"ام" را در صورِت فعل باید نوشت:    

 خانه ام.
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توان نوشت:در صورت ملکیت می  

مخانه   

نویسند."ِای" به معنای "استی" می همگوِن فعلِ  در ایران حالت نکره را  

: است تردیدهنپس به صورت "یی" نکره حالت نوشتنِ   

ییخانه  

ییکوچه  

ییلحظه   

ییترانه   

سیمایی   

پهنایی   

است:   ی" هم آمده"اِ  "یی" به جای "استی" و در نوشتار پارسی  

تویی عشقم  

تویی شورم   

تویی پنهانم غوغای  

:چون هاییواژه نوشتن هم افغانستان گاننویسنده اتحادیه پذیرفتۀ امالی روش  

ییخانه   

ییکلبه   

ییپیمانه   

ییلحظه   

: اند آمده زیر گونۀ به "دری زبان امالی روش" در که "ی" به مختوم هایواژه سوای است، دانسته تربه "ی" دو با را    

 کشتیی

 صوفیی

:نیز درست به نظر آید "ی" به مختوم هایواژه در فاصلهبا نیم نکره "یی" نوشتن گانیهمه هنجار   

ییکشی   

ییصوفی   

ییاطرافی  

 باشند،داشته "ه" پایانی حرف که آیدمی هاییواژه با تربیش "گی". داریم هم "گی" پسوند ،حالت و نسبت بیان برای پارسی زبان در 

:آیدمی هاواژه پایانی نسبتیِ  "ی" دو جای به هم گاه  

.پوشید جهان از چشم گیساله ودوشست عمر به گیمیمنه محمد غالم بزرگ نقاش  

.شنیدمی گیشیفته با را گیهزاره زیبای آهنگِ  

.دادمی دانه را گیخانه هایمرغ  

نمود.تصویر زیباتر می ها،رنگ گیآمیخته در  

.شدنمی دیده تنش گیسوخته جای   
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...  

.است "گ" به "ه" ابدال از متأثر دارد، کاربرد مستقل گونۀ به اکنون که "گی" پسوند  

 

جمع پساوند  

  :اند ، "گان"، "یان" و "ها""ان" جمع در زبان پارسی هایساوندپ 

بانوان   

 پسران

دختران   

آهوان   

دلیران    

گانمورچه  

گانپرنده   

گاننویسنده   

گانآزاده   

گانبیچاره    

 دانشجویان

رهپویان   

رهجویان   

پریرویان   

آشنایان    

هاکلبه  

هاویرانه   

کارها   

دیوارها   

هاجام   

البته اند. گان آمده. "ان" و "یان" پیوست با واژهاندپیوسته مفرد هایواژه به فاصلهنیم با "ها" و "گان" پارسی جمع پساوندهای

:باشندتوانند هم افزودۀ "ی" در پایان داشتهکه می آیدمی هاییبستن واژه"یان" همان "ان" است که در جمع  

دانشجوی دانشجو و   

پریرو و پریروی   

وی خوشخو و خوشخ   

 ...  

:است بنیادعربی هایواژه بستن جمع برای فقط "ات"  

اصوات   
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منکرات   

طیبات   

مشکالت   

انتخابات    

:است نادرست "ات" با پارسی هایواژه بستن جمع  

پیشنهادات   

گزارشات   

جنگالت   

  جاتمیوه 

 و دکاکیندهاقین،  میادین، وزرا، جای به نیستند، االصلعربی کهبندر  دکان ودهقان،  میدان، وزیر، استاد، ی چونهایواژه جمعِ  

" بیاید:ها" و "ان" با چه بهتر که در پارسی  بنادر  

 استادان

وزیران   

هامیدان   

 دهقانان

هادکان   

بندرها   

 ،هااوالد ،هاانتخابات ،هامشکالت ها،ها، تظاهراتعملیات جمع را نباید باز با "ها" پساوند جمع دیگری داد. نوشتنِ  هایواژه

ها های انتخاباتی را به جای انتخاباتاند. البته تعدد دوره، رواج کاربردی نادرستی یافتهها که جمِع جمع اندامور و هااحوال

  توان روندهای انتخاباتی گفت. می

.جاهدون لین،مسؤو مبارزین،: چون اند، عربی هایواژه ویژۀ جمع پساوند هم "ین" و "ون"   

 

گیهای ساختهواژه  

ها، آوردِن برابِر پارسی آن بهتر واژه کاربرِد چنین جای بهاست. البته هایی به تقلید از عربی برداشتهسر از واژه سازیقافیه گاه 

 است. 

 بینوا و بدبخت، پارسیِ  هایواژه است ربهت است،شدهساخته پارسی در عربی شیوۀ به که "مفلوک" به گونۀ نمونه، به جای واژۀ

اند. به کار برده نیز لعنتی بته مفلوک را به معنایال .بریم کار به را بیچاره   

 

 کمش و افزایش 

، هیچیز.رد رست بتر،: مانند نویسند،نمی را آن حرف یک همگون، دوحرف آمدن صورت در یا و تفضیلی صفت نوشتن در گاه   

است. حرف یک حذف نآغیرِ در ،پذیرفتنی باشد تواندمی شعر آهنگ خوردن برهم هنگام فقط حرف یک حذف یا کمش  

 یدبا "رتربتخو" و "رتر"بهت نوشتنِ  و گفتن جای به آید، به کلی نادرست است.شماری می در گفتارِ ، تفضیلی صفت دری که افزایش

 .رینخوبت و رینبهت نوشت:

:اند یافته شکل شعر ترازوی بنیاد بر گاه که داریم پارسی زبان کهن هایمتن در کمش از هاییگونه  

کو = او که  
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کز = از که  

ینک = این که  

کان=  آن که  

جا ازین=  جا این از  

سان بدین = سان این به  

رو ازین = رو ازاین  

آید:نمی هم در نوشتن شود،نمی گفته که گونههمان "و" و "ا" به مختوم هایواژه از پس "استند" و "است" فعل "ا"  

 زیباست

 گویاست

 خواناست

 داناست

 نیکوست

 خوشخوست

 دلجوست

:پیونددمی واژه به فاصلهنیم با فعل و شودمی کمآید، در نوشتار هم که در گفتار نمی "ی" حرف به مختوم هایواژه از پس "لف"ا   

ستگیزنده  

ستعالی  

ستگذری  

: گرددنمی حذف و کم های زیردر نمونه همخوان "واو" از پس "استن" "الفِ "  

است نو  

است جلو  

است دیو  

است گاو  

... 

است:آمده ستکافی کن وتمام کن،بس کافی، بسنده، به معنای بسیار، امروزی و دیروزی هایمتن در هم بس  

عمر الوان خوان بر که دریغا   

بس: گفتند و بودیم خورده دمی  

 سعدی

 بس روزها که رفت و نبردیم سود از آن

 ایما

  است:آمدهحدی و بیش از حد و اندازه قدر، بهبه معنای آن" به گونۀ "ازبسدر آغاز واژه با افزایش "از"   

دارانازبس که دیر ماندی چون شام روزه  

 سعدی
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 ازبس که شکستم و ببستم توبه

 فریاد همی کند ز دستم توبه

 ابوسعید ابوالخیر

الحق تبریزی ازبس که درآمیزیشمس   

  تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا

 موالنای بلخی

است:آمده در پایان واژه "ی" افزایش با ی همگاه  

  سی سال درین بردم رنج بسی

پارسی بدین کردم زنده عجم  

 فردوسی

 و

خودم حال به کردم گریه بسی   

 ایما

 

است:"چه" در گفتار و نوشتار پارسی بسیار آمده های "بسا" و با افزایش "ای" وونه"بسی" به گ  

بسا هندو و ترک همزبانای  

گانترک چون بیگانهبسا دو ای  

  موالنای بلخی

نخوری غم تو تا گفت کسان نیک روز به  

آرزومندست تو روز به که کسا بسا  

 رودکی

گان که بیدارندبسا خفتهچه  

 ایما

 

هاحرف دگرگونی و تبدیل  

در   عربیِ غیر هایواژه نوشتن در روند،می کار به بنیادعربی هایواژه نوشتن در ربیشت که "ظ ط، ض، ص، ذ، ث،" هایحرف

"، پطرول" را پترول "،اطاق" را اتاق ،"اطریش" را اتریش نادرست به گاه که گونهآن باشند،می دقت نیازمند پارسیزبان 

.نویسندمی ، پوتیقا را "پوطیقا"امپراتور را "امپراطور"  

 آن نخستین گونۀ به که است آن ربهت شوند،می نوشته حرف دگرگونی و تبدیل با عربی نگارش از متاثر که اند هاییواژه هم و

:شوند نگاشته  

... و پارسی، پیروز، سپید، گوسپند، پیلپا، پیلتن، پیل، اسپ، لهراسپ، گشتاسپ،   

 عادت بر...  فالطون سقراط، ارسطو، امپراطور، همچون شدند،می نوشته «س» حرف با که "صد" و "شصت" هایشماره

است.. البته نوشتن "صد" اکنون رواج عام یافتهشوندمیدیده نوشتار در هنوزهم "ت" جای به "ط" نوشتنِ   

:یمبینمی زیر گونۀ بهو "ا"  "و" به مختوم هایواژه در است،شده یاد آن از دیگری گونۀ به هم ترپیش که را "ی" به "ا" تبدیل  
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 دلجویند

 رهپویند

 بدخویند

 کجایید

 شمایید

 بیایید

:استشوند، تبدیل به گونۀ زیر آمدهمی گردان ی که با "استن"ضمیرهای و هاواژه از پس   

= مایی ماستی  

= کجایی کجاستی   

یرهای=  یرهاست  

یبقایبی=  یبقاستبی  

یدشمای=  یدشماست  

زیبایید=  یدزیباست  

... 

گذار و گزار  

 را خدمت و نماز، شکر، سپاس، حرمت، ادای معنای گزار،خدمت و نمازگزار شکرگزار، سپاسگزار، گزار،حرمت هایواژه

 شکرگذار، سپاسگذار، حرمتگذار، که سانآن متضاد. و کندمی دگرگون بنیاد از را معنا "گذار" با هاواژه این پیوند. دهندمی

کندمی بیان را معنا هردو زیر جملۀ دو. یابندمی را خدمت و نماز شکر، سپاس، حرمت، کنندهترک معنای خدمتگذار، و نمازگذار  

.هم شکر و نمازگزاردم برگشتم، دوباره. رفتم و گذاشتم را نماز  

 

فعل ۀدگرگون کاربرد   

 

، برنشستن برداشتن، برافراشتن، برآمدن،: مانند آیند،می هم فعل با پیوست دارند، که دیگری کاربرد بر افزون "در" و "بر"

... و درآمدداشتن درآمدن، برکندن، رآوردن،ب   

 و ظاهرشدن پدیدآمدن، معنای به "برآمدن" و دارد و داشته کاربرد پارسی زبان در شدن داخل و آمدن درون معنای به درآمدن

.رودمی و استرفته کار به آمدنبرون  

امید صبح آفتاب ای برآی  

اسیرم هجران شب دست در که  

... 

باز درآید توان خسته دل در که درآ  

باز درآید روان مرده تن در که بیا  

 حافظ

برآمد ندا درون ز من زدممی دیر درِ   

مایی آشنای که تو عراقی درآ درآ که  
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 عراقی

 

است:های اروپایی در پارسی متاثر از برگردان زبان "دارم" کمکی فعل آوردن است، یادکرد شایان  

.خورممی غذا دارم  

.روممی خانه دارم  

.پوشممی جامه دارم  

:دهندمی بدهند، باید که را معناهایی هاجملهدر نبوِد این "دارم" البته    

.خورممی غذا  

.روممی خانه  

.پوشممی جامه  

.نیست سازگار بسیار پارسی زبان منطق با "پوشیدن" و «داشتن" و "رفتن" و "داشتن" ،"خوردن" و «داشتن" دیگر سوی از  

 

هانشانه  

 متنِ  مکمل هانشانه درستِ  کاربرد. دارند نوشتار و متن پدیدآمدن در بنیادی نقش هاحرف مانند زبانی، هر در هانشانه

.ستنگارشی  

.اروپایی هایزبان با است همسان پارسی زبان در هانشانه کاربرد روش  

 

و کامه نقطه  

. گیردجامی جمله هر آخر در فاصله بدون و است جمله پایان نشانۀ نقطه  

 ها،واژه پایان در دارنقطهکامۀ  و کامه ،(شگفتی خطاب، ندا، نشانه) نداییه ،(سوالیه) پرسشی ،(بیانیه شارحه،) دونقطه هاینشانه

 را کاربرد ترینکم امروز نوشتار در دارنقطه کامۀ گفت باید. شوندمینگاشته نوشتاری فاصلۀ بدون هاوجمله هافقره ها،عبارت

.استداده کامه به را جایش ربیشت و دارد  

 

هاقوس  

از  کمپیوتری فاصلۀ یک با هاکژک و( عمود ایستاده،) کالن قوس تا ،گرفته "ناخنک" و کمانک از عموم صورت به هاقوس

 هاقوس درون دوسوی با آیندمی هاقوس درون در که هاییجمله و هافقره ها،عبارت ها،واژه. آیندهای پیش و پس جدا میواژه

از سوی  . افزایش در متنی دیگربرندمی کار به ریاضی و زبانشناسی در تربیش را کژک و( عمود) کالن قوس. ندارند فاصله

آورند. در قوس عمود می را نیز ویراستار  

زیر: گونۀ به شود،می گرفته کار به اصلی بخشبندی با همپیوند تقسیم و بخشبندی در تنها قوسکت کاربرد پارسی زبان در  

نام( الف  

گیخانواده نام( ب  

... 

 فاصله

:رودمی کار به بخشبندی و تقسیم در( دش خط) فاصله  

  فرهنگی - الف
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جتماعی - ب  

:هاداستان هایشخصیت وشنید گفت در گونه همین  

! روزها این است دلگیر چه -  

چرا؟ -   

  !دانمنمی هم خودم -

د:شومی نگاشته بیرون و درون فاصلۀ با جمله میان یی درواژه توضیح هنگام دش خط  

  در واپسین دیدار از هرکس و هرجا سخن گفت.  –ست که آدم کمگویی –فرهاد 

ژه در دو سطر، در پایان و هم هنگام جداشدِن یک وا دگذارنمی هاواژه میان همبه مرتبط واژۀ دو پیوستن در را دش کوچک خط

:آیدمی سطِر نخست  

شش تن بودند.-پنج  

اعتقادی عالقۀ چندانی نداشت.-او به مسایل دینی  

مایل خط  

:استآمده ی هممعنا و معادلهاواژه میان هم گاه و رودبه کار می هامصرع جداسازی در ربیشت خط مایل  

چرندمی هاگاو /است ظهر /گذرندمی پل روی از/ هاآدم  

 و

زادروز سهراب است.مهر/ میزان  سوم  

 

 

نقطهسه  

 امالی روش" در آشکاری نادرستی. روانیست کردنیکم و افزودن آن نگاشتن در که ستیینشانه ها،نشانه دیگر مانندنقطه سه

 در را نقطهسه نشانۀ کتاب هردو. شودمیدیده نقطهسه کارگیریبه در "دری پارسی زبان معاصر دستور" کتاب و "دری زبان

.انگاشت جمله ختم عنوان به باید را نقطهسه از پس پایانی نقطۀ که براین تکیه با هم آن اند،داده افزایش نقطه چهار به جمله پایان  

.بگذاریم نقطه هم ندایی و پرسشینشانۀ  از پس که ماندمی آن به نقطهسه از پس گذاشتن نقطه  

 فقط نو، نوشتارِ  در. مخاطب حضور و اهمیت دادن به کردن سنگین ییگونه و است نگفتن نوعی است، انصراف نقطه سه

 ییگونه بگذاریم، نقطه را انصراف پایانِ  اگر. خواندمی خود بگوید، خواهدنمی نویسنده که را چهآن پایان که است خاطبم

از  نقطه هنگام انصراف. سهباشد...  و تعجبی-ندایی پرسشی، تواندمی انصراف پایان که این دیگر. ایمافزوده آن به را داوریپیش

آید.می واژه آغازین هایپیوست با حرفمکمل یک واژه،  بعدی و هایرفنوشتن ح  

های شود. در روایتگیرد که نویسنده از بیان آن منصرف مییی را میجای واژه، عبارت و جمله جمله و پایان میان در نقطه سه

شود.نقطه سکوت و خاموشی نیز پنداشته میداستانی سه  

 

 

:رویکردها   
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