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شیوه نامه ی نوشتار )دستور خط(

مقدمه

رسـم الخط یکی از موضوعات مهم نگارش فارسـی اسـت که در باره ی شـیوه ی امالی کلمات بحث می  کند. باید یادآور 

گون، شـیوه های مختلفـی را معیار کار  کـه نویسـندگان و ویراسـتاران مختلـف، بـرای ایـن مبحث، با سـلیقه  های گونا شـد 

قرار داده اند.

کتاب هایی با عنوان »دسـتور خط فارسـی« را شـامل مصوبات رسـم الخط  که فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی،  هر چند 

این فرهنگستان منتشر کرده است، اما با این حال آنچه آموزش و پرورش در تدوین کتب درسی و در آموزش دستور خط 

ارائـه داده، در مـواردی بـا ایـن مصوبـات اختـالف دارند. از این رو، در شـیوه نامه ی حاضر، با دقت در انتخاب ویراسـتاران 

حرفـه ای و همچنیـن تجربیـات مختلـف در ایـن زمینـه، سـعی کردیـم، دسـتور خطـی را ارائـه دهیم که در بـرآوردن اهداف 

زیر، بیشـترین فایده را داشـته باشد:

سهولت مطالعه برای مخاطبین؛ با توجه به ویژگی   های خط فارسی. ]

کلمات برای خواننده؛ با توجه به ویژگی  های حروف چاپی. ] زیبایی چینش 

کامپیوتری. ] ایجاد روانی و سهولت برای جستجوی مطلوب برنامه   های 

کـه در تألیـف یـک متـن واحـد همـکاری می کننـد، یـک دسـتور خـط واحـد را پذیرفتـه و مـورد  کسـانی  الزم اسـت همـه ی 

اسـتفاده قـرار دهنـد.

قواعد نوشتار

که بر اساس توضیحات فوق، می  تواند مثمر ثمر باشد: اما قواعدی 

کلمه فاصله بیفتد. مثال:. 1 نباید میان حروف یک 
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صحیحغلط
کتابکتا ب 

کنـار هـم دارای معنـای واحدی هسـتند )کلمـات مرکب( فاصله باشـد و حتی باید از . 2 کـه در  نبایـد میـان دو کلمـه   ای 

سـر هم نویسـی ایـن کلمـات خـودداری نمـود. برای این کار بایـد از نیم فاصله )half space( اسـتفاده نمود.

صحیحغلط
ک پشت کپشت/ ال ک پشتال ال

آهن رباآهنربا / آهنربا
کتابنویس کتاب نویسکتاب نویس / 

کلمه مرکبند، باید سرهم و چسبان نوشت. مثال:. 4 که در واقع به عنوان یک  کلماتی را  برخی از 

صحیحغلط
گفتگوگفت گو

جستجوجست جو

گـردد، بـرای خواننـده شـائبه ی مضـاف و مضـاف الیـه یـا . 5 گـر میـان دو بخـش آنهـا فاصلـه ایجـاد  کـه ا کلمـات مرکبـی 

صفـت و موصـوف بـودن آن ایجـاد می   شـود، بایـد سـرهم نوشـته شـوند؛ بـه عنـوان مثـال:

صحیحغلط
کتابخانهکتاب خانه
خوابگاهخواب گاه

کلمات جدا نوشته می   شود. مثال:. 6 نشانه جمع )ها( از تمام 

صحیحغلط
سیب هاسیبها

آب هاآبها

حرف »به« از اسم جدا است و میانشان نیز فاصله الزم دارد ولی حرف »ب« به فعل می   چسبد.. 7

جلوی اسم:

صحیحغلط
به خانهبخانه
به آرامیبآرامی
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جلوی فعل: 

صحیحغلط
بخوانمبه خوانم

گر پیشوند »بـ « صفت ساز باشد، به صورت چسبان نوشته می   شود. مانند: نکته: ا

صحیحغلط
بهوشبه هوش

بنامبه نام
بسامانبه سامان

کلمات مرکب عربی سر هم نوشته می   شود. مانند: بالّطبع، بالقّوه، باألخره، بالتکلیف. نکته: حرف »بـ « در 

کلمه می چسبد. کار رود نیز به  گر به صورت »بدین«، »بدان«، »بدو« و »بدیشان« به  نکته: حرف »بـ « ا

کلمات فارسـی مثل »بالدرنگ« غلط اسـت.  که سـر هم نوشـته می  شـود، اما اسـتفاده آن در  نکته: »بال« در عین این 

ـ  فارسـی غلط اسـت و به جای آن بایـد از کلمه ی »بی  درنـگ« بهره برد. زیـرا طبـق قاعـده ی کلـی، ترکیـب عربـیـ 

کـه با الـف مفتوح یـا مضموم آغاز می شـوند . 8 هـر گاه »بـای زینـت«، »بـای امـر«، »نـون نفـی« یـا  »میـم نهـی« بـر سـر افعالـی 

)ماننـد: انداختـن، افتـادن، افکنـدن( بیایـد، الـف در نوشـتن حـذف می شـود: بینداخـت، بینـداز، نیفتـاد، میفکن.

»می« و »همی« از فعل جدا است اما جداسازی آن باید با نیم فاصله باشد. مثال: . 9

صحیحغلط
می خواهممیخواهم / می خواهم

می بویممیبویم / می بویم
می توانمیتوان / می توان

پیشوند »بی« نیز چسبان نیست و نیز نباید در حروفچینی با فاصله باشد. مانند: . 10

صحیحغلط
بی آببیآب / بی آب
بی وفابیوفا / بی وفا

بی رنگبیرنگ / بی رنگ

کلمـه بسـیط گونه باشـد یعنـی معنـای آن دقیقـا مرکـب از معانـی اجـزای آن نباشـد: بیهـوده،  کـه  اسـتثنا: در مـواردی 

بیخـود، بیـراه، بیچـاره، بینـوا، بیجـا.
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کلمات جدا می   باشند اما باز هم بدون فاصله. مثل: . 11 پسوندهای »تر« و »ترین« از 

صحیحغلط
درست تردرستتر

دیدنی تریندیدنیترین

می توانمیتوان / می توان

کـه بـه صـورت  کلمـات »کمتـر«، »بیشـتر«، »کهتـر«، »مهتـر«، »بزرگتـر« و »کوچکتـر« اسـتثنا هسـتند و بهتـر اسـت  نکتـه: 

چسـبان نوشـته شـوند.

کلمه ی پیش از خود نوشته می شود:  . 12 که جدا از 

صحیحغلط
چنان کهچنانکه

که( کسی  آن کهآنکه )=آن 

کلمات »بلکه«، »آنکه«، »اینکه« استثنا هستند. تبصره: 

کلمه به »ـه / ه« ختم شود، در موقع افزودن »گان« یا »گی«، »ـه / ه« حذف می   شود. مثل:. 13 گر  ا

صحیحغلط
آیندگانآینده  گان
ستارگانستاره  گان
آراستگیآراسته  گی

کنـار هـم معنـای جدیدی می  یابند و قسـمت دوم آنهـا با حرف »آ« آغاز می  گردد، باید چسـبان . 14 کـه در  کلمـات مرکبـی 

نوشـته شـوند و در صورت چسـبان نیز، »آ« به »ا« تبدیل می   شـود. مانند:

صحیحغلطصحیحغلط
خوشایندخوش   آیندپسایندپس آیند
دستاسدست   آسدالرامدل   آرام

گالبگل آبپیشامدپیش   آمد

گـر بیـش از یـک هجـا داشـته باشـد، تابـع قاعده ی  گـر جـزء دوم تک هجایـی باشـد، حتمـا پیوسـته اسـت امـا ا تبصـره: ا

گاه، زبـان آور. خاصـی نیسـت و در بعضـی از مـوارد، جـدا نوشـته می شـود: دانش آمـوز، دل آ

کلمات دیگر جدا می   شوند.مانند:. 15 کلمات »آن«، »این«، »هم«، »هیچ« و امثال آنها، از 
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صحیحغلطصحیحغلط
همین سانهمینسانآن طورآنطور

گاههیچگاههم کالسیهمکالسی هیچ 
کدام یککدامیکهمان طور همانطور 

کلمه می چسبد: نکته: »هم« در موارد زیر، به 

کلمه بسیط گونه باشد: همشهری، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان، همچنین، همچنان.  .1

2. جزء دوم تک هجایی باشد: همدرس، همسنگ، همکار، همراه.

»همصنـف«،  ماننـد  شـود،  دشـوارخوانی  موجـب  خـود  از  بعـد  کلمـه ی  بـا  »هـم«  پیوسته نویسـی  کـه  صورتـی  در  امـا 

اسـت. مرجـح  آنهـا  جدانویسـی  »همتیـم«  »همصـوت«، 

3. جزء دوم با مصّوت »آ« شروع شود: همایش، هماورد، هماهنگ.

که قبل از »آ« همزه در تلفظ ظاهر شود، »هم« جدا نوشته می شود: هم آرزو، هم آرمان. اما در صورتی 

که با »ا« یا »م« آغاز می شود، جدا نوشته می شود: هم اسم، هم مرز، هم مسلک. کلماتی  تبصره: »هم« بر سر 

نکتـه: »هـا« را از کلمـات »آنهـا« و »اینهـا« می  تـوان جـدا نکـرد، زیـرا »آنهـا« و »اینهـا« هـر دو ضمیر اشـاره جمع هسـتند؛ و 

کـه به  بـه همیـن صـورت صحیحنـد. همچنیـن کلمـات »اینجـا«، »آنجـا«، »اینکـه«، »آنکـه« و »آنچـه« را نیـز بهتـر اسـت 

صورت سـرهم نوشـت.

گزارشـگر، تحلیلگر(، . 16 که از ترکیب با پسـوند سـاخته می شـود، همیشـه پیوسـته نوشـته می شـود )مانند:  کلمات مرکبی 

که: مگـر هنگامی 

الف( حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم یکی باشد: نظام مند، آب بان.

ب( جزء اول آن عدد باشد: پنج گانه، ده گانه.

کلمه ی دیگر بچسبد: یکپارچه، یکباره، یکشنبه. که به  تبصره:عدد یک از این قاعده استثنا است و بهتر است 

کلمـات جـدا و در بعضـی  تبصـره: پسـوند »وار« از حیـث جـدا یـا پیوسته نویسـی تابـع قاعـده ای نیسـت؛ در بعضـی 

طوطـی وار، طـاووس وار، بزرگـوار، خانـوار، سـوگوار. پیوسـته نوشـته می شـود: 

که بسیط گونه اند، به صورت پیوسته نوشته می شود: آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخواب، یکشنبه.. 17 مرکب هایی 
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کاربرد مستقل نداشته باشد، پیوسته نوشته می شود: غمخوار، رنگرز.. 18 کم یک جزء آنها  که دست  مرکب هایی 

این موارد، الزاما جدا نوشته می شود:. 19

ضـرب،  حاصـل  کـم،  دسـت  الیـه(:  مضـاٌف  و  مضـاف  و  صفـت  و  موصـوف  )شـامل  اضافـی  ترکیب هـای  الـف( 

نظـر. صـرف  آب میـوه،  سـیب زمینی، 

کم احساس. ب( جزء دوم با »الف« آغاز شود: دل انگیز، عقب افتادگی، 

کم مصرف، چوب پرده. ج( حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا هم مخرج باشد: آیین نامه، 

که یک جزء آنها دخیل فرنگی است: مدل سازی، شیک پوش. د( مرکب هایی 

که شامل چند جزء باشد: علی هذا، ان شاءاهلل. هـ ( عبارت های عربی 

کلمات جدا می   شود. مانند:. 20 »را« مطلقا از 

صحیحغلط
آن راآنرا

کتاب راکتابرا

ـ . 21 کـه بـا نیم فاصله به کلمه ی قبل چسـبیدهـ  ــ  در کلمـات مختـوم بـه »ـه / ه« غیـر ملفـوظ، در حالـت مضـاف، از »ی«ـ 

اسـتفاده می شـود:خانه ی من، نامه ی او.

کلمات فارسی قلب به همزه نمی شوند. یعنی:. 22 حرف »ی« در 

صحیحغلط
آیینآئین

شنواییشنوائی
گوییگوئی

 نکتـه: البتـه رعایـت ایـن مـورد، در برخـی از کلمـات عربـی، بی  مـورد اسـت؛ یعنـی همـزه بایـد در جای خویـش بماند. 

مثال: 

صحیحغلط
جبرئیلجبرییل
جزئیجزیی
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کلمـات عربـی منتهـی بـه الـف مقصـوره، معمـواًل ماننـد اصـل عربـی خـود بـا یـاء آخـر باقـی می   ماننـد. مثل: »موسـی«، . 23

کـه در متـون فارسـی مرسـوم شـده  اند؛ مثـل: بلـوا و فتـوا(. »عیسـی«، »خنثـی« )مگـر کلماتـی 

کرسی نوشته می  شوند: شیء، سوء، جزء.. 24 کلمات مختوم به همزه، با همزه بدون 

کرسـی . 25 ی  کن ماقبـل مفتـوح و همـزه آنهـا مفتـوح ماقبـل مفتـوح باشـد، همـزه رو کـه همـزه آنهـا سـا کلمـات همـزه  داری 

الـف می  نشـیند: رأس، رأفـت، ملجـأ، خـأ و جـرأت، تأّسـف، تأّثـر، متأّثـر. مسـأله

گـر همـزه بـا مصـوت /ا/ و ماقبل . 26 کن )یـا مفتـوح( و ماقبـل مضمـوم )هم  چنیـن ا کـه همـزه آنهـا سـا کلمـات همـزه  داری 

ـف، رؤسـا و فـؤاد، سـؤال، مؤاخذه.
ّ
مضمـوم( باشـد، همـزه بـا کرسـی واو می  آیـد: مؤمـن، رؤیـت، لؤلـؤ، تألـؤ، مؤّسـس، مؤل

کرسـی همزه جز در موارد یاد شـده، با کرسـی »ی« می  آید: مسـائل، ائتالف، افئده، مسـئول، شـئون، رئوف، متألئ و در . 27

کلمـات خارجـی هم؛ مثل: نئون، ژوئن، الئوس، دوئل. 

کلمات مختوم به »اء« حذف می شود. مثال:. 28 همزه از آخر 

صحیحغلط
امالامالء
انبیاانبیاء

کلمات فارسی )غیر عربی( تنوین نمی گیرند. مثال:. 29

صحیحغلط
ً

گاهیگاها
ً

تلفنیتلفنا
ً

دومدوما

نشـانه  هایی ماننـد ویرگـول، نقطـه ویرگـول، نقطـه، دو نقطـه و ... )،/؛/:/؟/./!( بـا کلمـه قبـل از خـود بـدون فاصله و . 30

کلمـه پس از خـود بافاصله  انـد. مثال:  بـا 

صحیحغلط
حسن،حسن ،
است.است .
گفت:گفت :

نشـانه نقـل قـول )» و «( یـا عالمـت پرانتـز )( بـه کلمـه مرتبـط نزدیک اسـت و از کلمه قبلی یا بعدی غیـر مرتبط فاصله . 31

کتاب »الکافی« را بـا هم خواندیم. دارد. مثـال: مـا بـه خانـه )خانـه پـدری  ام( رفتیـم و در آن جـا 



8

عبـارات بـدل یـا شـاخص ها، در میـان دو ویرگـول )،( و جمـالت معترضـه در میـان دو خـط تیـره )ــــ ( قـرار می گیرنـد. . 32

مثال: 

علی؟ع؟، بهترین شمشیرزن عرب، وارد میدان شد. )عبارت بدل(

که بهترین شمشیرزن عرب بود ـــ وارد میدان شد. )جمله ی معترضه( علی؟ع؟ ـــ همو 

کـه یـک کلمـه یـا عبـارت در معنـای یـک عبارت منطوی اسـت اما در متـن اصلی وجود نـدارد، از قالب . 33 در مـورادی 

که داخل قالب می آید، هم می توان به عنوان متن اصلی  )][( اسـتفاده می شـود. برای تشـخیص این موارد، متنی را 

که شـما را  آفریده. کـه قـالب وجـود نـدارد و هـم می توان آن را در نظر نگرفت: او ]خدایی[ اسـت  کـرد  خوانـد و فـرض 

گـر  عبـارت یـا جملـه ای نمی توانـد جـزو متـن باشـد بلکـه توضیح اضافه نویسـنده برای رفـع ابهام یا بیـان معنای یک . 34 ا

جمله یا عبارت اسـت، باید در داخل پرانتز بیاید. در این حالت معموال نمی توان متن داخل پرانتز را به عنوان متن 

که آیاتش را به شـما نشـان می دهد  کسـی اسـت  گرفتن پرانتز در بین جمله خواند: او )خداوند(  اصلی و بدون در نظر 

و برایتان از آسـمان روزی فرو می فرسـتد.

کامـل می شـود، از نقطـه ).( در انتهـای آن اسـتفاده می شـود. در . 35 کـه جملـه تمـام شـده و معنـای آن نیـز  در مـواردی 

کرد  کرد، از ویرگول باید استفاده  که بین دو جمله مکث  که نیاز است  جمالت مرکب مانند جمالت شرطی، زمانی 

کامل تر خواهد شد، از نقطه ویرگول  گر به همراه جمله ی بعد باشد معنا  که جمله ی اول تمام شده اما ا و در مواردی 

)؛( بایـد اسـتفاده نمـود. در ایـن حالـت، مکـث بیـن دو جملـه، از مکـث پـس از نقطـه کمتـر و از مکـث پـس از ویرگول 

بیشـتر است. مثال:

از جانب  امر منصوص  پیامبر خدا؟ص؟ است. خالفت در منظر شیعه یک  نقطه: علی؟ع؟ خلیفه ی بالفصل 

خداوند است.

ویرگول: از آنجایی که خالفت در منظر شیعه امری منصوص از جانب خداوند است، علی بن ابی طالب؟امهع؟خلیفه ی 

بالفصل پیامبر خدا؟ص؟ است.

نقطه ویرگول: علی؟ع؟ خلیفه ی بالفصل پیامبر خدا؟ص؟ است؛ با این وجود، عده ی زیادی خالفت بالفصل 

کردند. ایشان را انکار 

که در فونت استاندارد در نظر . 36 ئمی  که از عال ئم دعایی )مانند صلی اهلل علیه و آله و سلم( بهتر است  برای درج عال

ئـم، بـدون فاصلـه از کلمـه ی قبـل و بـا یـک فاصلـه از کلمـه ی بعـد می آیند.  کـرد. ایـن عال گرفتـه شـده اسـت اسـتفاده 
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مانند: رسـول اهلل؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟.

صورت های متصل فعل »بودن« در زمان حال

فعل »بودن« در زمان حال )ام، ای، است، ایم، اید، اند( به صورت های زیر نوشته می شود:

مثالصامت میانجیکلمات مختوم به 

خشنودم-صامت منفصل
خشنودیم

خشنودی
خشنودید

خوشنود است
خشنودند

»و« با صدایی نظیر آنچه در 
کار می رود رهروم-»رهرو« به 

رهرویم
رهروی
رهروید

رهرو است
رهروند

کم-صامت متصل پا
کیم پا

کی پا
کید پا

ک است پا
کند پا

دانایم»ی«»آ«
داناییم

دانایی
دانایید

 دانا است
دانایند

»و« با صدایی نظیر آنچه در 
کار می رود. دانشجویم»ی«»دانشجو« به 

دانشجوییم
دانشجویی
دانشجویید

دانشجو است
دانشجویند

»و« با صدایی نظیر آنچه در 
کار رفته است. توامهمزه»تو« به 

توایم
توای / تویی

کارمند( مترواید )شما 
توست

تواند

خسته امهمزه»ِــ « های غیر ملفوظ
خسته ایم

خسته ای
خسته ایم

خسته است
خسته اند

تیزپی امهمزه»ِاْی« 
تیزپی ایم

تیزپی ای
تیزپی ایم

تیزپی است
تیزپی اند

کاری امهمره»ای«
کاری ایم

کاری ای
کاری اید

کاری است
کاری اند
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ضمائر ملکی و مفعولی

ـ شان)شـان((همراه با کلمات قبل از خود به  ـِ ــ ـ تان )تان(،ـ  ـِ ــ ــ مـان )مان(،ـ  ـِ ــ ــ ش،ـ  ـَ ــ ــ ت،ـ  ـَ ــ ــ م،ـ  ـَ ضمایـر ملکـی و مفعولـی )ـــ

صورت های زیر نوشـته می شـود:

مثالصامت میانجیکلمات مختوم به 

برادرم-صامت منفصل
برادرمان                            

برادرت
برادرتان

 بردادرش
برادرشان

کم-صامت متصل پا
کیم                                           پا

کی پا
کید پا

ک است پا
کند پا

»و« با صدایی نظیر آنچه در »راهرو« 
کار می رود راهروم-به 

راهرومان                           
راهروت

راهروتان
راهروش

راهروشان

پایم»ی«»آ«
پایمان                                      

پایت
پایتان

پایش
پایشان

»و« با صدایی نظیر آنچه در »عمو« 
کار می رود. عمویم »ی«به 

عمویمان                            
عمویت

عمویتان
عمویش

عمویشان

خانه امهمزه»ِــ « های غیر ملفوظ
خانه مان                            

خانه ات
خانه تان

خانه اش
خانه شان

پی امهمزه»ِاْی«
پی مان                                   

پی ات
پی تان

پی اش
پی شان

کشتی امهمزه»ای«
کشتی مان                         

کشتی ات
کشتی تان

کشتی اش
کشتی شان

»و« با صدایی نظیر آنچه در »رادیو« 
کار می رود. رادیوامهمزهبه 

رادیومان                             
رادیوات
رادیوتان

رادیواش
رادیوشان


