
  ٣موزش درست نویسی

  گذاري قواعد نشانه
ــجاوندي«يا » نقطه گذاري« ــانهعبارت اســــت از به كار بردن عالمت» ســ ھايي كه خواندن و در نتیجه فھم ھا و نشــ

ــان و به رفع پاره  ــر گفتاري در  ھا از جمله ابھاماي ابھامدرســـت مطالب را آسـ ــي از عدم انعكاس عناصـ ھايي كه ناشـ

  كند. نوشته است. كمك مي
ي چنداني ندارد و از دو قرن پیش  معمول شده است. بديھي است     فارسي سابقه  ھا در زبان استفاده از اين نشانه  

شانه    ستفاده از اين عاليم و ن سي    ھا بايد از افراط و تفريط پرھیز كرد و با توجه به جملهدر ا بندي و ساختمان زبان فار

  آنھا را به كار گرفت. 
   

  ھاي معمول در زبان فارسي از اين قرار است: نشانه
  ) ٠نقطه (      -١

  موارد استفاده از نقطه: 
  ھاي انشايي. مثال: ھاي كامل خبري يا برخي جملهدر پايان جمله –الف 

  سراي ملي ايران است. فردوسي بزرگترين حماسه           -
  ي اختصاري به كار رفته باشد. مثال: پس از ھر حرفي كه به صورت نشانه -ب

  ق.م. (قبل از میالد مسیح)  ٣٢٢ارسطو متوفي به سال      -  
  م. سرشك (محمدرضا شفیعي كدكني)      -  

  ھاي خارجي: ھاي اختصاري براي كلمهچنین است در نشانه
  .P.T.Tپست و تلگراف و تلفن            -

  شود. مثال: ي دوم گذاشته مينقطه در پايان جمله به يك ديگر عطف گردد،» واو«ھرگاه دو جمله كامل با  يادآوري:
  ھاي آزاردھنده برھاند. توانست از ھجوم خاطرهدلم گرفته بود و ھیچ چیز مرا نمي           -

   
  ويرگول (كاما) يا درنگ نما (،) -٢

  رود: ي توقف يا درنگ كوتاھي است كه در موارد زير به كار ميويرگول نشانه
  دھد. مثال: ي كامل را تشكیل ميھاي غیرمستقلي كه در مجموع، يك جملهھا يا جملهمیان عبارت – الف

  ھركه آن كند كه نبايد، آن بیند كه نشايد.            -
  شود. مثال: ضیح، عطف بیان يا بدل در ضمن جمله يا عبارتي ديگر آورده ميان جا كه كلمه يا عبارتي به عنوان تو – ب

  ي خراساني، اشعار زھد و پند بسیار گفته است. ناصرخسرو، شاعر آزاده     -
  شود. مثال: آن جا كه در مورد چند كلمه اسناد واحدي داده مي -پ

  آب،غذاو مسکن از لوازم اولیه ی حیات محسوب می شود. -  
  ي اضافه بخواند، مثال: رود خواننده به اشتباه آنھا را با كسرهبین دو كلمه كه احتمال مي -ت

  ھا و بیابان خاطرات، تو در راه خیال من ھستي، تنھا، تو، تو. از پشت تپه     -  
  براي جداكردن اجزاي مختلف نشاني شخص يا مرجع و مأخذ يك نوشته، مثال: -ث

   ١٢٧ي ياسمن، شماره زرگمھر، كوچهمشھد، خیابان ب      -  



امام محمد غزالي، كیمیاي سعادت، تصحیح حسین خديو جم، مركز انتشارات علمي و فرھنگي، تھران       -

  . ٢۵ص  ١، ج ١٣۶٢
   

  ويرگول (؛) –نقطه  -٣
  رود: ار ميويرگول، عالمت وقف يا درنگي است بیشتر از ويرگول و كمتر از نقطه كه در موارد زير به ك –نقطه   

ي طوالني كه به ظاھر مســــتقل اما در معني به يك ديگر مربوط           ھاي مختلف يك جمله   براي جدا كردن عبارت   -الف

  است. مثال: 
  دوست واقعي آن است كه يار شاطر باشد؛ نه بار خاطر.            -

ــیحي يا پیش از كلمه     معموالً در جمله  –ب  به عبارت    «، »يعني«، »زيرا«، »مثًال«ھايي از نوع  ھاي تفســــیري و توضــ

  شود، مثال: گذاشته مي» ويرگول«و بعد از آنھا » ويرگول –نقطه «و ... » ديگر
  ِالّنّیاتعمل ھر فردي در گرو نیت اوست؛ ٍانََْما اَالعماَل ب     -  
  اي پر درد با بسیار وعده و وعید.  اي بدو نوشت؛ نامهو نامه     -  

  ھنگام برشمردن و تفكیك اجزاي مختلف وابسته به يك حكم كلي. مثال:  -پ
جلد، تصحیح فروزانفر)؛ فیه   ١٠دفتر، تصحیح نیكلسون)؛ كلیات شمس يا ديوان كبیر (     ۶مثنوي معنوي (     -  

  مافیه (تصحیح فروزانفر، بنگاه ترجمه و نشر كتاب)؛ و ....  
   

  ) :دو نقطه ( -۴
  موارد استفاده از اين عالمت به شرح زير است: 

  قبل از نقل قول، مثال: – الف
  عسل. حكیمي را گفتند: عالم بي عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بي           -

  قبل از تفصیل حكمي كه به اجمال بدان اشاره شده است. مثال:  – ب
سلطنت       - شد و كار انتظامي باال     در آن سال تحولي بزرگ در مملكت روي داد:  سقوط كرد و انقالب پیروز 

  گرفت. 
  ھنگام برشمردن يا بیان اجزاي يك امر كلي، مثال:  -پ

سه چاپ مي   كتاب    - ھاي علمي، اخالقي، متون ادبي و شود، عبارت است از: كتاب   ھايي كه در اين مؤس

  فرھنگي و ...  
  ھا، مثال: ھنگام معني كردن كلمه – ت

  ُصداع: دردسر، موجب زحمت            -
   

  («....»)عالمت نقل قول يا گیومه  -۵
شــود. اين عالمت براي نشــان دادن ابتدا و انتھاي قول مســتقیم يا مطلبي اســت كه عینًا از كســي يا جايي نقل مي

  ھمچنین است براي برجسته كردن كلمه يا اصطالحي ويژه. 
  موارد استفاده از اين عالمت به شرح زير است: 

  ي كسي ديگر را بیاوريم، مثال: وقتي بخواھیم عین سخن يا نوشته – الف
  » ھمه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال«گويد: سعدي مي           -



شد،     ١يادآوري  شامل چند بند (پاراگراف) با شده دراز و  عالمت نقل قول در آغاز ھر بند و  : ھرگاه مطلب نقل 

  گیرد. فقط در پايان بند آخر قرار مي
.....، ) قرار ,: ھرگاه نقل قولي در ضــــمن نقل قولي ديگر بیايد، آن را میان عالمت نقل قول فرد (           ٢يادآوري  

  شود. مثال: مشخص مي(«....» ) دھیم، در حالي كه اصل نقل قول با گیومه زوج مي
  » يا خاموش باش، يا حرفي بزن كه از خاموشي بھتر باشد. ,ام كه: در جايي خوانده«گفت: 

  گیرد. مثال: ھايي كه مورد تأكید قرار ميھاي تازه يا جعلي يا عامیانه يا كلمهھا و اصطالحدر آغاز و انجام كلمه -ب
  ند. اگرفته» فرھنگ«فرنگي را در فارسي معادل » كولتور«ي كلمه     -  

  ھاي يك كتاب. مثال: ھا و بخشھا و آثار ھنري و فصلھا و اشعار و روزنامهھا و رسالهھنگام ذكر عنوان مقاله -پ
  است. » در عدل و تدبیر و رأي« باب اول بوستان سعدي،  -

شانه   يادآوري شده در داخل عالمت نقل قول، ن كند و عالمت پاياني اگر گذاري خود را حفظ ميھاي نقطه: عبارت نقل 

  آيد، مانند: ي نقل قول ميمربوط به جمله يا عبارت نقل شده باشد، در داخل نشانه
  اما امروز....» تر.كارهبي كارتر استھركه در كارتر است بر كارتر است و ھر كه بي«اند: پیشینیان گفته           -

   
  عالمت تعجب (!) -۶

رود كه مبین يكي از حاالت شديد نفساني ھايي به كار ميي تعجب نیست بلكه در پايان جملهاين عالمت تنھا نشانه

 و عاطفي اسـت. از قبیل تعجب، تأكید، اخطار، تحسـین، تحقیر، تنفر، ترخم، اسـتھزا، شـك و ترديد، امر و نھي، انكار،    

  تھديد، حسرت، آرزو، درد و الم، دعا، ندا، خطاب و ...؛ مثال: 
  دريغ است ايران كه ويران شود!  -    عجب آدم دورو و ده رنگي است!  -
  بسیار خوب!  -          آھسته!  -
  خدا لعنتش كند!  -
   

  عالمت سوال (؟) -٧
  موارد استعمال اين عالمت به شرح زير است: 

  رسشي مستقیم. مثال: ھاي پدر پايان جمله –الف 
  كتابتان را كه به امانت گرفته بودند، آوردند؟            -

  رود، مثال: ھاي پرسشي غیرمستقیم، نقطه به كار مي: در پايان جملهيادآوري
دانست كه چرا و  يافت و ميشد، پیغمبر اكرم پیام و معني آن را در مي اي كه از طرف خدا نازل ميھر آيه     -

  به چه سبب آمده است. 
آيد و با تأكید خوانده گاه براي نشان دادن مفھوم ترديد يا ريشخند و استھزا، عالمت استفھام داخل پرانتز (؟) مي       -ب

  شود. مثال: مي
  اند.  (؟) نوشته ۵٢۵تاريخ وفات سنايي غزنوي را سال      -           
  ھا اعالم كردند كه در افغانستان عدالت اجتماعي (؟) برقرار شده است. برخي از خبرگزاري     -           
د و به جاي آن خواھ: ھرگاه جمله به صورت استفھام انكاري (تأكید در نفي) آمده باشد، عالمت سوال نمي     ١يادآوري

  رود. عالمت تعجب به كار مي
  نه اين است كه جزاي نیكي نیكي و جزاي بدي بدي است!            -



ي ي خواھش يا تقاضاي مؤدبانه داشته باشد، به جاي عالمت پرسش نشانه     ي سوالي جنبه ھرگاه جمله :٢يادآوري 

  شود، مثال: تعجب آورده مي
  دست از سر من برداريد!  ممكن است خواھش كنم           -

آيد. اي ديگر ميگیرد كه خود در ضــــم جملهعالمت ســــؤال گاھي در پايان عنوان كتاب يا مقاله و مطلبي قرار مي -پ

  مثال: 
  عنوان كتابي است از دكتر علي شريعتي. » چه بايد كرد؟« -

  مثال:  ي استفھامي مستقیم را بگیرد.بعد از ھر كلمه يا عبارتي كه جاي جمله –ت 
  پسندي؟ جنگ يا صلح؟ كدام را مي             -

  ي پرسشي كامل است. مثال: پس از فیدھاي استفھام كه خود در حكم يك جمله -ث
  چرا؟ چه گونه؟ چه طور؟ كجا؟، كي؟ و ...   
نشــان برند كه صــحیح نیســت و برخي نیز براي ھا عالمت ســوال را به جاي عالمت تعجب به كار ميبعضــي يادآوري:

  آورند كه آن ھم وجھي ندارد. دادن تعجب بیش از حد دو يا چند عالمت سوال را پشت سر ھم مي
   

  پرانتز يا دو ھالل (   )  -٨
  رود. مثال: ھاي توضیحي به كار مياين عالمت گاھي براي نشان عبارت

  ھـ. ق) يك عمر در مبارزه و تبعید گذراند.  ٣٩۴ – ۴٨١ناصر خسرو قبادياني (           -
ھاي ھفت اورنگ جامي) به تقلید از لیلي و مجنون نظامي سروده شده    مجنون و لیلي (يكي از مثنوي           -

  است.  
  آيد. ات ميدر مورد تاريخ زندگاني افراد، ابتدا از سمت چپ تاريخ تولد و پس از خط فاصله، سال وف

  ھاي رياضي بايد خودداري كرد. از به كار بردن دو پرانتز متوالي جز در فرمول يادآوري:
   

  كروشه يا قالب[  ] -٩
  رود: اين عالمت در موارد زير به كار مي

شود، در داخل قالب قرار  ھا يا از طرف مصحح افزوده مي در تصحیح متون كھن، الحاق احتمالي كه از نسخه بدل   -الف

  گیرد. مثال: مي
]ــنیدن رعد اندر خواب اگر بي ابر [باشد دال]لت كند بر فتنه و خوف و ظلم (التحبیر في علم التعبیر،    [ش           -

  ). ٨۵ص 
شكان] به ھرات چون دل شكسته       –رحمه اهللا علیه  –و استادم             - صر م اي ھمي بود (تاريخ بیھقي، [بون

  ). ١٧۴ص 
  شود. مثال: ھا، دستورات اجرايي داخل قالب گذاشته مينامهدر نمايش -ب
ــن [با قیافه - ــباني]: من حاضــرم جانم را بر ســر اين كار بگذارم. [دســتش را روي دلش مي  حس د و آھي گذاراي عص

  كشد.]مي
   

  تیره يا خط فاصله (_) -١٠
  رود: اين نشانه در موارد زير به كار مي

  براي مجزا كردن جمله يا عبارت معترضه. مثال:  –الف 



= و دو پیك را ايســـتانیده بودند كه از بغداد -نعوذ باهللا من قضـــاء الســـوء  –و حســـنك را به پاي دار آوردند      -

  ). ٢٣٣قي، ص اند (تاريخ بیھآمده
  توانید صرف اين كار بكنید. مي –و اگر ضرورت ايجاب كرد دو روز  –يك روز كامل  -           -

گیرد در پايان مطلب باشد، انتھاي جمله به نقطه ختم خواھد شد اي كه بین دو خط فاصله قرار مي: اگر جملهيادآوري

   و به آوردن خط فاصله در آخر جمله نیازي نیست. مثال:
  نشست.ي مردم ميشعرھايي كه بر دل توده –نسیم شمال اشعار وطني بسیاري سروده است            -

شخاص نمايش  –ب  ستان يا ذكر مكالمه در مكالمه بین ا سطر به جاي    نامه و دا سر  ھاي تلفني در ابتداي جمله و از 

  نام گوينده. مثال: 
  سالم آقا.       -           
  سالم علیكم.      -           
  حال شما چه طور است؟      -           
  بد نیستم، خدا را شكر.      -           

  ھا. نامهيا بعد از ذكر اسم گوينده در مواردي مثل نمايش
  شود. كن ميدرفش كه بلند شد نومیدي ريشه –سھراب 
  گیرد. ه ميو چون افتاد، ده برابر بیش از پیش ريش –اھريمن 
  ) ٢٨داني.                 (تیاله، ص افتد. خودت ھم مياين بار نمي –سھراب 

  ھا. مثال: ھا، اعداد و كلمه، بین تاريخ»به«و » تا«و » از«به جاي  -پ
  (= از فروردين تا خرداد)  ١٣۴٣خرداد  –فروردين   
  ) ١٣۵٠تا  ١٣۴٠از سال  -( ١٣۴٠ -۵٠ي دھه  

  براي نشان دادن بیان ناشي از لكنت زبان. مثال:  -ت
  حاضرم.  -حـ  -حـ  –فداكاري  -فـ  -فـ –براي ھر نوع  -ب ـ  -بـ  –من  -مـ  -مـ            -

  براي جدا كردن ھجاھاي يك كلمه در تقطیع يا جدا كردن حروف يك كلمه از يكديگر. مثال:  -ث
  زه.  -ِر –با  – شامل چھار ھجاست: مـُ» مبارزه«ي كلمه  

  ي دو جزيي مركب. مثال: براي پیوستن اجزاي يك كلمه -ج
  اسالمي  –فرھنگ ايراني   
  گذاري فارسي كمتر رايج است. در نقطه» ويرگول –نقطه «عالمت   

  آيد. در پايان سطري كه جزئي از يك كلمه در انتھا و جزء ديگر آن در آغاز سطر بعدي مي -چ
  مثال: 

ي عمده ترين صفاتي است كه جامعه   گیر و مستمر در راه ھدف، از جمله ي پيش و كوشش و مبارزه پیداست كه تال 

  كند. را پیروز مي
  براي نشان دادن فاصله بین دو شھر. مثال:  –ح 

  مشھد را دريافت دارم.  –باالخره موفق نشدم بلیت مسافرت تھران -            
ــمت چپ اعداد و حروف آغاز جم –خ  ــله قرار مي  لهدر س ــد نیز تیره يا خط فاص ــمارش باش گیرد، ھا كه مبین نوعي ش

  مانند ھمین موردھايي كه ما براي خط فاصله يا تیره برشمرديم. 



ھا خط ھا و مجموعهھا و مجلهشـــود زير اســـم كتاب نويســـي كه براي چاپ ارســـال مي در مطالب دســـت يادآوري:

ي اين موردھا در چاپ با حروف سیاه و در صورت امكان با حروف خوابیده (ايتالیك/ ايرانیك) مشخص كشند كه ھمهمي

  شود. مي
   

  سه نقطه (....) -١١
  ست: موارد استعمال اين عالمت به شرح زير ا

  ي محذوف. مثال: به جاي يك يا چند كلمه –الف 
  فقر و نداري و بیكاري و ... از عوامل فساد جامعه است.   

  ي ادبیات فارسياسدا... حسیني  دانشجوي سال سوم رشته           -
ھا در آنجا ســاكت اســت. بیند كه نســخه بدلھايي ميدر تصــحیح متون كھن ؛آن جا كه مصــحح در متن افتادگي –ب 

  مثال: 
شما را مي        -   سازيد كه آنچه ببايد فرمود،  شما را اين جا  باز گرديد و كارھاي خويش ب فرمايیم آن مدت كه 

  )٨٨٣مقام باشد و آن ... روز خواھد بود. (تاريخ بیھقي، ص 
  ھنگام قطع مطلبي كه بخشي از آن نقل شده است چه قطع در اول عبارت منقول باشد و چه در آخر آن. مثال:  -پ

كنم كه ديگر از اين كارھا نكنم. ھمین يك بار براي ھفت پشتم كافي  ... و حاال پشت دستم را داغ مي              -

  است كه ... 
  ي ديگر به عالمت پايان جمله بايد افزوده شود. ھرگاه سه نقطه در انتھاي جمله واقع شود، يك نقطه –ت 

   
  ممیز يا خط مايل (/)  -١٢

  رود: اين نشانه در موارد زير به كار مي
ھاي ھجري و میالدي يا شــمســي و قمري معادل (ســمت راســت ســال ھجري و ســمت براي جدا كردن تاريخ –الف 

  میالدي ). مثال: چپ سال 
  در طنجه متولد شد. ١٣٠۴فوريه  ٧٠٣/٢۵رجب  ١٧در  –جھانگرد مغربي  –اين بطوطه   

  اوج منزلت اين جوزي در بغداد بود.  ١١٧٨ -۵٧۴/٩سال            -
  ھا. مثال: براي جدا كردن عدد ماه و روز و سال در تاريخ -ب

  شما رسید.  ١۵/٣/٧۶ي مورخ نامه    -  
  ھاي معادل كه تنھا در حرف يا حروفي از آنھا ابدالي يا تخفیفي صورت گرفته است. مانند: شان دادن كلمهبراي ن -پ

  فريشته / فرشته  -        زفان/ زبان   -  
شعر در متن    –ت  صراع  شرده يا پاره براي جدا كردن دو م صرفه     ھاي ف ضرورت يا براي  شعر نیمايي كه به  جويي ھاي 

  مثال: شود. پشت سر ھم چاپ مي
  تا شقايق ھست/ زندگي بايد كرد (سپھري)      -           
  ي بد به است (سعدي) زادهنه ھر آدمي زاده از دد به است/ كه دد ز آدمي     -           

   
  ايضًا يا عالمت تكرار (" ) -١٣

رود. شود، به كار مي ھاي مشابھي كه عینًا در سطرھاي متوالي و با حكمي واحد تكرار مي  اين عالمت به جاي كلمه

  مثال: 



  ي زبان و ادبیات فارسي، سال سوم آقاي احمد حسیني دانشجوي رشته      -١
  "   حسن شريعت   "          "                "               "    دوم        -٢

   
  )ابرو يا خط تاب دار ( -١۴

  رود. مثال: ي مورد بحث به كار ميھا براي پرھیز از تكرار مادهنامه و فرھنگاين نشانه معموًال در واژه
  دل به دريا زدن            -
-             در گرو كسي داشتن  
-             .به راه داشتن  

   
  ستاره (*) -١۵

  رود: اين عالمت در موارد زير به كار مي
  براي رجوع به زيرنويس (وقتي كه در داخل متن، اعداد به منظورھايي ديگر به كار برده شده است).  -الف
  ھا. ھا و فرھنگرفالمعادر دايره» به ھمین ماده رجوع شود«اغلب به جاي عبارت  -ب
صله میان اشعار، بندھا يا پاراگراف    -پ ھايي كه موضوعشان با يكديگر تفاوت دارد. گاه براي منظور اخیر،    براي ايجاد فا

  رود. سه ستاره نیز به كار مي
   

  )) ،(ي ارجاع (پیكان يا نشانه -١۶
  رود: اين نشانه كه در فارسي جھت آن از راست به چپ است، در موارد زير به كار مي

  ي ر.ك. (رجوع كنید به...). اي خاص كه تقريبًا معادل است با نشانهھنگام ارجاع به ماده –الف 
  رود. به كار مي» دھدمي«ي پیكان به معني ھاي شیمیايي نشانهدر فرمول –ب 
صفحه ي كه دنبالهھايدر زيرنويس -پ شیده مي ي مطلب به  صفحه،      ي بعد ك ضیح آن كه در انتھاي زيرنويس  شود. تو

  گیرد. ي بعد رو به سمت راست قرار ميپیكان رو به سمت چپ و در آغاز زيرنويس صفحه
شــود. فقط وقتي اين  ھاي ســجاوندي كمتر اســتفاده مي  در شــعر ســنتي فارســي از به كار بردن نشــانه     يادآوري:

  رود كه بدون آنھا خواندن شعر مشكل باشد. ھا به كار ميشانهن
   
   

 


