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 فصل اول

 شیوه نگارش فارسی

 

 مقدمه

های گوناگون  نامه خط فارسی و مسائل مربوط به نگارش آن، شیوه  تا کنون در باره

ها اصول و مبانی  است که در برخی از آن  توسط استادان فن تهیه و ارائه شده

آید،   چه در این فصل می است. آن  نویسی امالی فارسی به روشنی مطرح شده درست

تر،  نویسی و از همه مهم موجب درستها  ای از نكاتی است که رعایت آن گزیده

 خواهد شد. نشر آمارههای  سازی در شیوه نگارش فارسی در کتاب یكسان

 الخط الف( رسم

 ـ همزه و طرز نگارش آن در فارسی1

 ؤ، ، ئـ: نوشت ها صورت این به توان می را « همزه »در زبان فارسی 

 أ ، ء

: مانند فارسی های واژه روی بر که « ء »آیند اما عالمت  می های همزه در زیر  قاعده
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 شكلی لحاظ از و ندارد ارتباطی عربی ی همزه با آید، می من رایانة یا پژوهش نتیجة

 .شود خودداری « ء » درج از شود می توصیه مورد این در. است « ی » مخفف

 …مانند: نتیجه پژوهش ، رایانه من، سالنامه آماری و

 واژه بیاید، در این صورت: ـ همزه ممكن است در وسط1ـ1

آید. بنا بر این همواره  نمی  فارسی باشد، هرگز در میان آن، همزه  ـ اگر واژه1ـ1ـ1

 :مانند شود؛ می  نوشته « ی »با 

 آئین نه به صورت آیین
 پائیز نه به صورت پاییز
 پائین نه به صورت پایین
 بینائی نه به صورت بینایی

 روئیدن نه به صورت روییدن
 میانی:  ـ اگر واژه عربی است و به فارسی آمده، همزه1ـ1ـ2

 نوشته « أ » صورت به باشد ساکن که صورتی در ،« a »ـ پس از مصوت کوتاه     

 …و مستأجر رأس، تأثیر، تألیف،: شود می

 آ بلند مصوت حرف از پیش و « a »ـ پس از حرف مصوت كوتاه     

« â » شود: مآخذ، مآل و نوشته می « آ » شكل به… 

 « آ » صورت به « â »ـ پس از صامت ساکن و پیش از حرف مصوت بلند آ 

 …و مرآت قرآن،: شود می نوشته

: گیرد می قرار « ء » عالمت آن روی که « و » شكل به « o »ـ پس از مصوت اُ 

 …و مؤسسه رؤسا، توأم، مؤثر، سؤال، مؤسس،

: مانند. نویسند می « ی » با زبانان فارسی معموالً را « e » ـ پیش از مصوت کوتاه    
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 …و دایم جایزه، عالیم، نایل، سایر، غایب، مالیك، مصایب،

های  های عربی یا واژه میانی واژه  جزء پنج مورد باال در سایر موردها، همزه

نوشته «  ئـ »اند، در زبان فارسی به صورت  گرفته  به فارسی همزه  خارجی که در ترجمه

شوند. مانند: ائتالف، رئیس، مسئله، مسئول، توطئه، ارائه، مسائل، هیئت، قرائت،  می

 …سوئد، ژوئن، ژوئیه و

 ـ همزه ممكن است در پایان واژه بیاید، در این صورت:1ـ2

 …و خأل منشأ، مبدأ،: آید می « أ » صورت به « a »ـ پس از مصوت کوتاه      

 نوشته « ء » صورت به ساکن حرف یا « e » ای ،« u »و ـ پس از مصوت بلند اُ

 …و بطیء جزء، شیء، سوء،: شود می

 به نكره، یا وحدت نسبت، « ی »ها هنگام چسبیدن به  این دسته از واژه  همزه

 …و سوئی جزئی،: شود می نوشته « ئـ  » صورت

 …و تأللؤ لؤلؤ،: آید می « ؤ » صورت به « o »ـ پس از مصوت کوتاه اُ 

 :شود می حذف « â »ـ پس از مصوت بلند آ 

 ابتداء نه به صورت ابتدا
 انتهاء نه به صورت انتها

 امضاء نه به صورت امضا
 اجراء نه به صورت اجرا

 در و نكره و وحدت « ی »ها، در حالت نسبت و همراهی با  گونه واژه در پایان این

 …اجرای و امضای، ابتدای،: گیرد می قرار « ی » اضافه،

 

 


