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 بنویسیم درست را فارسی
 این برای فارسی نویسی درست راستای در است من کالم تمام »بنویسیم درست را فارسی« ؛بگویم بتوانم جرات به شاید
 خالصه مواردی در و آوری جمع شامل ام داده آن در که تغییری تنها .بود نوشته خوبی به گرامی خوابگرد که مجازی، های برگ
 به ای زمزمه فارسی اگر که بنویسیم، خوب و بخوانیم دقت به هم با بیایید پس .است ایشان ی نوشته به نامه غلط شش کردن
  .سازیم اش نمایان رساتر و تر شیرین ما دهد، می سر نجوا

  

 فاصله نیم .۱

 هم فاصله نوع یک اما .گوییم می »فاصله« اصطالحا آن به که کنیم می استفاده Space کلید از ها، واژه میان فاصله ایجاد برای
 .شود می ایجاد Space و Shift کلید دو زمان هم زدن با و گوییم می »فاصله نیم« آن به که هست نویسان  فارسی ما برای

 هم به واژه دو این شود می باعث کند، ایجاد فاصله واژه دو میان ظاهری نظر از که این بدون کلید، دو این از زمان هم ی استفاده
 »فاصله نیم« ویندوز در ولی ندارم مشکلی فاصله نیم ایجاد برای و کنم می استفاده Windows جای به Ubuntu از من .نچسبند

 .رسیم می هم آن به نوشته این ی ادامه در که ،کند نمی عمل Space + Shift همان یا

 اما .بینیم می برگ این های واژه بین که هایی فاصله همین مثل کنیم، می ایجاد مستقل ی واژه دو هر میان را »فاصله« معموال
 ،»اند رفته« ،»شود می« مثل شوند، می محسوب واژه یک مجموع در ولی اند، شده تشکیل چندپاره از که هستند ها واژه برخی

 و »می« بخش دو از »شود می« ی واژه مثال که بینیم می کنیم، دقت اگر .»فاصله نیم« ی واژه همین یا »ی همه« ،»ها دست«
 جدا هم بخش دو این تر ساده عبارت به .است نشده استفاده Space از ها آن میان فاصله ایجاد برای ولی شده، تشکیل »شود«

 .است شده استفاده ها آن میان فاصله ایجاد برای Shift + Space از چون اند نشسته هم کنار هم و هستند

 شلختگی از و شود می زیباتر مان متن ظاهر هم کنیم، استفاده Shift + Space از Space جای به واژه، یک اجزای میان وقتی
 کامپیوتر .هستیم غافل آن از همیشه تقریبا که افتد می کامپیوتر نام به نفهمی زبان ماشین برای بزرگی اتفاق هم و ایم، کرده پرهیز
 »می« کنیم، تایپ »شود می« وقتی مثال( کند می حساب مجزا واحد دو باشد، شده جدا دیگر بخش از Space با که را ای واژه هر
 Shift + Space همان یا »فاصله نیم« از واژه این میان در اگر ولی ،)کند می حساب جداگانه ی واژه یک را کدام هر »شود« و

 کلیک دوبار با .)کند می حساب واژه یک را »شود می« مثال( کند می محسوب مجزا واحد یک را آن ی همه باشد، شده استفاده
 .کنید آزمایش را وضعیت این توانید می مختلف های واژه روی کردن

 ارزد، نمی پشیزی مان برای هم کامپیوتر خاصیت این و برسد نظر به منظم و زیبا ظاهری نظر از مان متن نیستیم مایل احیانا اگر
 که کنیم مقید مرور به را خود اگر .دارد نسبی کیفیتی وب در ما های نوشته نمایش که کنیم توجه نکته این به کم  ِدست

 آشفته قدر این مان، سایت یا وبالگ در ما ی نوشته سطرهای پایان که دید خواهیم کنیم، استفاده جا به را »فاصله نیم« و »فاصله«
 های فعل »می« که بینیم می ؛دست دم وبالگ یک یا بکنیم فارسی خبرگزاری های سایت به نگاهی اگر االن همین .شود نمی

 اگر که حالی در ...و پایین سطر اول افتاده آن جمع »ها« و آمده سطر پایان در ای واژه مثال یا افتاده جدا سطرها انتهای در مضارع
 چسبیده هم به که بدون ایستند، می هم کنار شرایطی هر در واحد های واژه اجزای شوند، تبدیل »فاصله نیم« به ها فاصله این

 .باشند

  بگذاریم؟ »فاصله نیم« چگونه:: 

 خارج زیپ حالت از را آن .است zip فایل یک این .کنید )بارگذاری( دانلود را TrayLayout Persian سبک بسیار ی برنامه
 اضافه تازه عالمت یک Desktop پایین نوار راست سمت به بالفاصله .کنیم می کلیک برنامه آیکون روی سپس و کنیم می
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 هر یا Word یا Notepad( کنیم تایپ که ویندوز از محیطی هر در پس این از برنامه، این به شدن وارد به نیاز بدون .شود می
 کلید زمان هم و بگیریم را Shift کلید Space کلید زدن جای به ست کافی ؛داریم نیز را »فاصله نیم« ایجاد امکان )دیگر محیط

Space عادت زود خیلی کنیم، تحمل اگر ولی بود خواهیم کند کمی روز چند تا احتماال .ببرید لذت نویسی فارسی از و بزنیم را 
 .کرد خواهیم

 خود دلخواهِ  به را خود )کلید صفحه( Keyboard کلیدهای حتی توانیم می برنامه این با ،»فاصله نیم« ایجاد امکان بر عالوه
 قولنج »کلید صفحه آرایش« ی گزینه انتخاب از پس و کنیم کلیک راست برنامه آیکون روی ست کافی .کنیم تعریف
 .شود می ظاهر ما کلید صفحه از تصویری »کلید صفحه آرایش« روی کلیک از پس که ترتیب این به .بگیریم را کلیدمان صفحه
 در کاراکترها تمام شود می باز که جدید ی صفحه در کنیم، می کلیک دهیم، تغییر را آن جای خواهیم می که کاراکتر هر کلید روی
 کلیک »قبول« ی گزینه روی سپس کرده، انتخاب را مان دلخواه کاراکتر .گیرد می قرار اختیارمان در مختلف های بندی دسته
 اعداد با یکی یکی را خود کیبورد باالی ردیف اعداد ایم، رفته برنامه سراغ به که حاال است بهتر !سادگی همین به ؛کنیم می

 فارسی شکل به ویندوزی هر در وب، روی ما های نوشته میان اعداد تا کنید استفاده ها آن از تایپ هنگام و کنیم جایگزین فارسی
 .شوند دیده

 کلیک راست با Copy یک برنامه این آیکون روی از توانیم می شود، اجرا تا نکنیم کلیک برنامه این آیکون روی بار هر که آن برای
 اگر .بیابیم توانیم می راحتی به را Startup .کنیم Paste Shortcut یا Paste ویندوز Startup) ی پوشه( Folder در و بگیریم

 :کنیم دنبال را مسیر این ،)C غالبا( شده نصب XP ویندوز که (Drive) درایوی در باشد، XP ویندوزمان

Documents and Settings \ All Users \ Start Menu \ Programs \ Startup 

  :کنیم باشد، باز هم در همان درایوی که ویندوز نصب شده، این مسیر را دنبال می Vistaاگر ویندوزمان 

ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu \ Programs \ Startup 

  .داشت نخواهیم برنامه اجرای هربار به نیازی کنیم، روشن را کامپیوتر که بار هر پس، این از

  

 فارسی های نشانه درست نگارش .۲

  ]!  ؟ : ؛ ، . [ های نشانه )الف

 تایپ ی شیوه ...و نقطه سه تعجب، عالمت سوال، عالمت ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه، مثل نگارشی های نشانه درست نگارش
 نینداختن فاصله و است غلط قبلی ی واژه با ]! ؟ : ؛ ، .[ چون هایی نشانه بین انداختن فاصله .است مهم و ساده بسیار عالیم این
 :است این درست .چنین هم به نیز شان بعدی ی واژه و ها آن بین

 ]بعد  واژه[ ]space همان یا فاصله[ ]گذاری نقطه نشانه[ ]اول واژه[

 رعایت .بزنیم Space حتما ها آن از پس که کنیم می دقت هم باز و نزنیم، Space ها نشانه این از پیش که کنیم می دقت پس
 شدن دیده از حالتی هر در شما متن های گذاری نقطه شود می باعث هم و کند می زیباتر را متن ظاهری شکل هم شیوه، این درست

 هم ]...[ نقطه سه از استفاده هنگام .نیفتند پایین سطر انتهای از وجه هیچ به کاغذ، روی چاپ یا و )نمایش صفحه( مانیتور در
 ...جوری این ؛کنیم تایپ هم سر پشت )تر بیش نه و تر کم نه نقطه، سه دقیقا( نقطه  سه قبل، ی واژه از ای فاصله هیچ بدون
 ...بیشتر نه و تر کم نه !نقطه سه که باشد یادمان
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  )»]{}[«( های نشانه )ب

 دارد، وجود ساده بسیار ی شیوه یک دقیقا هم ها این برای .)»]{}[«( ؛آکوالد کروشه، گیومه، پرانتز، مثل هایی نشانه از استفاده
 اما شود، ایجاد فاصله قبلی ی واژه با تا باشیم زده Space باید آن از پیش کنیم، می باز که را ها نشانه این از کدام هر :کنیم دقت
 بدون یعنی ؛کنیم می عمل برعکس دقیقا هم ها نشانه بستن برای .نکنیم ایجاد فاصله و زنیم نمی Space وجه هیچ به آن از پس
 را شیوه این ی نمونه .دهیم می ادامه نوشتن به و زنیم می Space آن از پس ولی بندیم، می را نشانه قبلی، ی واژه از ای فاصله هیچ
 دریابید خوبی به تا کنید توجه توانید می هم مثال این به .ببینیم اند، آمده پرانتز داخل که باال سطرهای از جمالتی در توانیم می

  :چیست ماجرا

  ».کنیم رعایت )الفبا عنوان به( را آن اصول وب، و کامپیوتر در نگارش برای تا است آن بهتر«

 شیوه، این رعایت که ست تکراری توضیح این .پرانتز وضعیت به هم و کنید دقت گیومه وضعیت به هم باال ی جمله در خب،
 شان اصلی جای سر چاپ، و نمایش از حالتی هر در و همواره ها نشانه این شود می باعث متن، ظاهر کردن تر قشنگ بر عالوه
  .نخورند تکان و باشند

  

 فارسی اعداد و ها حرف درست نگارش .۳

 تعداد .کنیم می استفاده فارسی زبان کاراکترهای جای به کامپیوتر در عربی زبان کاراکترهای از بدانیم، که این بدون ما از خیلی
 ما برای امکان این Me ویندوز از پیش تا .»۶« و »۵« ،»۴« ،»ی« ،»ک« :عدد سه و حرف دو ؛است تا پنج کاراکترها این

 وجود امکان این آن از پس از ولی کنیم، استفاده کامل طور به فارسی اختصاصی کاراکترهای از که نداشت وجود ها نویس فارسی
 .است »ک« و »ی« همان  شان ترین مهم که دارد

 شکل نشینند، می ای کلمه میان وقتی ها این دوی هر البته .»ك« :عربی در ولی ،»ک« :است این فارسی در کاف حرف:: 
 فارسی چنان هم فارسی »ک« بلکه .بدهند دست از را خود مستقل هویت که نیست این معنای به ولی ؛کنند می پیدا سانی یک

 هم از توان می آسانی به را شان ی قیافه گیرند، قرار ای واژه پایان در اگر .ماند خواهد عربی چنان هم نیز عربی »ك« و بود خواهد
 .عربی »كلك« نه و بنویسیم فارسی را »کلک« ؛کنیم می نگاه کلک عربی و فارسی نگارش ی شیوه دو به باهم .داد تشخیص

 »ی« حرف واقع در ].بینیم می مان ی همه که را زیرش ی نقطه دو[ .»ي« :عربی در ولی ،»ی« :است این فارسی در ی حرف:: 
 از ها سایت وب و ها وبالگ از خیلی در که شویم می متوجه باشیم، کرده دقت اگر .آخر »ی« و وسط »ـ ی« ؛دوتاست فارسی در
 دار دونقطه »ی« با را شوند می ختم »ی« به که کلماتی تر بیش همین، برای .شود می استفاده فارسی »ی« جای به عربی »ي«
 استفاده 2000 و XP مثل ویندوزهایی از که نیز ما از بعضی .زنیم می ایسنا خبری پایگاه به سری باهم نمونه، برای .بینیم می
 کنیم می فکر بینیم، می درست را آن خودمان چون و نشانیم می ها واژه میان در را آخر فارسی »ی« همان توجه، بدون کنیم، می

 »این« ی واژه در مثال را وسط »ی« کنند، می استفاده تر پایین ویندوزهای از که هایی آن که حالی در .ندارند مشکلی هم دیگران
 در را آخر »ی« شده، که هم مان میل رغم به که باشد جمع مان حواس باید پس .»ن ای« :بینند می شکل این به تقریبا و جداگانه
 .بدانیم وسط »ی« از مستقل کامال حرف یک فارسی

 ی نمونه از غلط به اعداد، این برای بیشتر .کنیم می دقت آن به تر کم و آمده وجود به اختالط این هم ۶ ـ ۵ ـ  ۴ عدد سه در:: 
 با عدد، سه این فارسی کاراکترهای که بینیم می کنیم، مقایسه اگر .٦ ـ ٥ ـ ٤ :اند شکل این به که کنیم می استفاده اش  عربی

 از که دهد می ما به را امکان این Persian TrayLayout ی برنامه هم باز خاص مورد این در .کند می فرق شان عربی همتاهای
  .کنیم استفاده فارسی اعداد تایپ برای کیبوردمان باالی ردیف اعداد کلیدهای
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 اضافه های حرف و ها فعل درست نگارش .۴

 .شوند نوشته فعل ی ریشه از جدا باید ای، غیرمحاوره چه و نویسیم می ای محاوره که وقتی چه مضارع های فعل »نمی« و »می«
 قاعده همین از هم جمع ی»ها« .ها فعل دیگر طور همین است، درست »شود می« و »شه می« و غلط» میشود« و »میشه« مثال

 نوشت باید و است غلط »دستها« مثال برای .چسباند شده، بسته جمع که ای واژه به را آن نباید وجه هیچ به و کند می پیروی
 .»ها دست«

 سر نباید را »را تو« حتی بگذریم، که »مرا« چون استثنایی از .چسبانیم نمی ای واژه هیچ به را مفعولی »را« هرگز و وجه هیچ به
 آن نه و بچسبانیم را آن نه .کنیم برخورد مستقل ی واژه یک مثل بدبخت ی»را« این با است بهتر .است غلط چون بنویسیم، هم
 کنیم تایپ که است غلط هم ،»را تو« جای به »ترا« کنیم تایپ که است غلط هم پس .کنیم تایپ [Space] فاصله بدون را
  .»را خود« جای به »خودرا« کنیم تایپ که است غلط هم و »را من« جای به »منرا«

 ترکیب موارد برخی در .کنیم روشن هم را »را« از تر بدبخت »به« این تکلیف است نچسباندن و چسباندن از حرف که حاال
 آن چسباندن از توان می موارد این در که )صفت معنای به غالبا( داده مستقل ی واژه یک تشکیل مرور به دیگر، ای واژه و »به«

 شنیعی عمل چنین دیگر موارد در خدا رضای محض اما .»ست بسازی مرد جمشید« ی جمله در »بساز« مانند ؛کرد پوشی چشم
 جزو »به« داریم شک که ها واژه برخی در که باشد جمع مان حواس فقط .باشد خود حال به »به« گذاریم می و دهیم نمی انجام
 کنیم، می کلیک آن روی وقتی ولی جداست ظاهر در که »طرز به« مانند ؛کنیم استفاده ]فاصله نیم[ از توانیم می نه، یا شده واژه
  ...و »روی به« جای به »بروی« کنیم تایپ که است غلط پس .شوند می انتخاب باهم

  

 آید؟ می کار چه به گفتیم که ها این خب .۵

 هنگام تا کند می کمک ما به شان، عربی همتای جای به فارسی اعداد و ها حرف فاصله، نیم نگارش درست ی شیوه دانستن
 که هایی خوبی ی همه با کامپیتر که باشیم داشته توجه .برسیم نتیجه به تر  درست و بهتر سایتی، یا و وبالگ هر در »جستجو«

 و دهد می تشخیص را مشترک ی قیافه و ریخت نه .دارد تعریفی یک چیزی هر برای که است نفهم زبان موجود یک نهایتا دارد،
 های شیوه از همیشگی ی استفاده با که ما برای شود می ای انگیزه ها تفاوت این دانستن .گذرد می ناقابل ی نقطه دو از حتی نه

 که وب، در فارسی نگارش شدن دست یک به کنیم کمک زمان مرور به فارسی، اعداد و ها حرف بردن کار به و نگارش درست
  .داشت خواهد پی در مهمی های نتیجه قطعا

  !شد تمام

 شما .کنند رعایت کنید می توصیه هم دیگران به که ممنون و کنید می رعایت پس این از که ممنون و خواندید دقت با که ممنون
 که ما !ندهد؟ اهمیتی نوشتن آداب و ظاهر به ولی باشد، قایل جدیت و اهمیت اش نوشته برای کسی کنید تصور توانید می
 و »اندیشه« در فرهیختگی .باشد فرهیخته هم مان نگارش کنیم تالش باشیم، »نوشتن« اهل تا داریم را امکان این سادگی به
 برای خواهد می حوصله کمی فقط »نگارش« در فرهیختگی اما دارد، نیاز مطالعه و تفکر جدیت، تامل، تکرار، به »زبان«

 !است؟ این جز .یادگیری

  خوابگرد ی]نامه لطغ[ :از برگرفته

  .باشید رها و شاد


