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حسن

ستايش3

تاريخ دريافت مقاله3131/2/6:
تاريخ پذيرش قطعی مقاله3131/8/32:

چكیده:
ناهماهنگي و عدم يكدستي در شيوة نگارش خط فارسي رايج در ميان اهل قلم و نويسندگان,
امروزه مشكالت زيادي براي زبان رسمي کشورمان بويژه در آموزش آن به وجود آورده است .اين
مشكالت بيشتر در شيوه نگارش کلمات مرکب رخ مي نمايد .در زمينة کلمات مرکب ،برخي
گسسته نويسي افراطي و برخي پيوسته نويسي افراطي را در پيش گرفته اند .طرفداران هر يك از
اين گرايش ها که گهگاه در زمانهاي مختلف مطرح ميشود ,داليل خاصي را براي اثبات مدعيات
خود آورده اند .در اين ميان ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز مدعي است که در مقابل اين دو
گرايش راه ميانه را برگزيده است و به همين دليل ضمن ارائه امالي برخي از کلمات ،نگارش
بسياري از کلمات مرکب را دو اماليي اعالم کرده است؛ که حاصل آن در يك کتاب نسبتاً قطوري
تحت عنوان "فرهنگ اماليي خط فارسي" گرد آمده است ،بدون اينكه قواعدي را براي فصل و
وصل اين کلمات ذکر نمايد .به منظور پاسخگويي به اين نياز علمي نگارنده بنا دارد رسم الخط
کلمات مرکب فارسي را براساس اصول زبانشناسي تبيين نمايد و بدينوسيله گامي هرچند ناچيز در
جهت رفع تشتت و هرج و مرج در اين زمينه بردارد.
كلمات كلیدی :دستور خط فارسي  ،کلمات مرکب ،گسسته نويسي ،پيوسته نويسي ،امالي فارسي،
رده بندي زبانها
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مقدمه
صاحبنظران معتقدند با توجه به آشفتگيها و نابسامانيهايي که در نگارش کلمات فارسي بويژه
کلمات مرکب در ميان نويسندگان و اهل قلم جامعه امروز وجود دارد ،بيم آن ميرود عنقريب چهره
خط فارسي به صورتي تغيير کند که مشابهت خود را با آنچه در ذخاير فرهنگي زبان فارسي بجا
مانده است بكلي از دست بدهد و درنتيجه متون کهن براي نسل کنوني نامأنوس گردد و نسلهاي بعد
در استفاده از متون خطي و چاپي قديم دچار مشكل جدي شوند و به آموزش جداگانه محتاج
باشند ( درخشان  ،ص )973
در راستاي حفظ يكدستي رسم الخط فارسي بسياري از ناشران و مؤسسات و مراکز علمي و
پژوهشي و فرهنگي سعي کردهاند شيوه نامهاي اختصاصي تدوين کنند و آن را مالك عمل نگارش
و ويرايش آثار خود قرار دهند .فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز که متولي حراست و صيانت از
خط فارسي است ،در اين زمينه کتابي تحت عنوان" فرهنگ اماليي خط فارسي" و يك جزوه تحت
عنوان "دستور خط فارسي " به چاپ رسانده است تا مورد استفاده و سرلوحه کار همگان قرار گيرد.
با وجود اين  ،به دنبال چاپ و پخش اين کتابها ،از سوي صاحبنظران اشكالت و ايراداتي بر آنها وارد
گرديد که اين مقاله بنا نيست وارد اين مقوله شود  .اما از آنجا که در بين صاحبنظران اختالف
زيادي در زمينة نگارش خط فارسي بويژه کلمات مرکب وجود دارد و آدمي نميداند از چه کسي در
اين زمينه تقليد کند ؛ بخصوص آنانكه ميخواهند بطور حرفه اي وارد کار ويرايش شوند تا با
سردرگمي و انبوه قواعد ضد و نقيض مواجه نشوند ،نگارنده بر آن است شيوه نامه استداللي در اين
زمينه ارائه نمايد؛ زيرا معتقد است فصل و وصل کلمات ترکيبي بايد تابع ضوابط و قواعدي باشد و
اگر قرار است تغييري در آنها صورت گيرد  ،برمبناي اصولي باشد و معياري براي آنها وضع گردد .
جايگاه زبان فارسی در رده بندی زبانها
در دانش رده شناسي زبان  ،زبانها را حداقل به سه ردة پيوندي ( مانند زبان ترکي)  ،امتزاجي (
مانند زبان عربي) و گسسته ( مانند زبان چيني ) ردهبندي کرده اند که زبان فارسي ترکيبي از
ساختار امتزاجي و پيوندي است .و بهيچ وجه جزء زبانهاي گسسته نيست( البرزي .)9039 ،به نظر
رده شناسان زبان ،در زبانهاي گسسته روابط دستوري واژهها از طريق عناصر مستقل نحوي ،مانند
حرف اضافه ،بيان ميشود؛ مانند زبانهاي گسستة چيني باستان و ويتنامي که واژهها اغلب از يك
تكواژ ساخته ميشوند و هيچگونه ساختار ساختواژي دروني ندارند .يعني در اين نوع زبانها روابط
نحوي با ابزار ساختواژي مانند وند بيان نميشود ،بلكه خارج از واژه توسط واژههاي دستوري يا
آرايش واژهها نشان داده ميشود.
در حقيقت ،در زبانهاي گسسته واژهها عريان و تكواژهاي ريشه ،فاقد وند هستند .در اين زبانها هر
تكواژ به صورت واژهاي منفرد ظاهر ميشود .واژهها هرگز وندهاي تصريفي ندارند .همة تكواژها به

اصول رسمالخط کلمات مرکب فارسي

صورت واژة مستقل تجلي مييابند و در ميان آنها از وند خبري نيست ()Crystal,1997؛ يعني
تكواژهاي وابسته به صورت کلمه مستقل نشان داده ميشوند؛ مانند عاليم صفات تفضيلي و عالي در
زبان انگليسي (  moreو  ) mostکه وقتي صفت مورد تصريف واقع ميشود از آنها به عنوان
يك کلمة مستقل استفاده ميشود.
زبان فارسي زباني است که از نظر ساختواژي در آن تصريف وجود دارد و صورتهاي مختلف صرفي
براي مقوالت زمان ،شخص ،شمار ،وجه غيره يافت ميشود ،بنابراين از نوع زبانهاي پيوندي
است( ) Baur,1983:22؛ البته صورتهاي امتزاجي هم در آن ديده ميشود  .به هرحال زبان
فارسي از نوع زبانهاي گسسته نيست .بنابراين گسسته نويسي در خط فارسي خالف ذات زبان
فارسي است و با آن همخواني ندارد؛ مگر اينكه اتصال و انفصال کلمات( تكواژهاي مستقل) بر
اساس ا صول زبانشناختي و مالك هاي درستي باشد  .برخي از اين اصول که توسط صاحبنظران
مطرح شده است عبارتند از:

الف -اصل تطابق صورت مكتوب و ملفوظ
بهمنيار در مقاله مشهور خود تحت عنوان "امالي فارسي" به اين اصل اشاره ميكند و مينويسد:
" در صورتيكه به اين اصل که خط بايد مطابق لفظ باشد معتقد باشيم  ،اين طرز کتابت را که
حروف هر کلمه متصل بهم نوشته شود از محسنات و مزاياي خط خود خواهيم شمرد  .زيرا سخن
گفتن و تلفظ حروف هر کلمه متصل بهم و مانند يك صوت که از چندين صوت مرکب باشد ادا
ميشو د .پس اگر در نوشتن هم متصل بهم باشد مطابق با اصل تطابق ملفوظ و مكتوب خواهد بود"(
بهمنيار،ص  .)997بر اساس اين اصل ،صورت مكتوب تا آنجا که خصوصيات خط فارسي اقتضا
ميكند ،بايد با صورت ملفوظ آن مطابقت داشته باشد (.فرهنگستان ،دستور،ص  )3مثالً اگر در تلفظ
طبيعي ز بان فارسي بين دو کلمه درنگي صورت نگيرد طبق اصل تطابق مكتوب و ملفوظ ،در خط
نيز دو کلمه با هم ممزوج ميشوند؛ مثالً کلمات مرکب عطفي که در اثر کثرت استعمال واو عطف
حذف شده است بصورت متصل مي نويسند ,مانند جستجو ،شستشو و گفتگو( بهمنيار،ص .)909
همچنين وقتي که جزء اول يك کلمه يك هجايي و جزء دوم با آ شروع شود.مانند :همان ،هماواز ،
هماورد  ،هماهنگ  ،هماغوش  ،هماهنگ ،همايش  ،گرد همايي ،هماويز ،دالويز  ،دالرام  ،دالور ،
گالب  ،پيشاهنگ  ،پيشامد .همچنين اگر الف "است" خبري ،پيش از حروف متصل قرار گيرد  ،در
نوشتن بايدحذف شود؛ چون با تلفظ مطابقست  .سعدي ميگويد:
سااارو ماااا را پااااي معناااي در دلسااات
پااااااي سااااارو بوساااااتاني در گلسااااات
تا آخر غزل که الفاظ قافيه ها حاصلست -ساحلست -عاقلست و  ...ميباشد و بدين صورت نيز بايد
نوشته شود .چنين است در مورد کلماتي که به مصوت بلند ختم ميشوند ؛ مانند :داناست،
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خوشخوست ،کافيست .البته اگر حذف الف باعث دراز شدن کلمه و دشواري خواندن شود نبايد
حذف شود .مانند :سرشكستنيست ،ناگسستنيست( ر.ك :اصل حفظ زيبايي)
ب – اصل آسانخوانی و سرعت در خوانش) اصل پرهیز از دشوارخوانی (
هر قاعده اي که ارائه ميشو د نبايد از سرعت خواندن متن بكاهد و خواننده را وادار سازد تا مجدداً با
دقتي بيشتر به خواندن متن بپردازد  .براي نمونه  ،وقتي خواننده اي به صورت “ دانشجو “ عادت
کرده باشد  ،اگر آن را به صورت “ دانشجو “ ببيند  ،از سرعت خواندنش کاسته ميشود  ،زيرا
مجدداً بايد به سراغ اين صورت برود تا خيالش راحت شود که اين صورت همان “ دانشجو “ است .
ترکيب واژه ها چنان بايد باشد که خواندن را آسانتر سازد.
گاهي سر هم نويسي نيز موجب غلط خواندن کلمه شود؛ مانند  :رستمصولت  ،عيسيدم؛ که بايد
جدا از هم نوشته شود .همچنين قيدهاي مكرر مثل دوان دوان و نام آواها مثل خش خش و اتباع
مانند کتاب متاب براي پرهيز از دشوارخواني بايد جدا از هم نوشته شوند.
البته آسانخواني هم خود نتيجه جا افتادن يك قرارداد است .اگر به قراردادي مجال بدهيم که قبول
عام پيدا کند تبديل به سنت ميشود و عموم مردم خالف آن را دشوار خواهند يافت (ر.ك :اصل
عرف و عادت) .به اين نكته نيز بايد توجه داشت که خط فارسي تصويري است  .يعني چشم عادت
ميكند کلمات را تصويري ببيند و بخواند.
پ -اصل كمكوشی و آسان نويسی(اصل ترجیح اسهل )
بر اساس اين اصل ,از دو رسم الخط صحيح آن را که نوشتنش آسانتر و حرکت دست و جنبش قلم
در کتابتش روانتر و سريعتر است انتخاب ميشود ( بهمنيار ،ص  .)993اين اصل حكم ميكند که
کلماتي که نوشتنشان با جدانويسي يا سرهم نويسي بكندي صورت ميگيرد تعديل شوند .بر اساس
اصل کم کوشي و تند نويسي  ،امالي "ميروم" سريعتر و روانتر و با تالش کمتر در مقايسه با امالي
"مي روم" صورت مي گيرد .بر اين اساس کلمات مرکبي که با اتصال حروف ،ظاهري طوالني،
نامأنوس  ،پردندانه و غيرمتعارف پيدا کنند با توجه به ضرورت تسهيل در کتابت و دست نوشت بايد
با نيم فاصله نوشته شوند؛ مانند عافيتطلبي ،حقيقتجو ،مصلحت بين  ،پاك ضمير ،تهنشين؛ و
چنين است سرهم نوشتن همپياله  ،همپيشه  ،همپيمان که حرف آخر جزء اول و حرف اول جزء
آخر قريب المخرج هستند .زيرا دندانه هاي نقطه دار نوشتن را کند ميكند .همچنين بمنظور رعايت
صرفه جوئي در کلمات و صرف وقت براي نوشتن ...بايد کلمات بيقرار  ،بيگناه و بيسواد سرهم نوشته
شود؛ زيرا نويسنده ميخواهد طبيعتاً سريع بنويسد و قلم را از روي کاغذ برنگيرد همچنانكه خط
شكسته چنين است.
ت -اصل حفظ زيبايی و خوشنمايی كلمه :بعنوان اصل حاکم بر تمام اصول ،بجز اصل پرهيز از
غلط خواني محسوب ميشود.

اصول رسمالخط کلمات مرکب فارسي

اصل زيبايي شناسي اقتضا ميكند که:
کلمات مرکبي که يكي از دو جزء در ترکيب داراي لخت تكحرفي قابل اتصال
-9
باشند بهم وصل شوند؛ يعني کلمه اول به حرف غيرمتصل ختم شود؛ مانند :قانونمند (
بجاي قانونمند)  ،کتابخانه (بجاي کتابخانه)  ،خوشنويس (بجاي خوشنويس) پاکدامن
(بجاي پاكدامن)  ،نيكنام (بجاي نيكنام) .همچنين کلمه دوم با حرف غيرمتصل آغاز
شود ؛ مانند  :گلزار (بجاي گلزار) ،بيدوام (بجاي بيدوام).
در نوشتن کلمات مرکب اگر شكل و هيئت کلمه زشت و ناخوش نما و برخالف
-2
متعارف گردد يا کلمه زياد کشيده و دندانه دار شود و با سوار کردن حروف بر روي هم
خواندن کلمه مشكل شود بايد جدا نوشته شود  ، .هفت پيكر ،شاه نشين  ،سيه چشم,
نشيمنگاه ,تحصيل کرده ،نيك بخت .سه مورد اخير را برخي طبق اصول ديگر که بعداً
ذکر خواهد شد سرهم مي نويسند :.نشيمنگاه  ،تحصيلكرده ،نيكبخت.
افعال مرکبي که از دو فعل امر با واو عطف ساخته ميشوند :پرسوجو ،
-0
سوزوگداز ،بگيروببند ،بزنوبكوب و بگووبخند و افعال مرکبي که از يك بن مضارع و يك
بن ماضي مربوط به ريشه يك فعل ساخته ميشوند؛ مانند :رفتوروب  ،پختوپز  ،زدوبند
بدليل مالحظات زيباييشناسي جدا از هم نوشته ميشوند .واژه هاي جستجو  ،شستشو
وگفتگو بدليل حذف واو عطف سرهم نوشته ميشوند.
اصل زيبايي شناسي حكم ميكند که اگر حرف آخر جزء اول با حرف آخر جزء
-4
دوم يكي باشد .يا از نظر شكل مكتوب يا ملفوظ مشابه باشد جدا از هم نوشته ميشوند؛
مانند  :هممسلك  ،هممعني ،همميهن ،پايان نامه .اين نمونه ها مشمول اصل آسانخواني
هم هستند.
اگر پيش از الف "است" خبري ياي نكره يا يكي از ياهاي مشابه بيايد الف
-5
خوانده نميشود و حذف ميگردد؛ مانند :سخني است  -سخنيست  ،تلخي است -
تلخيست .اما اگر "است" خبري را متصل نويسند و شكل کلمه غير طبيعي و دراز شود يا
دندانه ها زياد گردد ،از نظر زيبايي شناختي بايد جدا نوشته شود ،مانند چنين است ،
نخستين است  ،اينجا فلسطين است.
ج -اصل فراگیر بودن قاعده و حفظ يكدستی آن ( اصل اطراد قاعده )
بر اساس اين اصل ،قواعدي که براي نوشتن کلمات وضع ميشود تا آنجا که ممكن است
نبايد استثنا داشته باشد ( بهمنيار ،ص  ، )993مگر آنكه استثنا خود قانونمند باشد و يا
استثناها فهرست محدودي را تشكيل دهد .مثالً در هماهنگي با سيصد و پانصد  ،اعداد
هفتصد  ،هشتصد و نهصد سر هم نوشته ميشود .البته مالك زيبايي و آسانخواني گاهاي
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بااا مالك يكدستي در تعارض مي افتد و معموالً اصل فراگيربودن قاعده است که قرباني
مي شود.
ث  -اصل كرانمندی (رعايت حد و استقالل) كلمه
کرانمندي يك کلمه همان حد واژه در زبان فارسي است .براي اينكه حدي براي يك کلمه قائل
شويم و استقالل کلمه را رعايت کنيم ،ابتدا بايد بدانيم که کلمه چيست و مرز يك کلمه با کلمه
ديگر کجاست .زبانشناسان براي تمايز کلمات از يكديگر چهار معيار ذکر کردهاند:
معيار  -9درنگ  .درنگ نشانه تمايز کلمات از يكديگر است  .واژهها از چنان انسجامي برخوردارند
که در هنگام سخن گفتن عادي« ،درنگ» درون آنها قرار نميگيرد و اين درنگ مرز ميان کلمات
است .اگر حرف اضافه به کلمه اي اضافه شود و نقش متمم به کلمه بدهد و در تلفظ درنگي بين
آن و کلمه بعد وجود داشته باشد ،بايد آنها را جداي از هم نوشت؛ مگر اينكه حرف اضافه نقش
صفت يا قيد به کلمه بدهد .فرق بين "مرد جوان" و "جوانمرد" در همين است .در جوانمرد مكثي
بين دو کلمه وجود ندارد .بهمين دليل يك کلمه محسوب ميشود .در واقع اسامي و صفات مرکبي
که صفت و موصوف به صورت مقلوب هستند يك کلمه به حساب مي آيند.؛ مانند :نيكبخت،
خوشبخت ،مهمانسرا ،کتابخانه  ،خوشخو  ،دوستكام  ،دولتمرد  .همچنين اسامي که از فعلهاي
مرکب گرفته شده اند؛ مانند بزرگداشت ،نگهداري  ،مبارکباد  ،که از افعال بزرگ داشتن ،نگه داشتن
 ،مبارك باد گرفته شده اند .چون هيچگونه مكثي بين دو کلمه وجود ندارد و بنابراين بصورت
متصل نوشته ميشوند.
طبق اين اصل  ،حرف نداي " اي" مانند هر حرف نداي ديگر ,کلمة مستقلي است؛ مانند:
اي فداي تو همه بزهاي من اي بيادت هي هي و هي هاي من
براين اساس "ايدوست""،ايكاش""،ايفلك"و"ايخدا" به صورت متصل به هم درست نيست(حسيني،
.)924
معيار  : 2تكيه  :در زبان فارسي هر واژه خواه بسيط يا مرکب تنها يك تكيه ( )stressميپذيرد.
اين تكيه هميشه روي بخش واپسين واژه است .همة مقولههاي واژگاني چنين هستند ،بجز فعل که
آن هم در هجاي اول تكيه ميپذيرد؛ مانند :دلفريب و گرانبها .اين معيار براي کلمات تصريفي و
اشتقاقي کاربرد بيشتري دارد.
معيار  : 0واحد معنايي  :کلماتي که در کنار هم ،نوشتنشان معناي واحدي را ميرسانند .وقتي اين
کلمات به زبان آورده ميشوند هنگام شنيدن در ذهن دو چيز مجسم نميشود بلكه به يك چيز اشاره
ميكند( مجد ،ص  .) 03اين کلمات براي اينكه نشان داده شود يك واحد معنايي است سرهم نوشته
ميشو ند؛ مانند :کتابخانه ،باشگاه ،دستفروش  ،مهمانسرا  ،شاهنامه  ،در مقابل "زلفآشفته" و
"پيراهنچاك"  .بعالوه در مورد اين کلمات وقتي کلمهاي مثل "کتابخانه"» به صورت «کتاب
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خانه» نوشته ميشود ،ذهن ناخودآگاه به اين سمت منحرف ميشود که بين دو کلمه يك کسره قرار
دهد و آن را «کتابِ خانه» بخواند .يا وقتي ميگوييم« :جوانمرد» ،اين کلمه به معناي مرد جوان
نيست؛ بلكه تنها و تنها «جوانمرد» است به معناي شريف  ،بخشنده و بزرگوار .همچنين از بيان
واژههاي "بزرگوار" و "سوگوار" دو کلمه با دو معناي متفاوت به ذهن نمي آيد؛ آنطور که واژه هاي
"طوطي وار" و "فردوسي وار" دارند .در واقع کلمات مرکب هم استقالل دارند و واحد معنايي
جديدي ميسازند(مجد .)62:بنابراين ،بهتر است آنها را سر هم بنويسيم .البته در برابر اصول آسان
نويسي و آسان خواني و زيباشناختي ،اصل کرانمندي تحت الشعاع قرار ميگيرد.
ج -اصل مزجی بودن كلمه
برخي از ترکيبات در ساخت واژه از دو يا چند تكواژ تشكيل ميشوند ولي برايند معناي اين تكواژها
با معناي اجزايشان يكي نيست ؛ يعني معناي ديگري را به دست مي دهند .اگر کلمه مرکب معنايي
بسيط داشته باشد ،يعني با معناي اجزاي خود يكي نباشد و با آن مفهومي تازه ساخته شده باشد،
آن کلمه مزجي است؛ مانند :آبرو  ،الفبا ،آبشار  ،نيشكر ،همسايه  ،يخدان ( به معناي صندوق لباس
) .همچنين اگر در ترکيب کلمات  ،اجزاي آن زايايي خود را از دست بدهند ,آنها نيز کلمات مزجي
يا بسيط بشمار مي روند؛ مانند :بيهوده و بيزار و سيمرغ که معادل مقابل مانند باهوده و بازار و سي
و يك مرغ در زبان فارسي ندارند(اديب سلطاني :راهنما ،ص  .)929بطور کلي در موارد زير ،واژهها ،
هر چند داراي اجزاي ترکيبي باشند  ،بسيط و مزجي شمرده ميشوند :
کلمه مرکبي که به صورت اسم خاص درآمده است مانند :مياندوآب  ،دالرام (براي نام
.9
زن)  ،گلندام  ،گالبدره  ،آبعلي ايرانشاه  ،ايلخان و غيره.
عدم مطابقت معني با معاني اجزاي کلمه :بيدخت  ،بيستون  ،بيغوله ،بيمار  ،بيجار  ،بيدار
.2
هر گاه در شم اهل زبان به چند تكواژ تجزيه نشود  :ارديبهشت  ،نانوا ،
.0
هرگاه ترکيب با کاهش  ،افزايش ،ادغام  ،تغيير و تبديل يا جابجايي عناصر آوايي و
.4
تكواژي صورت گرفته باشد  :امشب  ،پانصد  ،چلچراغ  ،کهربا  ،ولنگاري  ،نستعليق و بمباران
کلمات مرکبي که واژه گرداني( ) lexicalizationشده اند ؛ مانند :کمابيش ،بناگوش،
.5
زناشويي  ،گفتگو ،جستجو ،شستشو ،عالقمند ،خانوار ،تنومند ،انديشمند ،انديشگاه ،خشكبار ،
دودمان  .نوع ديگر واژه گرداني وقتي است که در ترکيبهاي مضاف و مضاف اليه و موصوف و صفت
کسرة اضافه حذف ميشود .در اين ترکيب محذوف االضافه ( اديب سلطاني :راهنما ص  )923کلمه
مرکب سرهم نوشته ميشود؛ مانند :آبميوه  ،آبليمو ،مادرشوهر ،شورايعالي  ،جنابعالي ،گلبهار،
لبشكري ،دلچرکين  ،دمسياه  ،حاصلضرب ،صرفنظر  ،حاصلجمع ،صورتجلسه ،حضرتعالي ,صاحبدل،
وليعصر ،آبگرم  .اما در کلمه "دست کم" چون کسره اضافه تلفظ ميشود جدا ازهم نوشته ميشوند.
چ -اصل بسیط گونگی كلمه
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کلمات بسيط گونه کلمات مرکبي هستند که به دليل بسامد و کاربرد زياد ،سرهم نوشته ميشوند و
تصوير آن در همه جا به صورت متصل در ذهن جاي دارد و در خواندن آنها اشتباهي صورت
نميگيرد .در مورد کلمههاي جاافتاده در ذهنها و به اصطالح “ بسيط گونه “ ،بايد اصل را بر پيوسته
نويسي گذاشت  .مانند کلمه هاي “ اشتغالزايي  ،رختخواب  ،فيلمنامه  ،نمايشنامه  ،روانشناسي ،
قاليشويي  ،دستفروشي  ،نيكبختي  ،همجنسي و استاندار  ،ذيحسابي  ،دانشجو  ،سياستمدار.
دسترنج  ،دستمزد  ،دستبند ،گلخانه  ،بتخانه آشپز  ،رنگرز ،رختشويي  ،دستشويي  ،قاليشويي و . ...
پربسامدي و کثرت استعمال گاهي کلمات را لفظاً با هم ممزوج ميكند؛ مانند :دالرام و دالويز و
هماغوش ،هماورد ،همايش و گردهمايي .برايند و فرايند؛ وگرنه کلمات دو حرفي مانند “دل” و
“هم”  ،بر” و “فر” در ترکيب با کلماتي که با “آ” شروع ميشوند جدا نوشته ميشوند ؛ مانند  :دل
آزار ،دل آزرده  ،دل آشوب  ،دل آگاه  ،هم آخور  ،هم آرمان  ،هم آشيان  ،هم آوا و برآمدن و
فرآوري.
ح  -اصل حفظ هويت كلمه
اجزاي کلمات در هنگام پيوستن نبايد هويتشان از بين برود و موجب بدخواني و اشتباه در فهم
گردد .بر اساس اين اصل کلمات يك هجايي قبل از وندواره هايي که با واکه کوتاه شروع ميشوند
جدا از هم نوشته ميشوند ؛ مانند :همارز  ،هماعتقاد  ،هماتاق ؛ همافق ،دل افسرده ،هم اکنون  ،دل
انگيز  ،دل افروز  ،کم احساس ،عقب افتاده  ،دل افسرده  ،روح انگيز ،دست افشان  ،صاحب اختيار و
وندواره هايي که با همزة آ شروع ميشو ند؛ مانند  :برق آسا  ،رعدآسا  ،عطرآگين  ،و واژه هاي
مختوم به هاي بيان حرکت که پسوند ميگيرند؛ مانند :بهانهگير  ،پايهدار  ،کنارهگير ( اديب
سلطاني :راهنما،ص)924
خ -اصل رعايت اصل
از دو رسم الخط صحيح  ،آن را که اصل کلمه را نشان مي دهد انتخاب ميشود .مانند چارميخ ،
چلتكه و چارچوب که صورت اصل آنها چهارميخ  ،چهل تكه  ،چهارچوب درست تر است ( بهمنيار،
ص  .)902طبق اين اصل نبايد چيزي از کلمه حذف شود.
د -اصل اختیار اشهر
از دو رسم الخط صحيح که به هر دو وجه به کار رفته و در فرهنگها ضبط شده است آن را که
بيشتر معمول است اختيار مي کنند( بهمنيار ،ص  .)993برخي کلمات و الفاظ معرب يا غير معرب
را که قرنها در زبان فارسي به شكل و هيئتي مخصوص شناخته شده اند  ،بهتر است به همان وضع
مشهورتر حفظ کنيم و تغيير شكل ندهيم؛مانند :انشاء اهلل  ،عليحده ،عليرغم ( اديب سلطاني:
راهنما ،ص )976
ذ -اصل عرف و عادت
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سرهم نويسي شيوه اي است در نگارش خط فارسي که از گذشته ديرين مرسوم بوده و بصورت
عرف و عادت درآمده است .يكي از اين موارد سرهم نويسي حرف اضافه به است ( زرين کوب ,
 )903حرف اضافة "به" تاکنون سرهم نوشته شده است مانند بمدرسه  ،بخانه .؛ ولي تحت تاثير
عادت خطي اخير آن را ميتوان جدا نيز نوشت.
ر -اصل حفظ چهره خط فارسی و رعايت ذائقه فارسی زبانان
ذائقه فارسي زبانان در رسم الخط فارسي به پيوسته نويسي گرايش دارد  .از اينرو  ،وام واژه اي که
وارد زبان فارسي ميشود طبق اين اصل پيوسته نوشته ميشود .؛ اگرچه آن کلمه در زبان مبداء به
صورت گسسته باشد .مانند پليمر ،سانتيمتر و ميليمتر  .همچنين ما به عنوان فارسي زبان واژههاي
عربي مانند  ،علي حده ،عن قريب ،من جمله ،من باب ،مع هذا ،حق تعالي ،باري تعالي ،علي اي
حال ،ان شاء اهلل و آيه اهلل را بر گرفته ايم و قاعده خط فارسي خود را روي آن اعمال کرده ايم و
آن را تبديل به عليحده ،عنقريب ،منجمله ،منباب ،معهذا حقتعالي ،باريتعالي ،علي ايحال و انشاءاهلل
 ،آيت اهلل کردهايم( اديب سلطاني  :درآمد,ص  .)234طبق اين اصل ،خط فارسي نبايد تابع خطوط
زبانهاي ديگر باشد و يا لزوماً و همواره از خط عربي تبعيت کند .البته جمالت کامل عربي که در
محاورات فارسي بكار ميروند بايد از هر جهت مطابق رسم الخط عربي نوشته شود؛ مانند  :رحمه اهلل
عليه  ،دام بقائه ،زيدت شوکته ،غفراهلل له  ،خلداهلل ملكه  ،العاقل يكفيه االشاره ( بهمنيار  ،ص
 .)903همچنين در نقل آيات و عبارات قرآن کريم ،رسمالخط قرآني بايد رعايت شود.
ز – اصل پرهیز از التباس واژگانی
هر يك از صورتهاي متصل يا منفصل از يك کلمه مرکب نقش بيان معناي خاصي دارند .کلمه
مرکب از آن نظر که يك کلمه است سر هم نوشته ميشوند( اصل کرانمندي کلمه) .صرف نظر از
اينكه هر يك از دو مقوله جدا نويسي و سرهم نويسي بر اساس قواعد خاصي انجام مي گيرد  ،اما
برحسب اينكه کداميك را انتخاب کنيم ميتواند معني و مفهوم جملهها و متن را دگرگون و گاه
وارونه نمايد .بر اين اساس اگر هر يك از صورتهاي جدا و سرهم در جاي خود قرار گيرد باعث
درست خواني ميشود  .مثالً اگر بي آرام سرهم نوشته شود ( بيارام ) با فعل امر آرميدن (بيارام)
اشتباه ميگردد( بهمنيار ،ص  .)902همچنين:
اين حشره داراي بال گرد است.
نام اين وسيلة پرنده بالگرد است.
خانم ايران منش رئيس بيمارستان است خانم ايرانمنش رئيس بيمارستان است
بنابراين بايد ديد که کلمه مرکب کجا بايد جدا نوشته شود و کجا سرهم؛ مانند:
در مقامي که به ياد لب او مي نوشند  .در مقامي که به ياد لب او مينوشند"
يا:
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خود شب چراغ هستي و داري به شب چراغ

کي شب چراغ جلوه کند پايش شاب چاراغ

که اگر بخواهيم ميان کلمات بسيط و مرکب در نوشتن فرق گذاريم  .بايد بيت اخير را چنين
بنويسيم :
کي شب چراغ جلوه کند پيش
خود شبچراغ هستي و داري به شب چراغ
شبچراغ
سخن هرسري را کند تاج دار
يا در اين شعر  :سخن هرسري را کند تاج دار
که بايد “ تاج دار “ را در مصراع اول بصورت تاجدار ( دارنده تاج) نوشت
همچنين اين بيت :
خسته اي افتاده از پا دستگيرا دست گير
بنده اي گمراه و حيران رهنمايا ره نماي
اگر به صورت زير بنويسيم :
خسته اي افتاده از پا دست گيرا دست گير
بنده اي گم راه و حيران ره نمايا ره نماي
صورت نوشتاري فوق ،هرچند به ظاهر غلط نيست ولي حكايت از اين ميكند که نويسنده معني
کلمات و معني شعر را درك نكرده است و نمي داند که کلمات ( گمراه – رهنما – دستگيرا )
کلماتي مرکب هستند ( نيساري  ،ص. )235
ژ -اصل پرهیز از التباس دو مقوله دستوری
براي پرهيز از خلط دو مقوله دستوري اسم و فعل ،الزم است اسم مرکب را سرهم بنويسيم و فعل
مرکب را جدا از هم .بر اين اساس فعل هاي چشم داشتن  ،چشم پوشيدن  ،دل دادن  ،نگه داشتن
 ،دست يافتن  ،بزرگ داشتن  ،گرامي داشتن ،فرمان بردن جدا نوشته ميشوند و اسمهاي حاصل از
آنها سرهم؛ يعني بصورت چشمداشت  ،دلداده  ،نگهداري  ،دستيابي  ،بزرگداشت  ،گراميداشت،
فرمانبر ( مرکز نشر دانشگاهي ص .)26
توجه :چشم پوشي به دليل طوالني و پردندانه شدن جدا از هم نوشته ميشود .اصل احتراز از التباس
و اصل رعايت اصل و اصل ترجيح اشهر بر اصل تطابق ملفوظ و مكتوب ترجيح دارد( بهمنيار ،ص
.)923
-9

فصل و وصل اعداد

عدد و معدود  ،جدا از هم نوشته ميشو د ولي اگر در ترکيب ،در مقوله قيد  ،صفت و اسم  ،ساختار
مزجي و معنايي بسيط داشته باشد متصل به هم نوشته ميشود :
پنجشنبه آينده تعطيل است (اسم)  #پنج شنبه آينده تعطيل است( صفت عددي)
همگي يكصدا گفتند :آري ( قيد)  #از ايران فقط يك صدا شنيده ميشود ( صفت عددي)
آنها از پس يكديگر برخواهند آمد (قيد)  #با هيچ يك ديگر کاري ندارم ( .دو کلمه مستقل)

اصول رسمالخط کلمات مرکب فارسي

هنگامي که واژه "يك" در پيوند با واژه بعد از خود ،مفهومي تازه (بسيط) بسازد ،در آن صورت
ديگر استقالل ندارد و طبق اصل مزجي بودن کلمه بايد سر هم نوشته شود؛مانند :يكدانه ،يكدنده ،
نيمرخ  ،نيمرو ،يكپارچه ،يكتا  ،يكتن  ،يكتا  ،يكجا ،يكجانبه  ،يكجور ،يكجهت  ،يكدانه  ،يكدست،
يكدل  ،يكديگر  ،يكرنگ ،يكروزه  ،يكروي ه  ،يكساعته  ،يكساله  ،يكسان  ،يكسر  ،يكسره  ،يكسو،
يكصدا ،يكشنبه ،يكطرفه  ،يكنواخت  ،پنجشنبه  ،پنجگانه  ،ششدانگ  ،ششماهه  ،چهلستون(
لنگرودي ص )973
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فصل و وصل "اين" و" آن"

اين و آن بعنوان صفت اشاره جدا از کلمه بعد نوشته ميشود چون هر يك از اجزاي ترکيب ،دو
مقوله دستوري مستقل هستند ( اصل عدم التباس مقوله هاي دستوري)  ،ولي اگر در ترکيب با
کلمه ديگر قيد و اسم تشكيل دهد متصل نوشته ميشود؛ ( اصل کرانمندي و مزجي بودن کلمه)
مانند  :همچنان  ،همچنين  ،چنانچه ،همينقدر  ،همانطور  ،همينطور  ،آنجا  ،آنچنان  ،آنچه ،
آنطرف ،آنطور  ،آنقدر  ،آنكس  ،آنگاه  ،آنگونه  ،آنوقت  ،اينجا ،اينجانب  ،اينچنين  ، ،اينحال ،
اينسان  ،اينطرف ،اينطور  ،اينقدر  ،اينكه  ،اينگونه  ،اينهمه.
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"كه" موصول و حرف ربط مركب

طبق اصل کرانمندي کلمه ،حرف ربط مرکب سرهم نوشته ميشود؛ مانند :آنكه  ،اينكه  ،بطوريكه ،
چنانكه  ،چندانكه  ،چونكه  ،همينكه  ، ،چنانكه  ،همچنانكه ،آنچنانكه؛ همچنين حروف ربط مرکب
مزجي هستند( اديب سلطاني :راهنما ،ص )943
مثالهاي زير روشن کننده اين واقعيت است :
تو آنچنان که از او ميگويي ،قصد
تو از آن چنان ميگويي که ما را نااميد ميكني.
نااميدي ما داري.
تو چنان گفتي از اين که گفتيم شكست
از اينكه آمدي خوشحاليم.
ناپذير است.
از اينكه اين درخواست را قبول کردي متشكرم
اما اينكه آن ماجرا به خواست ما بود يا نه،
اين که به خواست ما نبود ،پس چرا چنين کردي؟
داستان ديگري دارد.
ما به کلبه رسيديم اما چون در آن جا اندك بود،
از آنجا که او با ما بود بي هراس بوديم.
تني چند بيرون مانديم.
اين گونة گل که
اينگونه ( اينطور) که شما ميگوييد دريافت من از مولوي بسيار اندك است.
من در باغم دارم تنها نمونه از اين گونه در سراسر ايران است.
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فصل و وصل" هم"
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تمايز “هم” به عنوان حرف ربط و به عنوان پيشوند اشتراك:
هم به عنوان پيشوند بايد به کلمه بعد بچسبئ مانند همكار ،همگام  ،همشهري  ،همزيستي ،
همچون  ،همسفر  ،همبازي  ،همسفر  ،همگون ،همگون همسنگ  .بجز ترکيباتي که ناموزون و
بدنما ميشو ند مانند  :هم ميهن  ،هم مسلك  ،هم مسرب  ،هم معني هم فرهنگ؛ و براي پرهيز از
خلط دو مقوله " هم" به عنوان حرف ربط و پيشوند بايد حرف ربط را جدا نوشت؛ مانند  :او هم
صحبت کرد .اما پيشوند را بايد به کلمه بچسبانيم :او همصحبت خود را پيدا کرد .البته اگر اتصال
“هم” موجب بدخواني يا نازيبايي شود  ،جدا نوشته ميشود ( اصل خوانايي و آسان خواني) .
ما و او همديگر را ميشناسيم.
او هم ديگر ميداند که ما ميشناسيمش.
ما همراز او را مي شناختيم
ما هم راز او را ميدانستيم.
او با ما هماهنگ نبود.
او هم آهنگ ميساخت.
هم اين اشتباه بود هم آن  .به همين دليل همان سومي را انتخاب کرديم.
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"پیش" قید و "پیش" پیشوند

براي اين کار چه کسي پا پيش نهاد؟ اين دستور بود يا پيشنهاد؟
ما به هرچه نينديشيم به پيشرفت
او تا آنجا پيش رفت که گستاخي از اندازه گذشت.
کشور خويش خواهيم انديشيد.
چون به پايان زندگي رسيم رستاخيز پيش رو
او تا پايان زندگي داراي انديشهاي پيشرو بود.
خواهد بود.
ترکيبات "پبش زمينه" و "پيش بيني" و "پيش درآمد" بدليل دندانه هاي زياد ،با رعايت نيم
فاصله  ،جدا از هم نوشته ميشوند.
س -اصل وندافزايی (اتصال تكواژهای وابسته)
زبان فارسي چه آنجا که به صورت پيوندي است و چه آنجا که بصورت آميخته است از تصريف و
اشتقاق برخوردار است .وندها به دليل ماهيت پيوندي که دارند هيچگاه به طور مستقل به کار نمي
روند ،بلكه همواره در پيوند با يك کلمه در جمالت مورد استفاده قرار ميگيرند؛ بخصوص وند هاي
تصريفي که نه طبقه دستو ري را تغيير مي دهند و نه معناي واژگاني را ؛ مانند“ :ان” در واژه مردان
و “م” در واژه گفتم .بنابراين همواره بايد متصل به کلمه اي که در پيوند با آن مي آيند به کار روند.
اين قاعده درباره وندهاي اشتقاقي نيز صادق است .بنابراين وندها اعم از پسوندها و پيشوندها و
ميانوندها از آن نظر که وند هستند به کلمه مي پيوندند.
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 -وندوارهها

وندوارهها واژههاي قاموسي که نقش وند را ايفا ميكنند طبق اصل وند افزايي بصورت
متصل نوشته ميشوند .مانند :دلخور ،آدمخوار ،رنگرز  ،استاندار  ،آشپز  ،قاليشويي ،کتابدار ،

اصول رسمالخط کلمات مرکب فارسي

بنگاه ،دانشگاه ،غمديده  ،گلزار ،نمكدان ،بنكدار  ،جانباز ،گرمسير ،ستمكار ،تنگنا ،مگر وند
واره هايي که با آ شروع ميشوند ؛ مانند :درآمد ،دانش آموز  ،دل آگاه  ،زبان آور  ،سرآغاز،
تن آسان ،کارآموزي ،غول آسا( اصل پرهيز از بدخواني) .البته وندواره ها گاهي با کلمه
مربوطه ممزوج نيز ميشوند مانند فرايند برايند بسامد خوشايند و پيشامد( اصل مزجي
شدن کلمه مرکب)
 -5وندهای تصريفی
پسوندهاي تصريفي که در آخر اسمها و صفتها و  ...مي آيند بايد پيوسته به کلمه نوشته شوند ،مگر
اينكه اين پيوستگي مايه دشواري و اشتباه خواندن و زشتي در خط شود؛ مانند :شيرينتر و غنيتر .
( آذران  ،ص . )43در اينصورت با نيم فاصله بايد به يكديگر بچسبند.
براين اساس ،وندهاي شخص و شمار و مالكيت بايد به کلمه ها بچسبند؛ مانند :رفتم  ،کتابم
کتابشان .همچنين وندهاي “ام ،اي ،است ،ايم ،ايد ،اند ”.طبق اصل وند افزايي بايد به کلمه قبل
بچسبند ؛ مانند :خندانم  ،خنداني  ،خندانست  ،خندانيم خندانيد خندانند.
اينكه مرسوم است مينويسند  :يكساناند  ،متفاوتاند و عبارتاند غلط است .اگر قرار باشد در سوم
شخص جمع شناسه جدا از کلمه نوشته شود  ،طبق اصل يكدستي قواعد بايد بقيه صيغه هاي فعل
را اينگونه بنويسند  :متفات ام  ،متفاوت اي و متفاوت است  ،متفاوت ايم ،متفاوت ايد ،متفاوت اند؛
که هرگز بدين صورت نمينويسند .البته وندها قبل از حروف پيوندناپذير به کلمه نمي چسبند بلكه
بايد کامالً به کلمه نزديك شوند و بدون فاصله در کنار هم قرار گيرند؛ مانند وند نصريفي فعل
“است” که بخشي از فعل ماضي نقلي است :
او مدتهاست که مردهاست( است جزئي از فعل مرد ن در ماضي نقلي است) .در مقابل  :او آدمي بي
روح و مرده است( است زمان حال فعل بودن است).
يكي از نشانه هاي تصريفي نشانه “را” مفعولي است که برخي آن را پسوند در نظر گرفته اند و به
همين دليل کلماتي را که لخت آخرشان تك حرفي است به "را" مي چسبانند؛ مانند :آنرا  ،چرا ،
مرا  ،ترا ،کتابرا (بهمنيار ،ص )909و در بقيه موارد به دليل اينكه صورت نازيبايي به کلمه مي
بخشد جدا از کلمه قبل مي نويسند (اديب سلطاني :راهنما،ص )903؛ اين وضعيت که موجب
اشتباه در خواندن ميشود در رسم الخط امروزي منسوخ شده است.
صورتهاي متصل فعل "بودن" در زمان حال ( ام اي است ايم ايد اند ) نيز از جنس وند هستند و
بايد به کلمه بچسبند .مانند  :آگاهم  ،آگاهي  ،آگاه است  ،آگاهيم  ،آگاهيد  ،آگاهند .در اينجا
کلمه "است" را به قياس ساير وندهاي فاعلي به صورت متصل مي نويسند :آگاهست ،کافيست (
اصل يكدستي) .ت فاوت کاربرد اين وندها در واژه هاي خسته ام و متوجهم به دليل تطابق صورت
مكتوب و ملفوظ است .
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بطورکلي بر اساس اصل وندافزايي ،بعد از کلماتي که به هاي غير ملفوظ يا هاي بيان حرکت ختم
ميشو د؛ مانند :خسته ام  ،ايراني ام ه متولد دي ام  ،و شناسه هاي م ي د يم يد ند در
فعلهاي مي پرسم  ،مي پرسي ،مي پرسد ،مي پرسيم  ،مي پرسيد  ،مي پرسند و شناسه هاي
فاعلي فعل ماضي  :م ي  .يم يد ند در فعلهاي رفتم رفتي رفت رفتيم رفتيد
رفتند به صورت متصل نوشته ميشود .ضماير متصل ملكي ( م ت ش مان تان شان ) بعد از واژه
هايي که به مصوت ختم ميشوند به صورت جداست؛ مانند :نامه ات ،پيشانيام ،رگ و پيام (
فرهنگستان ص . )26که غلط است و بايد بصورت پيشانيم و رگ و پيم نوشته شوند(.مجد)07:
"می" نشانة استمراری
پيشوند نشانه استمراري ( مي) که قبل از فعل مي آيد ،طبق قاعده ونده افزايي به فعل مي چسبد؛
مگر آنكه واژه هايي که لخت پاياني آنها بيش از سه حرف يا بيش از سه دندانه داشته باشد؛ مانند:
ميبينيم  ،مي بينيم( اصل زيبايي شناختي) .يا فعل با الف ممدوده آغاز شده باشد که در آن صورت
بهتر است آن را جدا بنويسند ؛ مانند ميكرد و ميآمد( اصل حفظ هويت کلمه )
آنكه دايم هوس سوختن ما ميكرد کاش ميآمد و از دور تماشا ميكرد
اگر بخواهيم واژه " ميآمد" را به صورت متصل بنويسيم بايد عالمت مد را برداريم (ميامد)؛ که در
آن صورت ،هم وزن شعر به هم مي خورد که جايز نيست و هم فعل از شكل اصلي خود خارج
ميشود .همچنين اگر "مي" بر سر فعلي درآيد که با همزه آغاز گردد بايد آن را جدا نوشت مانند
مي افكند ،مي انداخت ،مي افسرد ،مي افزود .
غالمحسين مصاحب در دايره المعارف خود تمام “مي” ها را به فعل چسبانده و حتي رعايت زيبايي
شناسي هم نكرده است .در حاليكه به نظر بهمنيار در بكارگيري “مي” رعايت زيبايي شناسي و
مشتبه نشدن کلمه بمورد است (بهمنيار ،ص .)906يعني " ميرود" و "ميزد" زيباتر از "ميرود" و
"ميزد" است .در کلمات محاوره اي نيز نوشتن “ ميشه” “ ،مياد “ و “ميره”  ،بصورت "مي شه" ،
"مي ره" و "مي آد" زيبا نيست و نوشتن واژه "مي اندازد" به صورت “مي ندازه” تقريباً ناشدني
است (.اديب سلطاني :درآمد ,ص ) 926
بر اساس اصل کرانمندي ،در واژه هاي ”مي رود" و "برود" تكيه روي هجاي “مي” و “ب” است و
بين وند و ريشه درنگي وجود ندارد .بنابراين “مي” جزئي از فعل است ،نه يك کلمه مستقل.
همانطور که نشانه التزامي “ب” به فعل مي چسبد نشانه استمراري نيز بايد به فعل بچسبد(
ميالنيان ،ص  .)32بنابراين “جدا نوشتن “مي” با اصل استقالل کلمات کامالً مغاير است  .از نظر
آواشناسي نيز فعلهاي مضارع اخباري داراي يك تكيه اند؛ نه دو تكيه .عالوه بر اين ،مكث بالقوه اي
که در ميان کلمات مشتق وجود دارد ميان مي و جزء بعد از آن وجود ندارد( ".علي اشرف صادقي ،
ص .)3
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"ها"ی نشانه جمع
طبق اصل وندافزايي“ ،ها” ي نشانه جمع در همه جا مي چسبد؛ مانند :کتابها ،کوهها ،چاهها ؛ اما
در موارد زير طبق اصولي که ذکر گرديد "ها"ي نشانه جمع جداي از کلمه قرار مي گيرد:
هرگاه کلمات پردندانه و چند حرفي متصل باشد و به هاي ملفوظ ختم شود؛
-1
مانند  :تشبيه ها ،تنبيه ها  ،فقيه ها  ،توجيه ها ،سفيه ها  .همچنين هرگاه کلمه
پردندانه و طوالني باشد  .زيرا پيوسته نويسي موجب دشواريابي و بدنمايي کلمه شود
مانند  :نشست ها و گسست ها ( .اصل زيبايي شناسي)
کلماتي که به “ها” ي غير ملفوظ ختم شوند براي حفظ هاي بيان حرکت جدا نوشته
-2
ميشو د  :الله ها  ،خانه ها  ،بره ها  ،فاطمه ها  .زيرا "ها"ي بيان حرکت پيوندناپذير است (.اصل
خوانايي کلمه)
اگر بخواهيم صورت مفرد کلمه را مشخص کنيم يا بر سر واحد لغوي خاصي بحث کنيم ،
-3
يا در جايي که استقالل و روشني معناي کلمه قبل ،مورد نظر باشد يا هنگامي که بخواهيم اصل
کلمه را براي آموزش ،برجسته و مشخص کنيم بهتر است آن را در حالت جمع جدا از ها بنويسيم؛
مانند " :مي" هاي فعلي در برابر :ميهاي فعلي که غلط است(.اديب سلطاني:راهنما ،ص . )973
هرگاه جمع اسامي خاص مد نظر باشد  .مانند نيوتن ها و بعد از ترکيبات دو کلمه اي يا
-4
بيشتر و عباراتي که داخل گيومه قرار مي گيرد ،وندها جدا نوشته ميشود :اين “بساز و بفروش” ها ،
( نيساري ،ص)275
هرگاه نشانه جمع “ ها” بعد از کلمه هاي بيگانه نامأنوس و ناآشنا به کار رود مانند :
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اريستوکرات ها .البته ميتوان در يك متن معين  ،بار نخست جدا و سپس سر هم نوشت( اصل
خوانايي کلمه).
پسوندهای "تر" و "ترين"
پسوندهاي "تر" و "ترين" بعنوان پسوند به صفت ميچسبند ؛ مانند :بزرگتر  ،ارزانترين  ،مگر خالف
اصل زيبايي شناسي باشد؛ مانند :مستغنيتر  ،مستضعفتر  ،متعصبتر ،سستتر  ،پستتر  ،با
شهامتتر
در زبان انگليسي نيز صفت عالي و تفضيلي براي کلماتي که بيش از دو هجا دارند از more
 mostاستفاده ميكنند که جداي از صفت نوشته ميشود و کلمات يك هجايي و دو هجايي که به
 yختم ميشوند از  erو  estاستفاده ميكنند که به کلمه ميچسبد .اين قاعده از همان اصل
حفظ زيبايي واژه ها( طوالني نشدن کلمه ) تبعيت ميكند.
"نه" نحوی و "ن" تصريفی
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يك پيشوند گاهي نقش صرفي دارد و گاهي ن قش نحوي(قيد)  .براي تمايز اين دو مقوله و پرهيز از
خلط آنها ،آنجا که پيشوند نقش نحوي دارد بايد جدا از کلمه نوشته شود ولي آنجا که نقش صرفي
دارد بايد سرهم نوشته شود .در جمله “ در ايام ماه مبارك نه خوردم و نه نوشيدم؛ يعني چيزي
نخوردم و ننوشيدم ”.اين دو صورت نحوي و تصريفي با هم فرق دارند.
 -1وندهای اشتقاقی
وند بعنوان تكواژ وابسته و مستقل
عليرغم اينكه وندها تكواژ وابسته هستند بعضي از وندهاي اشتقاقي با همان شكل در نقش تكواژ
مستقل عمل مي کنند .يعني يك وند" دو نقش دارد :نقش ساختواژي و نقش نحوي  .وقتي که
اين وندها نقش ساختواژي دارند بين آنها و کلمه بعد هيچ مكثي وجود ندارد ولي وقتي که نقش
نحوي دارند ميان آنها فاصله اي نيست و کلمه مرکب محسوب نميشوند.
پیشوند و قید "هیچ"
هيچ به عنوان پيشوند در واژه هاي هيچوقت ،هيچگاه ،هيچيك ،هيچكدام  ،هيچكس ،هيچكاره به
دليل اينكه مكثي بعد از آن وجود ندارد با کلمه بعد سرهم نوشته ميشود .اما بعنوان قيد جداست.
مانند :من هيچ وقت ندارم  .من هيچوقت وقت ندارم ( .اديب سلطاني :راهنما ،ص )947
پیشوند و حرف اضافه "با"
“با” بعنوان وند( تكواژ وابسته) در پيوند با کلمه بعد ،بر يك مفهوم واحد داللت کند؛ مانند  :باادب ،
باهنر  ،باکفايت  ،باانصاف اما “با” بعنوان حرف اضافه به طور مستقل به معني اتفاق  ،همراهي ،
بوسيله و بعالوه بكار مي رود؛ مثالً  :با شما  ،با تلفن  ،با تمام وسايل خانه .تمايز اين دو "با" در
جمله زير مشخص ميشود:
او آدمي باانصاف است و هميشه با انصاف رفتار ميكند
آدم بافكر با هر کسي نشست و برخاست نميكند.
پیشوند و حرف اضافه “بی”
اصل وندافزايي ايجاب ميكند که پيشوند “بي” متصل نوشته ميشود؛ مانند  :بيدرنگ،
.9
بيگناه ،بيسواد ،بي خبر ،بيقرار ،بيجان ،بيكران ،بيوفا ،بيتابي ،بيصدا؛ مگر قبل از”آ” و “ ا” که موجب
عوض شدن کلمه و تغيير هويت آن ميشو د( اصل حفظ هويت کلمه ) ؛ مانند :بي آغاز  ،بي آزار ،
بي اراده  ،بي اندازه  ،بيادب  ،بياندام  .همچنين پيش از کلمه اي که با دندانه شروع ميشود ؛
مانند :بي تاب  ،بي ذوق  ،بي صدا  ،بي پناه  ،بي نياز  ،بي باك  ،بي بر  ،بي نتيجه ،بي تقصير  ،بي
سليقه .واژه هاي بيقرار  ،بيسواد و بيسيم به دليل استعمال زياد و تثبيت آن در ذهن به همين
صورت به شكل متصل نوشته ميشود ( اصل انتخاب اشهر) .البته "بي"در ترکيبات مزجي نيز سرهم
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نوشته ميشوند :بيچاره  ،بيخود ،بيجهت ،بينوا بيزار بيمار بيهوده بيدل  ،بيكار بيخود بيجا (کافي ،ص
)57
“بي” پيشوند به عنوان يك تكواژ وابسته ،به کلمه بعد از خود وصل ميشود مگر اينكه
.2
محدوديت زيبايي شناسي داشته باشد( اصل زيبايي شناسي) يا کم تكرار و نامأنوس باشد( اصل
تكرار و عادت) .ولي “بي” حرف اضافه به معناي "بدون" ،معني مستقل دارد و با کلمه بعدي يك
معني مستقل نميدهد .؛ مانند :رفتار خصمانه او بيدليل بود .بي دليل نمي توان اين گزاره را استوار
دانست ( اديب سلطاني :راهنما ،ص  .)947اين تمايز در زبان انگليسي با صورتهاي واژگاني
 withoutو دستوري  lessبخوبي نشان داده ميشود .مثال ديگر  :بي زحمت زياد راه باز
شد(.بدون زحمت)  .اما “بي”در نقش پيشوند بايد سرهم نوشته شود؛ مانند  :بي زحمت ( لطفاً ) در
را باز کنيد ( البته چون صورت چسبيده (بيزحمت) نامأنوس مينمايد اين اتصال با نيم فاصله صورت
مي گيرد(اصل تكرار و عادت) و مثال ديگر :آدم بيكار بي آنكه کاري انجام دهد توقع بيجا دارد.
پيش از اسامي مرکب داراي واو عطف که “بي” منحصر به کلمه اول نباشد و به هردو
.0
کلمه در ترکيب عطفي مرتبط گردد؛ مانند  :بي سر و سامان (اصل خوانايي)
پیشوند “ب” و حرف اضافه “به”
ب بعنوان يك تكواژ وابسته ،نقش پيشوندهاي صفت ساز و قيدساز عمل ميكند ،مانند  :بجز ،
بخصوص  ،بويژه  ،بحق  ،بجا  ،بنام .اما حرف اضافه “به” بعنوان يك مقوله نحوي متعلق به فعل
است اما وند “ب” متعلق به ساحت ساختواژه است .براي پرهيز از خلط اين دو مقوله و نيز رعايت
اصل وندافزايي بايد مقوله ساختواژي (صرفي) آن را متصل نوشت( اديب سلطاني :راهنما ،ص .)942
مثال :
.9

او شهرت بسزايي داشت ،اما به سزاي بدي رسيد

.2

او با سر به هوا رفت ولي سربهوا نرفت

او يك جابجايي انجام داد .يعني از يك جا به جايي ديگر رفت.
.0
علي کار خود را بخوبي انجام داد ،اما به خوبي حسن انجام نداد.
.4
کارهاي خوب همواره به نام افراد بنام تمام ميشود.
.5
به راستي سوگند  .براستي شگفت است
.6
بسرعت به سرعت زياد او اعتراض کردم.
.7
او بتازگي يك اتوموبيل خريده است و به تازگي اتوموبيل خود مي نازد.
.3
در جمله اخير ،وند “ب “حرف قيدساز است در حاليكه حرف اضافه “به” تعيين کننده نقش نحوي
يعني حرف اضافه است .در محاوره نيز ميتوان مكثي طوالني با اداي صوت ممتد بين “به” و
“تازگي” داشت  ،ولي در واژة “بتازگي” چنين نيست ( اصل رعايت کرانمندي و استقالل کلمه).
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مثالً در «بجا»« ،بموقع»« ،بويژه» « ،بنام»« ،بسزا»« ،بخوبي» "ب "جزئي از کلمه است و بايد به
کلمه بچسبدتا مشخص شودکه قيد است و بصورت قيد خوانده شود ( .اصل خوانايي کلمه) وانگهي
اين ترکيبات تشكيل يك واحد معنايي را نيز ميدهد( اصل کرانمندي) .برخي ديگر از اين واژه ها و
صفتها عبارتند از :بحق ،بجز ،بجد ،بعمد ،بخصوص ،بكلي ،بهوش ،بخرد و نابهنگام ( کافي  56و
اديب سلطاني :راهنما ،ص)943
"به" در "بعنوان" و "بصورت" هم چنين است  .دو مثال زير گوياي اين نكته است:
او بعن وان وزير آموزش و پرورش به عنوان خود مينازد( بين ب و عنوان مكث وجود ندارد ( .اصل
کرانمندي کلمه) بنابراين سرهم نوشته ميشود " .به" در " به عنوان " حرف اضافه و جزء فعل
است( نازيدن به ) .همچنين در جمله :
"او بصورت ويديويي به صورت شما نگاه ميكرد ".بصورت" کلمه مزجي است و با " به صورت" دوم
فرق دارد " .به " متعلق به فعل نگاه کردن است.
ب در آغاز ترکيبات عربي حرف اضافه نيست بلكه حرف جر است و بنابراين سرهم نوشته ميشود؛
مانند  :بشخصه ،براي العين ،بعينه ،بنفسه ،بذاته ماباذاء( مرکز نشر دانشگاهي ,ص .)92
میانوند" ب" و حرف اضافه " به"
کلمات مرکبي که داراي ميانوند “ب” هستند اصالً حرف اضافه نيستند بلكه بسيط گونه هستند(
اصل بسيط گونگي)  .در اين صورت“ ،ب” ميانوند به کلمه دوم ميچسبد؛ مانند :سربسر ،خودبخود ،
دربدر  ،جابجا  ،تن بتن  ،گاه بگاه  ،يك بيك  ،روبرو ،سربزير ،سربهوا .اما وقتي که نقش حرف
اضافه را دارد بايد جدا نوشته شود .مثال:
او آواره و دربدر شد....... .او در به در و خانه به خانه دنبال فرزندش مي گشت
“ب” در "دربدر" حرف اضافه نيست بلكه وند است و وند نيز چسبان ميباشد .اما "به" در “در به
در” حرف اضافه است.
اين محصوالت خودبخود نابود ميشوند ------عطار راهنماي سفر از خود به خود است ..
او آدمي سربزير است  - - -او سر به زير آب فرو نمي برد.
او سر به سر ميلگرد را با دستگاه جوش به هم متصل کرد  -----او سربسر من گذاشت
قلب لباس يعني لباس را از يك رو به روي ديگر کردن  - - -مقارنه يعني روبروي هم قرار دادن
از يك به يك رسيدن آسانتر است از کثير به يك  - - - -از يك بيك شما سپاسگزارم
نتیجه  :توجه به ذات زبان فارسی
بر خالف اينكه گفته ميشود آموزش خط پيوسته دشوار است به نظر مي رسد کار چندان دشواري
هم نيست .خواندنش هم نميتواند دشوار باشد ،چون اوالً با ذات زبان فارسي همخوان است ،ثانياً
صدها سال اين کلمه ها سر هم بوده اند و مشكلي براي کسي ايجاد نشده است.
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از ديدگاه زبانشناسي نمود زبان فارسي بر اتصال استوار است؛ زيرا در چهارچوب طبقه بندي زبانها
که در رده شناسي زبان مطرح ميشو د ،زبان فارسي جزء زبانهاي غير گسسته است؛ يعني ترکيبي از
زبانهاي پيوندي و آميخته .بر اين اساس صرف و اشتقاقي که روي تكواژها در واژه سازي اعمال
ميشود بايد بر خالف زبانهاي گسسته باشد  .يعني کلمات ترکيبي ،اعم از تصريفي ،اشتقاقي ،
مرکب و مشتق -مرکب پيوسته نوشته ميشو ند مگر اينكه استثنائاتي مانع از آن شود .از آنجا که
بسياري از اين استثناها خود قاعده مند هستند ميتوان از آنها اصولي استخراج کرد که در اين مقاله
بدان پرداخته شد .
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