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 نويسي و يا جدانويسي تركیبات در زبان فارسي سه فرض قابل تصورست:در باب پیوسته

نخستتتت: تتدويا قوابتدي براي جتدانويستتتي  متك كومتات مركتا و تسییا موارد استتتت قتاع دوب: تتدويا قوابتدي براي 

نويستي  مك كومات مركا و تسییا موارد استت قا و ستوب تدويا قوابدي براي جدانويستي اي امي بسزتي از كومات  پیوستته

ات به نويسقدگانع برخي راه اول را برگ يده و اصل نويسي بسزي ديگر و دادن اختیار در خصوص ساير كوممركا و پیوسته

(ع برخي ديگر اصتتتل را بر  1375  شتتتستار (اند  را بر جدانويستتتي كومتات مركا قرار داده و موارد استتتت قتاي را تسییا كرده

بان (  گروه آخر نی  مانقد فر قگستتان ز1384  اند )مجد نويستي قرار داده و موارد خاص جدانويستي را تسییا كردهپیوستته

اند  در  ( و ج  در بسزتي از موارد كه اي امي را در اتصتال و اناصتال تسییا كرده1381و ادب فارستي شتیوس ستوب را پفيرفته )

 اي اول و ستوب  ايا استت كه قوابد  اما نكته مشتتر  در خصتوص گروه  اند؛نويستقدگان داده ستاير موارد اختیار بمل را به

ويستي نوشتته و با نويستقده ايا ستاور ابتدا در قستمت اول مچايه اهار اصتل ام يي را نمتسددي را بر جدانويستي و پیوستته

نويستي و ستادگي قوانیا پیوستته د د  ستس  در قستمت دوب با استتااده از قوابد قستمت اول  بهميكه مبقاي خاقد شتر 

فر قگستتان  در یيل   قابده 23  د د كهكوشتد نشتانگاه در قستمت ستوب ميكقد  آنمينويستي را در شتد دستته تبییاجدا

 ا و استت قا اي  بقدي نیستتع ارا كه نوشتتا تبصتره مه دستتهگقجقد و نیازي به اياپیشتقهادي ما مي   مان شتد قابدس

 استعزياد كار يادگیري را بر خوانقدگان دشوار ساخته

 نويسي  جدانويسي  آموزشام   پیوسته  هاي كليدي:واژه

 مقدمه   -1

خع فارستي  مواره با كمي    گرددعمواوظ و مكتوب اصتوً  از اويیا نكاتي استت كه بايد در دستتور خع ربايتماابچت  

توان كتام   در اتاراوب قوابتد  زيرا گاتتار را نمي  ؛استتتتاستتتتع ايا عبیسي  نتا مواري و گونتاگوني در نوشتتتتا  مراه بوده

برخي از م حظات ابتدائي  اما وضت  قابدس جدانويستي  ؛اشتدبنظر وجود داشتتهقراردادي جاي داد و عبیسي استت كه اخت  

 عاستنوشتا را  م زير پا گفاشته و پريشاني و سرگرداني را در نوشتا فارسي به اوج رسانده

تر تر باشتتد تا فهم آن براي بموب راحتتر باشتتد و بر واقسیت زبان  راه مقاب بقابرايا دستتتور خع بايد  راه ستتاده

استت و دستتور اي جديدي كه فر قگستتان و گاه بسزتي افراد ديگر از پید خود كه امروزه بربك  شتدهدر حايي  ؛گردد

كه جاي آنهشقاسان بويژه زبانهب ؛استماابچت مواوظ و مكتوب دورتر شده د قد   مواره ازبراي خع فارسي پیشقهاد مي

جان و بدون ارتباط   ا را  مچون اج اي بيواژه و  آورندمي در نظر اقديا قرن راپیشتیقك زبان فارستي     كققدبه گاتار توجه



را به   اند كه مردبكردهپیچیده و بستیار متقاقزتي وضت عوري كه قوابد  هگیرند  ببا گاتار و حچیچت زبان فارستي در نظر مي

 استع  ني بیشتر در نوشتار فارسي گرديدهاست و سبا پريشااشتبا ات فراواني انداخته

آنچه در ويرايد دستتور خع زبان    ستبا پريشتاني در خع فارستي گرديده  اجدانويستيت استتعي كه  باري يكي از قوابد

استتت  بید از حد  اي مركا اختصتتاص يافتهرستتي ت ت بقوان اتركیباتت به واژهفارستتي مصتتوب فر قگستتتان زبان فا

 عپیچیده است

گويي به ايا پرستد استت كه قوانیا مربوط به اناصتال و پاست   ايا پژو د با رويكردي توصتیاي  ت ویوي در صتدد

قد  بسرسقد كه مسیارشان  كقمياگونه استت  اگر از مردمي كه جدانويستي را به گمان خودشان ربايت  اج اي كومات  اتصتال

كقار  تريا واحد  يسقي حرو   در  كقم كه كواک وري ميآياد  گمان پاستخي نخوا قد داشتتعبراي جداكردن ایستت  بي

ستتتازنتدع ايا  تاي مركتا ميآيقتد و واژه تا در كقتار  م ميستتتازنتدع گتاه واژهتري را بته نتاب واژه ميآيقتد و واحتد ب ر  م مي

 تاي جتديتد  تا  واژه قتد و اروپتائي( كته از تركیتا واژهي يتا  يختانواده بتا فتارستتتي استتتت )آريتا تاي  مويژگي تمتاب زبتان

كه   روداند  آيا بیم آن ميديگر ايا كار را كردهكردن اج ا از  م اه مسقائي دارد  آيا در  یچ زبان دع جدانشتتوميستتاخته

جقون غريتا و كقتد  بته ايا ترتیتا مردب  م بته نوبي  كردن اج ا كمكي بته فهم آن ميكستتتي مسقتاي آن را ناهمتد و جتدا

 اي استت كه ايا جدانويستي را در واژهجا پید رفتهآن  اندع ايا جقون تاداار گرديدهدر اناصتال واتصتال كومات    ستابچهبي

را )كه در انگویسي يک واژس بسیع  ستقد( به گونك ت  مگابايو   وايري  دانوود   ائي اونبرند و واژهانگویسي  م به كار مي

 نويسي كومات استعبررسي قوانیا جدانويسي و پیوسته ع  د  ايا پژو دنويسقدميت  واير ي   و مگا بايت  دان يود ا

 ضرورت انجام پژوهش  -1-1

در ايا   ستت كه  قوز  م ادامه داردع بمدس م چچانا  و قوابد حاكم بر آن ب ث دراز دامقييا جدانويستي  نويستي  پیوستته

 بیشتتر تاب  بادات و  مسیقي ندارد واناصتال در خع فارستي اقدان قوابد   اند كه اتصتال وخصتوص به ايا نتیجه رستیده

ثابت نمايد  و د د  تا با ن فرضیك فوق را نشانكوشد  سویچك نويسقده استع ضرورت انجاب ايا پژو د در ايا است كه مي

 عتواناست  مقد وخع فارسي خاي ضاباه

 پيشينة پژوهش    -2-1

 :از جموه استفارسي مقتشر شدهوشتا و دستور خع   اي زيادي دربارس شیوس ن ا و نوشتهكتاب

(؛ كه خود 1384   مجد) نچد آنت ؛اخع فارسي و  ت1389ادستور خع فارسي مصوب فر قگستان زبان وادب فارسي   

مچايه و در فهرستت     ا در ادامه  میاتريا آن اي پیشتیا استت و بخشتي از مهمو ده تقهايي حاوي بررستي تماب پژب

 اندعمقاب  آمده

 روش پژوهش  -1-3

ماايا مرتبع با دستتور خع    اي دستتور وبر پايك ماايسك كتاب اي( ور بر استا  شتیوس استقادي )كتابخانهپژو د حاضت  

ماید  عور مختصتر و   ا را بهآن وتبع با دستتورخع را بررستي نموده  استتع براي انجاب ايا پژو د نگارنده ماايا مربوده

 استعت ویل نموده



 بحث وبررسي  -2

 قسمت اول  -2-1

 ند: اقوابد كوي ام ي فارسي كه از نظر نويسقدس ايا مچايه مبقاي اصوي كارند بديا شر 

 ا يا كومات يک  بديا مسقا كه تا  قگامي كه مجموع حرو  يا نیمه كومه  :اصل  ي  مننايي  ااصل  اتللال   – 1

كه برخي استت قائات مان  آن ا  دانشتور  گوبر  و عععع مگر اي؛ دانشتگاه  يتتنويستقد مانقد ا را متصتل ميمسقا را برستانقد آن

استت ضتمائم )پستوند ا و پیشتوند ا(    بديهي عاندصتورت كامل آمدهه  كه ايا استت قائات در قستمت دوب  میا مچايه بشتوند

يفا به   ؛)يسقي ج و عبچات دستتوري مانقد استم و فسل و ععع نیستتقد(  اون نه استتچ ل مسقايي دارند نه استتچ ل دستتوري

 ع(1382مب ث سازه:   )در خصوص ضمائم ر : فرشیدورد:اشت در داند در گاتار و اارت    ؛اسبقد مانقدبقیان خود مي

د و تقها بر استتا  بادت شتتكل  كقبديا مسقا كه ام ي برخي كومات از قابدس خاصتتي پیروي نمي :اصل  اادت  – 2

ايرحما ايرحیمت با ايف اما  میا يتت در تركیا ابستم ا   ؛شتودمي يتت رحمان با ايف كشتیده نوشتتهم     ؛استتگرفته

صتتورت گرد   هايمسار  بصتتورت كشتتیده ويي در دايره هرحمت بگونه استتت تاي گرد بربي كه در  آيدع  میامچصتتوره مي

 شودعمينوشته

كم مردب  شتود و كمورت ام يي مدتي دراز در خع ديدهكه يک صت يابد: اول اياصتل بادت به دو صتورت در خع راه ميا

 زمان گرفتقدع و نات كه جاي عهران و ناع را به مرور  ؛ تهرانمانقد  عكققدديدند بادتدر عول دو سه نسل به 

و به  مان صتتورت نادرستتتد در ی ا مردب   شتتود ميكه يک يتت از بدو تويد غوع نوشتتتهحاًت دوب وقتي استتت 

زمان با تويید ايا  م  1372اش در ستتال  ب يک خودرو بود و كارخانه ستتازندهكه نا تستتي يووا   مانقد  ؛گرددجايگ يا مي

كه ستیوو )براي اثبات ايا  یا صتورت تك یر شتدو را به كار برد و به  مام ي ستي يو  )ستیوو(  جاي ام ي درستتهماشتیا ب

   ع(1374نیساري 1387 ر : مجد درست است نه سي يوو 

مختوب به  اِي غیرمواوظ با اانت جم  بستته م     رگاه كومات ا  ؛كه در ام ي كومات مؤثرند  قوااد دسلتوري:  – 3

 شودعازندهت كه جم  آن زندگان مي  ؛مانقد  ؛گرددتبديل به گا  مي  شوند  اهت

شتقا ت بايد  م    ازيستت  ؛گرددنويستي موجا تر  قوابد زباني و دستتوري ميگا ي ستاده  نويسلي:اصل  سلاده  – 4

 عشود اي زياد  مقاصل ميديیل وجود دندانه هاما ب  ؛شود )با توجه به اصل يک مسقائي(متصل نوشته

ويستي را نی  ج و اصتول  نيكستان  كه برخي اصتلاقان  ؛يید ديگر پژو شتگران نباشتدمورد تأايا اهار اصتل ممكا استت 

خوش اصتورت جدا يسقي  هپ  خوشتدل را  م بنويستیم   جدا مي  ا بمدتا شتان  رمستچدند اون خوش  م     ؛اندخود دانستته

 ع(1375)  داندبادت مي  سفرشیدورد كل ام  را تاب  قابد  بقويسیم   تدل

 قسمت دوم مقاله  -2-2 

 نويسي و جدا نويسي پيوسته  هاي قانون1-2-2



   اصل ايک مسقائيت به ايا مسقا كه  ر گاه در يک كومك مركا  ی ا مردب نتواند دو ج ي تركیا را از  م جدا كقد-1

تاستت كه   جمگر در مواردي كه مچدور نباشتد  كه ايا موارد پق(؛  1363شتوندت )صتادقي:  مركا پیوستته نوشتته مي  آن كومك

يک مسقائيت  استت اصتل ا  امّا پید از یكر ايا پقج قانون ًزب زير بقوان قوانیا اجدانويستيت در ادامك ستخا خوا د آمد؛

تا  قگامي كه يک مسقاي واحد  حرو  وكومات   دانیم اياباي فارستي قابویت اتصال دارد وعور كه ميرا بیشتتر بكاويمع  مان

اندت يا اد؛  كومه بستیع باشتد مانقد اكتابت يا مشتت  باشتد مانقد   خوا دند حال ميشتوميمتصتل نوشتته  رستانقدرا مي

شتوند زيرا از مجموع اب كومات مركا بايد پیوستته نوشتتهيفا بر استا  اصتل يک مسقايي تم  ؛مركا باشتد مانقدادانشتجوت

در پقج حايت كه ايا ععع مگر خوشت ال وع دستتاروش و صتاحبدل و  ؛كوماتي مانقد  عشتود ا يک مسقا برداشتت ميتركیا آن

 دد كه در ادامه مچايه خوا د آمدعگرنويسي ميدانويسي تبديل به جقابده پیوسته

  قوانين جدانويسي   -2-2-2

صتتورت كومك   هحال در ی ا مردب بدر بیا  شتتود ومي و نوشتتتا آن ستتخت  قگامي كه تركیا عوًني  :قاادة اول

شتتد  اصتتل در كومات مركا  بر  عور كه گاته ا صتتادق نیستتت(  مانمسقايي در بارس آنقانون يک  استتت )بستتیع نیامده

 ويستي ونديیل ستاده هب عايا موارد  عوًني شتدن يتت استت  مهمتريا  مگر در پقج مورد كه اويیا و  ؛نويستي استتپیوستته

  تصتقیف ستازع ايبته ايا خواهدپفير  پژو تركیباتي مانقد: نصتی تشتودع  نويستي كومك مركا ميداخواني بابث جستاده

  بادت مردب بیشتتر بر جدانويستي ايا نويستيديیل ستاده هاما ب  ؛توان متصتل  م نوشتت و بیبي بر آن نیستتكومات را مي

 هيسقي اگر تسداد حرو  ب  ؛شد حر  است   تنويسي ايا كوماداده كه مرز جدانويسي يا پیوستهتجربه نشان عاست  كومات

كه در صتورت اتصتال   تكشتتي گیرامانقد   ؛نوشتت كومه مركا را جدا خوا قد م استبیده از شتد حر  بیشتتر شتود قاسا 

متصتل استت اون حرو     تكشتتیبانامانقد    تكشتتي گیراكه يتتي مشتابه  نآحال  پیوندند: كشتتیگیر  م ميه ات حر  ب

يي را پیوستته و دومي را جدا گونه استت تااوت بیا ديسفير و تچستیم پفير كه اواش شتد تاستتع  میا م استبیده هب

 اسبیدع   م خوا قد ه   ات حر  بيرا در تچسیم پفير در صورت اتصالز  ؛استكرده

مرز تمتايتل   تدنتدانتهت شتتتقتا ع در ايا حتايتت نی  بته تجربتك اپقج  زيستتت  :متانقتد  ؛ تا زيتاد شتتتود:تستداد دنتدانتهدوم  قاادة

نويستي آن   تمايوي به پیوستتهاستبقد م مي هاون پقج دندانه بت  شتقا روانادر    م    ؛ستي استتنويستقدگان به جدانوي

ر  م صتورت  ات دندانه پشتت ست ارا كه در ايا ؛را ستر  م بقويستد  ترواني شتقا اب كستي اويي تاكقون نديده ؛ ستت

 گرددع   ( و نوشتقد سخت مينيشناخوا قد آمد )روا

 عگردد  موجا جدانويسي ميويژه فرنگي( در تركیباتهآشقا )بكومات بیگانه يا كم وجود :قاادة سوم

عور كه  به ايا مسقا كه  مان  ؛استت  اي از  مان قابدس اول مستتچل كه شتاخهايا قابده در حچیچت نه يک قابدس كام  

  حال اگر يكي از كومات   شتتوند؛مياند متصتتل نوشتتتهر ی ا مردب مسقاي واحد پیدا كردهكومات مركا اون د   شتتدگاته

فا در ی ا مردب مسقاي واحدي ي  ؛گرددنستي شتقونده با آن تركیا مياُامأنو  باشتد بابث ناآشتقائي و كماي نتركیا  كومه

 نويسقدع ا را جدا ميكققد و آنميي مسموً  اج اي تركیا را از  م تاكیک نويسقدگانكقد و  نميپیدا



اون اپ ت تركیبتات زيتادي در زبتان فتارستتتي نتدارد و در ی ا مردب    نويستتتقتد؛م    مردب يتتت اخوش پُ ت را جتدا مي

زيرا تواا تركیبات متسددي در زبان فارستي دارد اه   ؛نويستقداما يتت تواقچي را بمدتا  ستر م مي  استت؛گیر نشتدهجاي

يفا يتت   ؛صتورت اضتافي مانقد تواقچي  تواقخانه  تواا  مراه  گوشتي تواا  شتمارس تواا و غیره هصتورت تركیبي و اه بهب

د دع گا ي  مينه خود را نشتتانات تواقچي و تواقخاشتتود و ااصتتل يک مسقائيت در تركیبگیر ميتواا در ی ا مردب جاي

يتات افرشت و اقاييت كه آشقاترند   يتت اجاجیمت در قیا  با   :مانقد   آشتقا ممكا استت فارستي  م باشقدايا كومات كم

 ع  يیبا ت بیشتر از اجاجیم با ت استنويسي اقايفا تمايل به پیوسته

بر ايا قیا  يتت   يا خیوي كم وارد شتتدهع  ركیبات زبان فارستتي نشتتدهيتت وارد تكه آن مقظور از ناآشتتقا يسقي ايا

  به  میا تحافظ خوانيايا    تحافظ شتقا ايتت ناآشتقاستت اون تركیبات م دودي دارد مانقد     احافظت از نظر ديكته

را پیوستتته    تغ يخوانياو   تغ يشتتقا اكه تركیبات مشتتابهي اون  حال ايا  ؛نويستتقدبوت  م ايا تركیبات را جدا مي

 شودع  ميزبان فارسي شده و يتت آشقا م سوبزيرا غ ل وارد تركیبات زيادي در    ؛نويسقدمي

 :رسقدحرو  يكسان يا مشابه به  م مي  :قاادة چهارم

  ع رسقد م ميهاند و نی  اشتو  اشتمت كه حرو  مشابه ا ت و ا ت ب م رستیده هت بمانقد اجیا برت كه دو حر  ابِ

فربي از  متان قتابتدس اولِ اناصتتتال  يسقي قتابتدس    مستتتتچتل كته  ايبتته بته نظر ايقجتانتا ايا قتابتده  م  نته يتک قتابتدس كتام  

 ع  نويسي استساده

 :ت در ابتداي تركیا دوبمد و  م هاوجود   :قاادة پنجم

كومات نی  بر اثر ك رت استتسمال   ا  ايبته بسزتي از  می عتداند آموزاستمت مانقد ارزب آرات و ا م اِ  يسقي در كوماتي 

   دستاوي  وععع ع مانقد: پیشا قگ  دًآرابشوندصورت پیوسته نوشته مي هب  آمده وتأثیر ااصل يک مسقاييت درت ت

 به به ع  تركیبات تكراري مانقد        غرغر  قاادة ششم:

 قسمت سوم   -3-2

ها به قللد زبان و ادب فارسلي و نقد آن نويسلي و جدانويسلي فرهنگسلتانقوااد متندد پيوسلته  -3-2-1

 سازيكوتاه

)بیست و سه   كقیممياستت را مار نويستي و جدانويستي نوشتتهد متسدد و متقوبي كه فر قگستتان بر پیوستتهايقک قواب

   گانها  تماب آن حاًت بیستت و سته د یم كه تچريبميايت اتصتال و پان ده حايت اناصتال( و نشتانشتامل  شتت ح  حايت 

 اي  ستقد كه قسمت دوب مچايه گاتیمع ايقک شر  قوابد فر قگستان: اي مختواي از  میا شد قابدهصورت

   38ادستور خط فرهنگستان ص  شوند:مي ت مركبي كه الزاماً پيوسته نوشتهالف كلما

بخرد    شتتوند مانقد:ميا مت با ربايت استتت قا ائي ستتاخته كومات مركبي كه از تركیا با پیشتتوند اي ابهت و –  1

 ع  بیچاره  بیقوا   مك     مشیرهبشكوه

 شوندعمي يک كومه مشتچقد و پیوسته نوشتهزيرا ايا يتات مجموبا  ؛مسقائيت استانون  قابدس ايک نچد: ايا ق 



 عع مانقد د كدهشوندمينوشته   میشه پیوسته  اندشدهكه از تركیا با پسوند ساخته  كومات مركبي –  2

 :  كهمگر  قگامي

 انظاب مقدت    حر  پاياني ج ي اول با حر  آغاز ج ي دوب يكسان باشد:

جدا و در بسزتي ديگر  ا  اي نیستت و در بسزتي كومهنويستي تاب  قابدهند اوارت از حیث جدا و يا پیوستته: پستوتبصتره

 وار  سوگوارع وار  ب رگوار  فردوسيشود: عوعيميپیوسته نوشته

بايد گات كه ايا  مان اصتل يک    ؛د كده  :مانقد عاندشتده  ركبي كه از تركیا با پستوند ستاختهدر مورد كومات م  نقد:

ستومقد؛ اما در مورد پستوند اوارت  برخ   نظر فر قگستتان كه   مسقائي استتع كوماتي نی  مانقد انظاب مقدت مصتادي  قابده

مسقتائيتع در يتتت جود دارد و آن ای ي نیستتتت ج    متان قتابتدس ايتک اي ويتابتد  اتاتاقتا  قتابتدهت نمياي در ايا كومتاقتابتده

 ا را عوعي او در   يسقي در جموك ا  ؛تاكیک اج اي تركیا استت هكقد و قادر ب  ی ا دو ای  را مجستم مياعوعي وارت

  فابل جموه را به آن عوعي تشتتبیه  وارترستتد ستتس  بخاعر پستتوند ای قد مي هخواندت  اول يک اعوعيت بوار مي

شتقود  رگ  اما  قگامي كه جموك ا او ستوگوار استتت را مي  ؛نويستقدمي  اعوعي وارت را  م جدا  م پیوستته  يفا  كقد؛مي

ركیا را يک اصتاتت  كقد و كل تكقدع يسقي ای ي را به استو ت مانقد نمياج اي تركیا استوگوارت را از  م جدا نمي

 نويسدعبقابرايا  مواره آن را متصل مي  ؛پقدارد  ميفابل جموهبراي 

 اند : مانقد آبرو  ايابا  نیشكر و ععع  ائي كه بسیع گونهمركا –  3

 استع  است كه بابث اتصال در نوشتا شده  ايا  م   مان اصل يک مسقائي  نقد:

 عپساب  خوشاب  دستا    جائي باشد: مانقد گ ب دوب تركیا با اآت آغاز شود و تک   ج ي –  4

ا كومات   اصتوي اتصتال اي  خ   نظر فر قگستتان  ديیلِيسقي بر استت نه ای  ديگر؛  مسقائيت: ايا  م  اصتل ايک نقد

ر قرار بود يک    اگ ددستت كه اكل تركیات يک مسقا را ميا  بوكه ديیل اصتوي ايا  ؛ستت جائيايا نیستت كه ج ي دوب تک 

كه ج ي دومشتان    با آنارا ادستتاوردت و ا ما قگت پیوستته استت     ديیوي بر اتصتال و اناصتال باشتد جائي بودن ج ي دوب

  جائي نیستع تک 

باشتتد:  شتتیار    ا روي دادهجائي آوائي در داخل آنه رگاه كا د يا اف ايد واجي يا ابدال يا ادغاب و م ج يا جاب –  5

   شا سسرب و ععع ويقگاري

 ع صل يک مسقائي است:ايا نی   مان انچد

 كهرباع  باشد: غمخوار  رنگرزربرد مستچل نداشتهمركبي كه دست كم يک ج ي آن كا –  6

  قابل  استت يتت در ی ا مردب  بديهي ع  وقتي ج ئي از تركیا كاربرد مستتچل ندارداستت  مسقائيايا نی  اصتل يک   نقد:

 شودع  مييفا پیوسته نوشته  ؛شودميبقوان يک يتت واحد شقاختههتاكیک نیست و  مواره ب

بهقتاب )بته    بهروز )بته روز(   كقتد: بهیتار )بته يتار(ميا ابهتاب مسقتائي ايجتاد تا ايتبتا  يت  تائي كته جتدا نوشتتتتا آنمركتا  –  7

شتود: بهستاز  كهكشتان  كهگل  ميه مشتا دهو كُ  ه  كَهاند كه ايا ايتبا  بیشتتر در بِ  ستس  در پاورقي توضتید دادهناب(

 ع  هسار  كُكهري 



  اكهري ت  دانقدع بستیاري از در  خواندگان  م نميوضتو   مصتادي  اصتل ايک مسقائيت  ستتقد ه ا بايا م ال  :نقد

استت و هت به اه مسقائي بودهكَدانقد انمينستتقد اكهكشتانت يسقي اكه + كشتانت  بازكه داه + ري ت و بسد از ايايسقي اكَ

  يک يتت بستتیع  ت را قابل تاكیک ندانستتتهكهكشتتانا  بقابرايا يتت  كشتتانقده استتت يا ای  ديگرمسقي  هشتتان آيا بكِ

 عدارندپقمي

بك ستازماني و اداري و صتقاي  رستمي جقصتورت رستمي يا نیمهه جائي باشتد و ب ا تک مركبي كه ج ي دوب آن  كومك –  8

 ع آشس : استاندار  بخشدار  كتابدار  قايیشو   مانقد  ؛باشديافته

شتود و   يک شتتل خاص در ی قشتان مجستم مياه مردب از ايا يتات  ؛ايا  م ای ي ج  ايک مسقائيت نیستت  نقد:

 كققدع  تركیا را تاكیک نمي

  در واقع ي  قااده بيشلتر نويسلي قاادة فرهنگسلتان مبني بر پيوسلته  شلد هر هشلتكه مشلاهده»چنان

اي در اتللال وجود ندارد قاادهبود مواردي نيز كه ااالم شلدهسلت.  در  نيسلت و آن هم قاادة »ي  مننايي 

  مننايي..»قاادة ي   :اي وجود داشت  قاادهكه نوشتيمامانند پسوند »وار.  چنان

 شوند:مي ب كلمات مركبي كه جدا نوشته

ضترب  ستیا زمیقي  آب    كم حاصتلِ  ايیه(  دستت)شتامل موصتو  و صتات و مزتا  و مزتا  اي اضتافي  تركیا –  1

 عمیوه  آب يیمو

اما نوشتتاِ آب   شتوند؛مينوشتتهيفا جدا     هاند نه يک كوم اي اضتافي دو كومهزيرا تركیا ؛ستتا  ايا ماوا بديهي  نقد:

ا يتات از حايت  اي  ؛ زيراشتوندت و بايد ستر م نوشتتهتاب درستت نیست نظر نويستقدس ايا ك هصتورت جدا ب همیوه و آب يیمو ب

ايیه   اي اسمي مانقد مزا  و مزا اند )براي ديدن اگونگي تبديل گروهشدهگروه اسمي خارج و تبديل به كومات مركا 

 (1382صصعععع   فرشیدورد  و موصو  و صات به كومه مركا ر :

 ع  ج ي دوب با ايف آغاز شود: دل انگی   بچا افتادگي –  2

 عايا  مان قابدس اهارب است  نقد:

  ع  كم مصر ج ي دوب  مانقد يا  م مخرج باشد: آئیا نامه  حر  پاياني ج ي اول با حر  آغازي –  3

 عايا نی   مان قابدس سوب است  نقد:

 ع : سقگیا رنگیا  پول مول       اي اتبابي مانقدمركا –  4

 عشود(ايا قابده  مان قابدس ااولت است )شكل كومه عوًني و ناخوانا مي  :نقد

  مصدر مركا و فسل مركا: سخا گاتا  نگاه داشتاع –  5

بدس  بقوان يک قاه ا ب( و عر  آن ستتتقد)گروه فسوي  مركا نیستتتقد   كومك ا اصتت  زيرا ايا واژه ؛ستتتا  : بديهينقد

 نداردع  ضرورتي  جداگانه

 پ عپوش خوشخیل فرنگي باشد: شیک  ا كومك د ائي كه يک ج ي آنمركا –  6



 استعاصل دوب است كه شر  آن داده شده  ايا  مان  نقد:

  مانقد: م  یيک  ما بسد  بوي  فاع  اي بربي اقد ج ئيببارت –  7

 عايا نی   مان اصل دوب است  نقد:

 عباشد: پقج تا   ات گقبد   شت بهشت  نه فوک  دوارخهاي مركا بدد   يک ج ي از واژه –  8

  مركا و اصتوً    ستتقدت نه كومك  ستت كه ايا تركیبات اموصتو  و صتاتا  ديیل اصتوي جدانويستي ايا كومات ايا  نقد: 

ج  اتي خار ا به ديیل ك رت استتسمال از حايت موصتو  و صت در حايتي  م كه بسزتي از آن   ا مسقا ندارد؛نويستي آنپیوستته

نويستي آن مان  پیوستته  -قابدس اول    -نويستي  : ا شتت بهشتتتع اصتل ستادهمانقد عاندشتده و تبديل به كومك مركا شتده

 ه ايكي از اج اي تركیا بددت باشدعشود نه ايا ديیل كمي

 ع  ع مانقد: ابهانه گیر  پايه دارتشودبیان حركت ختم مي  ت ايا ا به كومك مركبي كه ج ي اول آن –  9

 اش ضرورتي نداردعا ج و بديهیات است و عر  جداگانهاي  نقد:

 عوًني يا نامأنو  يا احیانا  پردندانه شود:  نويسي؛كومه با پیوسته  –10

 ع  ضمیربیقي  پا عوبي  مصو تبافیت

 عايا   مان قابدس ااولت است  نقد:

جتدانويستتتي     حر  مقاصتتتل و متصتتتل بتاشتتتد  ه رگتاه يكي از اج اي كومتك مركتا داراي اقتد گونتك مختوب بت   –  11

 عع مانقد پابر قه/ پاي بر قه  پامال/پاي مالترستمقاچي

داستت پ  اپاي  بوت اصتوي جدانويستي ايا نیستت كه اون اپابر قهت ج  ؛در خصتوص اپاي بر قهت بايد گات  نقد:

ابت در تركیا به  م   ايت و  استت كه بر استا  قابدس ستوب دو حر  مشتابه    بوكه بوت اصتوي ايابر قهت  م جدا باشتد

 نويسي آن استعتر از پیوستهاند و يفا جدانويسي آن سادهرسیده

مسقائيت  گونه استت و از اصتل ايک اي بستیعنظر پژو قده  م ايي غوع استت؛ زيرا ايا يتت كومه يتت اپاي مالت نی  به

 كقد و بايد آن را متصل نوشتع مينی  پیروي

 يک ج ي كومك مركا  صات ماسويي يا صات فابوي باشد: اجل رسیده  اخ ل كققده  دست زده  دست با ع –  12

شتودع مانقد ااجل رستیدهتع اگر  آيقد؛ زيرا كومه عوًني ميد نی  بر استا  قابدس اول جدانويستي جدا ميايا موار  نقد:

قرار بود صتتات فابوي يا ماسويي بودن ديیل خاصتتي براي جدانويستتي باشتتد بايد كوماتي از قبیل اغمديدهت و اديخورت و 

ضمقا  م ال ادست با ت م ال مقاسبي براي جدانويسي   شوندعميكه پیوسته نوشتهحال آن  شدند؛مينوشتهاگمشدهت جدا  

 شودع نیست و بهتر است پیوسته نوشته

 يک ج ي آن اسم خاص باشد: سسدي صات  بیسي دب  بیسي رشتك مريم بافتهع  –13

 كققدعمي ا نی  تماما  از قابدس اول پیرويايا  نقد: 

 قد:  ات پیكر  شاه نشیا  سیه اشم  نیک بختعباشد مانج ي آغازي يا پاياني آن بسامد زياد داشته  –14



شتودع استیه  گیري در آموزش ميايا قابده نی  يک قابدس ااضتافهت استت كه استتچ يي ندارد و تقها بابث ستخت  نقد:

شتوند )ر ع قابدس  شتتمِ فر قگستتان در  ميديیل عوًني بودن و قابل تاكیک بودن جدا نوشتته اشتمت و ا ات پیكرت به

 ث(ع   میا مب 

ضتمقا  اگر قرار بود بستامد زياد كومات بابث جدانويستي شتود )مانقد شتاه نشتیا و نیک بخت( بايد كوماتي مانقد شتا قامه  

كه اقیا نیستتع در حچیچت باز  م  حال آن  شتدند؛رد و نیكدل  م جدا نوشتته ميو شتا راه و شتا ر  و نیكقاب و نیكم

مسقائيت استت كه ك رت كاربرد   م اصتل ايک  شتود آناشتاه نشتیات مي تقها يک ديیل موجا اتصتال اشتا قامهت و جدائي

د دع يتت انیک بختت  م م ال مقاسبي براي جدانويسي نیست و بهتر مينويسي سوقاشا قامهت آن را به سمت پیوسته

 اندع   م رسیده شود؛ زيرا نه عوًني است نه حرو  يكسان بهاست متصل نوشته

نشتتود و احیانا  ابهاب مسقائي پديدآيد: خوش بیاري  پا  ناب  پا   نويستتي  اج اي تركیا مسووب رگاه با پیوستتته  –15

 داماع

ديیل    شتودع بسزتي از ايا يتات پیرو قابدس اول  ستتقد؛ يسقي بهنميمقا  خاص و مستتچوي در ايا قابده ديده  نقد:

غوع  ستتقد  ارا كه پاكداما و پاكقاب متصتوقد نه    ائيشتودع مانقد اخوش بیاريت  يا م الميعوًني شتدن  جدا نوشتته

 مقاصلع

 دالي  نادرستي جدانويسي  -3

توان كام َ در ااراوب  استت  زيرا گاتار را نميخع فارستي  مواره با كمي نا مواري وگوناگوني در نوشتتا  مراه بوده

قوابد قراردادي جاي داد و عبیسي استت كه اخت   نظر وجود دارد  اما وضت  قابدس جدانويستي برخي از م حظات ابتدايي  

استتع از دًيل نادرستتي ايا قابده  داني را در نوشتتا فارستي به اوج رستاندهسترگر  نوشتتا را  م زير پا گفاشتته و پريشتاني و

 توان موارد یيل را یكر كرد:مي

شتود و ميم    گاه يک میانوند اف وده  وند  ممكا استت داار دگرگوني شتوند؛شت  ا با  م تركیا مي قگامي كه واژه-1

رود و به تي دگرگون شتوند كه آن صتورت به تقهايي به كارنمي اي پیشتیا و پستیا به صتورگردد تا واژهمیانوند ستبا مي

ابچگانهت را به صتورت    اي مانقدرستاند كه واژهجا مي ا از  م میسّتر نیستتع ايا كار مردب را به آنايا ترتیا جداكردن آن

اي اون كاشتت  واژه  نويستقد كه اشتتباه مستوّم استتع اكقون حتي اصترار دارند كه صتدا ا را  م جداكققد وابچه گانهت مي

 نويسقدعنويسقد؛ اكاد اتت؛ و اكودكانهت را بصورت اكود  انهت مياكاد توت را مي

توان   اي مركا به اج اي آن  نميتوان گرفت ايا استت كه براي شتكافتا واژهايراد آشتكاري كه به جدانويستي مي  -2

اما به ستبا كها بودن  كستي قادر به تشتخیص اج اي آن نیستت و   اي مركا استت؛شتد  اه بستا واژه  حد مسیقي قائل

گر  استت و صتورت جديد آن  مچون دو واژس جدا نماياناي صتورت كها خود را از دستت داده و دگرگون شتدهبربك  واژه

 اي از بهشت است آن كه واژهنويسقد  به گمان  صورت ااردي بهشتت مياستع براي م ال:ا ارديبهشتت را به

م      ؛ربع استرساند كه بي ايي مي ا  ما را به مسقاصورت است كه جداكردن اج اي واژهنادرستي ديیل سوب بديا-3

شتود  دو ای  كه گونك ا م ستايهت بقويستیم  اه ماهومي در ی ا خوانقده پديدارميويي اگر به  واژس ا مستايهت مسقا دارد؛



اي اون اآبیاريت را به گونك مسقاستتع يا واژهاي كام   بيشتان بر  م مقاب  استت  اقیا واژهارند يا ستايهستايك يكستان د

گ يا  گونك جايا را بهرستتاندن به آب استتت  يا ياري رستتاندن با آب  و جايگ ينويستتقد؛ آيا مراد  يارياآب ياريت مي

 شودعگ يققدس جا از آن استقباط ميسیم  مسقاي  نويوقتي جايگ يا را به گونك جاي گ يا مي  نويسقد؛مي

 اي مركا  ممكا استت ای ي باشتد كه  صتورت استت كه حاصتل جدانويستي بسزتي واژهنادرستتي ديیل اهارب بديا-4

مسقي: متوفي   شتودع براي م ال  واژس ادرگفشتتهت )بهم    از صتاتي  قید ستاخته  باشتد؛ديگري از كومات تسو  داشتته به گروه

كام   متااوت   آيد كه مسقايي جدا وميگونك جدا در گفشتته بقويستیم  ببارتي جداگانه به دستتاستتع اگر آن را به  مرده(

نويسقدع  صورت ادر آمدت مي  دارد؛ يسقي ادر زماني پید از ايات كه قید است  نمونك ديگر واژس ادرآمدت است كه آن را به

آيد كه ای ي از نويستیم به نظر اقیا مي ا را جدا مياند و وقتي آنستاخته اند و يک واژهايا دو بخد با  م تركیا شتده

بر خوانقدس پژو قدس ايا ستاور پوشتیده نیستت كه در شتسر و ادبیات  با ايا  مه صتقاي  ادبي از  استتعای  ديگر بیرون آمده

ي و ستترگشتتتگي خوا دگرديد )در   م پیوستتته  اه اندازه موجا كژفهم  اي بهقبیل جقا  و مانقد آن  جدا كردن واژه

  اي جدا اقیا اثري خوا د داشت(ع م ال:حچیچت به  مان اندازه كه به  م اسباندن واژه

 سرگفشتنشقوي زان پ  ز بوبل   درگفشتگوستان   اون كه گل رفت و

اندكه مسقاي كقوني  شتدهتوان آن را مركا انگاشتت  ويي اج اي آن  اقان در  م حل  اي استت كه مياسترگفشتتت واژه

 اي مركا  هشتماري آوردع جدا نوشتتا واژ اي بيتوان م الاستتع از ايا دستت ميواژه بر مسقاي اج اي آن برتري يافته

 استعكشاند كه گويا نويسقده را از آن واژه  مسقا ومقظور ديگري بودهناخودآگاه گمان خوانقده را به ايا سو مي

 اي مركا وغیرمركا فرق  صتورت استت كه كود  خردستال دبستتاني بیا واژهويستي بديااز نواقص ديگر جدا ن-5

 شودعگفارد و جدانويسي سبا دشواري در يادگیري و پريشاني رواني كود  مينمي

نويستتي وارد استتت و با خرد ستتازگار نیستتت  ايا استتت كه جدانويستتي را براي يكي ديگر از ايراد ايي كه به جدا  -6

ابر داشتت و در   گونك اي ابرداشتت و درخواستتت را بهكه براي م ال  واژهيسقي ايا  شتمارند؛يیع نی  ًزب م اي بست واژه

  اي نابهقجاري خوا یم بودعهبقويسیمع در نتیجه شا د ظهور واژ تخواست

 گيرينتيجه  -4

گیرد و قوانیا  ا ل زبان مينويستتي و جدانويستتي از موارد اخت   در خع فارستتي استتت كه وقت زيادي را از پیوستتته

استتع در ايا مچايه ضتما نچد و ت ویل آراي ديگران اه را بر آموزش ستاده و درستت بستتهر  متسدد و حتي گاه غوع آن  بم  

مقد استت كه ظا رش مب  ي بستیار ستاده و قابده  خ  داديم كه مب ث اتصتال و اناصتال برننشتا   ويژه فر قگستتانهب

فر قگستتان قابل تجمی  در  میا دو سته خاقد    گانكتماب قوابد بیستت و سته   را آموزاند و آموختع  توان آنستادگي ميهب

 كه:

شقا / كل  زيست  ا زياد شود دندانه  كه: تسدادمگر ايا  نويسي است ي كومات مشت  و مركا بر پیوستهاصل در اما

دو حر  يكستان يا مشتابه به  م برستقد    / یک فروشآنت   باشتدرستتم صتويت / يک ج ي ناآشتقا داشتته عتركیا عوًني شتود

 ج ي دوب با ايف شروع شود  داند آموز /تركیا تكراري باشد       ع  /  شو  اشم جیا بر 
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