
راه نمایی برای تایپ فارسی  

 ی ایشان ها عينًا از مقاله سيد خوابگرد استفاده شده است وبرخی پاراگراف »هنام غلط« برای این متن از
 .فاصله و حروف عربی آمده است های نيم آورده شده و اضافاتی بر بخش

 فاصله چيست؟ نيم
. »فاصله«گویيم  اصطالحا می کنيم که به آن استفاده می Space ایجاد فاصله ميان کلمات، ما از کليد برای

زمان دو  که با زدن هم» فاصله نيم«گویيم  که به آن می نویسان هست  اما یک نوع فاصله هم برای ما فارسی
ظاهری ميان دو  زمان از این دو کليد، بدون این که از نظر ی هم استفاده. شود ایجاد می Space و Shift کليد

 یا همان» فاصله نيم«در غالب ویندوزها . نچسبند شود این دو کلمه به هم کلمه فاصله ایجاد کند، باعث می
Shift + Space رسيم که به آن هم می کند عمل نمی. 

هایی که بين کلمات این  کنيم، مثل همين فاصله می ی مستقل ایجاد ن هر دو کلمهرا ميا» فاصله«معموال 
اند، ولی در مجموع یک کلمه  ها هستند که از چندپاره تشکيل شده کلمه اما برخی. بينيد سطر می
اگر . »فاصله نيم«ی  یا همين کلمه» ی همه«، »ها دست«، »اند رفته«، »شود می«شوند، مثل  می محسوب
تشکيل شده، ولی برای » شود«و » می«از دو بخش » شود می«ی  بينيد که مثال کلمه نيد، میدقت ک

تر این دو بخش هم جدا هستند و هم کنار  به عبارت ساده. استفاده نشده Space ها از ایجاد فاصله ميان آن
 .ها استفاده شده برای ایجاد فاصله ميان آن Shift + Space اند چون از نشسته هم

 ای دارد؟  فایدهچه
مان زیباتر  متن استفاده کنيم، هم ظاهر Shift + Space از Space ميان اجزای یک کلمه، به جای وقتی
افتد  نفهمی به نام کامپيوتر می ماشين زبان ایم، و هم اتفاق بزرگی برای شود و از شلختگی پرهيز کرده می

 از دیگری جدا شده باشد، یک واحد مجزا Space ه باای را ک کامپيوتر هر کلمه .ایم که تقریبا از آن غافل
استفاده شده باشد،  Shift + Space یا همان» فاصله نيم«کند، ولی اگر در ميان این کلمه از  حساب می

توانيد این وضعيت  کليک کردن روی کلمات مختلف می با دوبار. کند ی آن را یک واحد مجزا محسوب می همه
کامپيوتر  تان از نظر ظاهری زیبا و منظم به نظر برسد و این خاصيت نيستيد متن یلاگر ما. را آزمایش کنيد

های شما در وب کيفيتی  نوشته کم به این نکته توجه کنيد که نمایش ِ تان مهم نيست، دست هم برای
هيد دید که جا استفاده کنيد، خوا را به» فاصله نيم«و » فاصله «اگر خود را به مرور مقيد کنيد که. نسبی دارد

نگاهی به  همين االن. شود قدر آشفته نمی تان، این ی شما در وبالگ یا سایت نوشته پایان سطرهای
های مضارع در انتهای سطرها  فعل» می«بينيد که  دست؛ می سایت یک خبرگزاری بکنيد یا یک وبالگ دم

در حالی که اگر ... اول سطر پایين وجمع آن افتاده » ها«آمده و  ای در پایان سطر جدا افتاده یا مثال کلمه
ایستند، بدون  کنار هم می های واحد در هر شرایطی تبدیل شوند، اجزای کلمه» فاصله نيم«ها به  فاصله این

 .که به هم چسبيده باشند
دو یا چند جزء  هایی که از ها، و کلمه جمع، پسوند فعل» ها«افعال مضارع، » می«: فاصله نيم موارد کاربرد

کنند،  پيروی می» جدانویسی«گوناگون  های خصوص کسانی که در نوشتن از قاعده به. اند ل شدهتشکي
 .نياز دارند ی نازنين» فاصله نيم«تر به این  بيش

 ندارد، چه کنم؟» فاصله نيم«کامپيوتر من 
بروید به  Word در برنامه. کند می ماکروسافت کار Word تر است در برنامه راه اول که ساده. راه حل دارد دو

. دارد (Tab همان(شود باالیش دو برگه  ای که باز می پنجره. کنيد را انتخاب Symbol ی و گزینه Insert منوی
 No-Width Optional حاال در اواخر ليستی که مقابلتان است روی. کليک کنيد Special Characters روی

Break ی کليک کنيد و بعد روی دکمه Shortcut Key شود ترکيبی که  ای که باز می در پنجره. کنيد ککلي
یعنی آن دو دکمه را  (Ctrl+Space و یا Shift+Space مثال(باشد را بزنيد  ی شما»فاصله نيم«خواهيد  می
خود منتقل  خودبه ترکيبی که زدید(بزنيد  Assign بعد روی دکمه. کليد همزمان فشار بدهيد صفحه روی
توانيد  هميشه می Word این به بعد در محيط از. همين. بزنيد Close بعد رویو  (Current Keys شود به می
 .فاصله استفاده کنيد از نيم
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به اسم (ی بسيار سبک را  کليک کنيد و یک برنامه این لينک روی. تری است روش دوم یک راه حل جامع
کليک  آن را از حالت زیپ خارج کنيد و روی آیکون برنامه. است zip این یک فایل .نلود کنيددا) آوت لی تری
بدون نياز به وارد . شود اضافه می شما یک عالمت تازه Desktop بالفاصله به سمت راست نوار پایين. کنيد

) ا ورد یا هر محيط دیگرپد ی نت(محيطی از ویندوز که تایپ کنيد  شدن به این برنامه، از این پس شما در هر
زمان  بگيرد و هم را Shift کليد Space ست به جای زدن کليد را نيز دارید؛ کافی» فاصله نيم» امکان ایجاد

چند روز کمی کند خواهيد بود ولی اگر تحمل کنيد،  احتماال تا. را بزنيد و از زندگی لذت ببرید Space کليد
 .خيلی زود عادت خواهيد کرد

 :اين مسير را دنبال کنيد )C غالبًا(نصب شده  XP است، در درايوی که ويندوز XP اگر ویندوزتان
Documents and Settings / All Users / Start Menu / Programs / Startup 

پيست کنيد، بعد هم  Startup کليک يک کپی بگيرید و در فولدر از روی آیکون آن برنامه با راست حاال
 .نخواهيد داشت از این پس نيازی به هربار اجرای برنامه. رتاستا ری
 

 های نگارشی عالمت
ی  شيوه... و نقطه ویرگول، عالمت سؤال، عالمت تعجب، سه نگارشی مثل نقطه، ویرگول، نقطه های عالمت

لی غلط ی قب با کلمه!] ؟ : ، ؛ [. چون  هايی فاصله انداختن بين عالمت. تایپ این عالئم بسيار ساده است
 :درست اين است. چنين شان هم به هم ی بعدی کلمه ها و است و فاصله نينداختن بين آن

 ] بعد کلمه] [فاصله] [گذاری عالمت نقطه] [کلمه[
باشيد که بعد از  را نزنيد، و نيز متوجه Space ها کليد متوجه باشيد که قبل از یکی این عالمت پس

کند و هم باعث  شکل ظاهری متن را زيباتر می  رعایت اين شيوه، هم.را بزنيدSpace  ها حتما کليد عالمت
در هر حالتی از دیده شدن در مونيتور و يا چاپ شدن روی کاغذ، به  های متن شما گذاری شود نقطه می

ی  ای از کلمه فاصله هم بدون هيچ[...] نقطه  هنگام استفاده از سه. انتهای سطر پايين نيفتند هيچ وجه از
 ...پشت سر هم تایپ کنيد؛ این جوری) تر تر و نه بيش دقيقا سه نقطه، نه کم( نقطه  هقبل، س

 
 ("«[{}]»") پرانتز، کروشه، آکوالد و گيومه

کنيد، قبلش  را که باز می ها هر کدام از این عالمت: ها هم دقيقا یک فرمول بسيار ساده وجود دارد این برای
را  Space وجه کليد ایجاد شود، اما بعد از عالمت به هيچ ی قبلی فاصله را زده باشيد تا با کلمه Space باید

ای از  فاصله برای بستن عالمت هم دقيقا برعکس عمل کنيد؛ یعنی بدون هيچ. ایجاد نکنيد نزنيد و فاصله
ین ی ا نمونه. بزنيد و به نوشتن ادامه دهيد را Space ي قبلی، عالمت را ببندید، ولی بعد از آن کليد کلمه

 توانيد به این مثال هم می. اند، ببينيد سطرهای باال که داخل پرانتز آمده توانيد در جمالتی از شيوه را می
عنوان  به(وب باید اصول آن را  برای نگارش در کامپيوتر و برای«: توجه کنيد تا دقيقا دریابيد ماجرا چيست

 ».رعایت کرد) الفبا
 

 کروشه
کروشه در . نداریم حقيقتش ما در زبان فارسی چيزی به اسم کروشه. داردهم در مورد کروشه وجود  بحثی

کروشه که هيچ به زیبایی خط کمک  شود به جای می. الخط التين است حقيقت همان گيومه در رسم
 :مثًال مقایسه بفرمایيد. استفاده کرد کند از گيومه که بسيار زیباتر است نمی

 . سيد خوابگرد است "نامه غلط"ی  منبع این راهنما مقاله
 . سيد خوابگرد است »نامه غلط«ی  منبع این راهنما مقاله

 
 عربی» ك«و » ي«

کنيد، فرمان  paste ی گوگل»جستجو«کنيد و آن را در بخش  copy را عينا از داخل گيومه» کتاب«ی کلمه
کنيد  paste و copy »آتاب«: بار از داخل اين گيومه اين حاال همين کلمه را. جستجو بدهيد و نتيجه را ببينيد

. باهم فرق دارند بينيد که می. ی قبلی مقايسه کنيد حاال نتيجه را با نتيجه. جستجو بدهيد و دوباره فرمان
ای  ها وقتی ميان کلمه البته هر دوی اين. »ك«: ، ولی در عربی»ک«: چرا؟ حرف کاف در فارسی اين است

اين به معنای اين نيست که هويت مستقل خود را از دست کنند؛ ولی  می نشينند، شکل يکسانی پيدا می
اما اگر در . ماند چنان عربی خواهد عربی هم» ك«چنان فارسی خواهد بود و  فارسی هم» ک«بلکه . بدهند
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حرف ی در فارسی اين . شود از هم تشخيص داد می شان را خيلی راحت ای قرار بگيرند، قيافه پايان کلمه
 هنوز که هنوز است برخی از ویندوزهای ).بينيد دو نقطه را که زيرش می(» ي«: ی، ولی در عرب»ی«: است
مبتنی بر حروف  کنند که نویس قدیمی استفاده می افزارهای فارسی و یا فارسی شده و یا نرم قدیمی

نتيجه امروز اکثر جستجوها با حروف  کامل برطرف شده است و در XP این مشکل در ویندوز. عربی هستند
ای با حروف عربی نوشته شده باشد در جستجوها  که مقاله صورتی شود و در نتيجه در سی انجام میفار

 .شود کمتر به آن مراجعه می شود و ليست نمی
 

 چه باید کرد؟
راه دیگر هم این است . تان را عوض کنيد یا ویندوزتان را ارتقا بدهيد نویس راهش این است که فارسی یک

های عربی را انتخاب کنيد و بعد با کمک »ي «یا هر جای دیگر یکی از Word له درکه بعد از نوشتن مقا
فارسی را از » ی«توانيد این  می. فارسی جایگزین کنيد» ی«ها را با  آن تمام Find and Replace گزینه
» ی«د را بزنيد که ک 1740را پایين نگه دارید و عدد  Alt دیگری انتخاب کنيد و یا به سادگی دکمه متنی

فارسی » ک« کد ،هم به همين شکل» ك«برای . شود فارسی ظاهر می» ی«وقت یک  فارسی است، آن
 . است1705

 
 تنوین
نيست بگوید خب  کنند که این عالمتی عربی است و کسی روزها رسم شده است تنوین را حذف می این

اهی که با تنوین کلمات اشتب گردد به یک قسمت حساسيت هم برمی. مگر کل خط ما عربی نيست
اگر شما تنوین . تنوین درست مثل حذف یک حرف است به هر حال حذف. »گاهًا« شوند مانند ساخته می

» اصلن«نویسند  می» اصًال«گروهی به جای . دهد می» آ«آخرین حرف صدای  را حذف کنيد» اصًال«کلمه 
 .ستالخطش عوض شده ا ایرادی ندارد، حداقل کلمه همان است و فقط رسم که




