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 دقیقه 3زمان تقریبی مطالعه: 

هامش “برای آشنایی با تعریف . پردازیمدر این نوشته به موضوع هامش نویسی می
، با این ”پاراف“و مقایسه آن با ” هامش نویسی“نمونه ، مشاهده ”پی نوشت“یا ” نویسی

 مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید.

 

 هامش نویسی یا پی نوشت چیست؟ -1
کلمه هامش . روندنوشت در زبان فارسی مترادف یکدیگر به کار میکلمه هامش و پی

. اشاره داردشود، ها نوشته میبه معنی حاشیه است و به مطالبی که در حاشیه نامه
. است” آنچه بدنبال چیزی نوشته شده“و ” نوشتن در پی چیزی“پى نوشت نیز به معنی 

ای که در تعقیب نامه تواند برای اشاره به نامهنوشت میهمچنین در اصطالح اداری، پی
به این ترتیب هامش نویسی، حاشیه نویسی و پی نوشت . قبلی نوشته شده، بکار رود

شوند که در حاشیه نامه تند و در اصطالح اداری به مطالبی گفته میمترادف یکدیگر هس
 .شودنوشته می

در نامه های اداری در زبان  Postscript اما شاید برای شما جالب باشد که پی نوشت یا
شود که پس از نگارش انگلیسی، معنای متفاوتی از زبان فارسی دارد و به متنی گفته می

های اداری این در حالی است که در نامه نگاری. رسدیسنده میو امضای نامه به ذهن نو
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نوشت اغلب توسط دریافت کننده نامه نوشته شده و بیشتر نوعی در ایران، پی
های اتوماسیون به همین دلیل، پی نوشت یا هامش در سیستم. نویسی استحاشیه

 .ای برای ارجاع دارداداری کاربرد گسترده

نوشت، نوشته ای است که پس از پیکره در ایران، هامش یا پیپس در مکاتبات اداری 
گردد و عبارت است از توصیه یا دستوری که نویسنده اصلی یک نامه به آن افزوده می

نوشت می تواند یک پی. برای گیرنده نامه در حاشیه آن نوشته و آن را امضاء می کند
 :ی داردکارکرد اصل 2جمله، پاراگراف یا متنی مستقل باشد و 

 پى نوشت براى توصیه و یا درخواست نظر 

 پى نوشت براى دستور انجام کار 

حالت : شودصورت نوشته مى 2پى نوشت به عنوان دستور انجام کار نیز معموالً به 
اقدام “زمانی است که انجام دستور، روال خاصى دارد که در این صورت با ذکر جمله  اول

زمانی است که  حالت دوم. شودنوشته می… و ” گرددطبق مقررات اقدام “و یا ” شود
دستور سابقه نداشته و نیاز به تعیین راهکار دارد که در این صورت باید نحوه انجام کار 

 .به طور کامل و روشن در هامش نامه نوشته شود

نویسد و آن را نوشتی به شکل زیر میبرای مثال مدیر یک اداره، بر روی یک نامه پی
 :کندامضا می
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 نمونه هامش نویسی یا پی نوشت

 شود؟هامش نویسی در نامه اداری به چه صورت انجام می -2
شود و معموالً با با نماد نوشت در ذیل امضا آورده میهای رسمی و اداری، پیدر نامه

که بیش  هنگامی. شودتر نشان داده میاختصاری پ ن: و بیشتر با اندازه قلم کوچک
 P.S عبارت. استفاده می شود PPPS یا PPS جود داشته باشد از عبارتنوشت واز یک پی

 (Postskriptum) و در زبان آلمانی کوتاه شده (Postscript) که در زبان انگلیسی کوتاه شده

 .شوداست برای اشاره به پی نوشت، استفاده می
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 هامش نویسی چه تفاوتی با پاراف دارد؟ -3
. شوداداری در ایران به غلط پاراف نیز نامیده می کلمه پی نوشت یا هامش در مکاتبات

در انگلیسی نیز کلمه . پاراف در لغت نامه دهخدا به معنای امضای اختصاری است
که دارای  ، به امضایی اشاره داردwebster-merriam طبق تعریف دیکشنری )Paraph (پاراف

به معنی امضای  (Paraphe) در فرانسوی هم پاراف. تاریخ، مهر یا متن خاصی باشد
اما در نامه نگاری فارسی به اشتباه، به پى نوشتی که براى دستور . مختصرشده است

 .گویندشود، پاراف میانجام کار همراه با امضا نوشته می

اداری با مفهوم پانویس و پی نوشت نوشت در نامه همچنین الزم است دقت کنید که پی
ها به توضیح، یادداشت و یا ارجاعی در کتاب پانویس. ها متفاوت استدر نگارش کتاب

پی نوشت در . شودشود که بیرون از متن و در پایین هر صفحه آورده میگفته می
مقاله ها نیز مطالبی هستند که برای پرهیز از طوالنی شدن متن، در پایان کتاب یا کتاب

این مفاهیم  2هر . کنندشوند و اطالعات فرعی و توضیحات تفصیلی را ارائه میآورده می
 .متفاوت از هامش در نامه اداری هستند
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