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 گفتارپيش
کند. براِی خِط التين امروزه در جهان نقشِ یک خِط دوم را بازی می

ها و یا است، به تابلوهاِی شهرها و خياباناثباتِ این ادعا کافی
ی کشورها نگاه کنيم. از سوِی دیگر هاِی اینترنتی در همهنشانی

تجربه نشان داده، که تالش براِی آموزشِ خواندن و نوشتن به 
تبار در خارج از کشور به ها تن از کودکان و نوجواناِن ایرانیميليون

دليِل عدِم تماسِ روزمره با خِط فارسی اغلب ناکارآمد از آب در 
رفت از این دشواری ونای براِی بررسد که چارهآید. به نظر میمی

کارگيرِی خِط التين در کناِر خِط پيدا شده باشد، و آن به
 است.فارسی

تا چندی پيش استانداردی رسمی براِی آوانگارِی فارسی به خِط 
 امهنشيوهتازگی استانداردی با عنواِن التين نبود. خوشبختانه به

ها و ی وزارتخانهبه همه های جغرافيایِی ایرانآوانگارِی کلِی نام
نامه کوشيده . در این شيوه1نهادهاِی دولتی براِی اجرا ابالغ شده

هاِی جغرافيایی فراتر شده، تا کاربرِد این استاندارد از نگارشِ نام
ی این ای که بتوان هر متِن فارسی را بر پایهرود، به گونه

نامه ابزارهایی زیرساختی ی این شيوههاستاندارد نوشت. بر پای
ها از خِط فارسی به التين، یابی، برگرداندِن متنبراِی غلط
ها و نيز آموزشِ زبان در دسِت توسعه هستند. ی واژهترجمه
رایگان از هاِی کنونِی این ابزارها را بهتوانند نسخهمندان میعالقه

alefbaye2om.org .دریافت کنند 

 هاآواها و نویسه

 الفبا

نویسه از آنها یک شکِل  ٣٠نویسه دارد، که  ٣١الفباِی دوم  )1(
 کوچک و یک شکِل بزرگ دارند:

a  b  c  d  e f  g  h  i  j  k  l  m  n  o 

A B  C D E F  G H  I  J  K L  M N O

p  q  r  s  t  u  v  w  x  y z  ā  2č  š  ž 

P  Q R S  T U V  W X Y Z  Ā Č  Š  Ž 

’                             

هاِی هرگاه کاربرِد یک زبر یا آپستروف به دليِل محدودیت )2(
 افتد:، آن زبر یا آپستروف می3پذیر نباشدعملی امکان

sedā, seda; hamšahri, hamsahri; možde, mozde; mas’ul; masul 

شان هاِی پایهنویسههاِی زبردار در ترتيِب الفبا با نویسه )3(
 گيرد:آیند. آپستروف در ترتيِب الفبا جای نمیمی

A (Ā), B, C (Č), D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S (Š), T, U, 
V, W, X, Y, Z (Ž) 

 ها یک نام دارد:هریک از نویسه )4(

a (ā), be, ce, de, e, ef, ge, he, i, je, ke, el, em, en, o, pe, qe, er, es 
(še), te, u, ve, dove, xe, ye, ze (že) 

هاِی هاِی خاص نویسههاِی بيگانه یا اسمبراِی نگارشِ واژه )5(
 توانند رخ بدهند:بنياِد دیگر نيز میالتين

 André, Miró 

 هاواکه

 ی مرکب دارد:واکه و یک واکه ۶الفباِی دوم  )6(

 آوا  نويسه  نمونه

]æ[  a  abr, abzār, sag, dast 
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]ɒː[  ā  āb, āftāb, bahār, rahā 

]e[  e  emruz, esfand, sedā, sāde 

]iː[  i  in, injā, bim, tehrāni 

]o[  o  ostād, ordu, boz, do 

]ow[  4ow  owbāš, jelow, pišrow, mowz 

]uː[  u  bu, dust, jāru, xubi 

" و ā" ،"i" ،"uهاِی "" کوتاه و واکهo" و "a" ،"eهاِی "واکه )7(
"ow.بلند هستند " 

 هاهمخوان

 همخوان دارد: ٢٣الفباِی دوم  )8(

 آوا  نويسه  نمونه

]b[  b  baste, bāz, abr, tab 

]tʃ[  c  cerā, cand, āluce, gac 

]d[  d  dar, derāz, pedar, sard 

]f[  f  fanar, fer, sefid, kaf 

]g[  g  gāv, gaz, tagarg, sag 

]h[  h  hasti, hamin, rahā, rāh 

]ʤ[  j  jib, jāru, bāje, kaj 

]k[  k  kam, kenār, bikār, fandak 

]l[  l  leng, lagad, mālidan, kacal 

]m[  m  mu, mār, hamin, setam 

]n[  n  nāz, narm, benām, tan 

]p[  p  pās, pas, topol, gap 

]ɣ[  q  qam, qalam, raqam, duq 

]r[  r  rāst, raftan, sarā, tar 

]s[  s  sib, sābun, tasbit, kas 

]ʃ[  š  šab, šib, nešastan, farš 

]t[  t  tāb, tāze, otu, taxt 

]v[  v  vālā, vazeš, navid, gāv 

]x[  x  xāb, xam, boxāri, paxme 

]j[  y  yek, yār, māye, ney 

]z[  z  zard, zohr, gozašt, rezāyat 

]ʒ[  ž  žarf, žāle, vāže, kaž 

]ʔ[  ’  ba’d, e’temād, mas’ul, sari’ 

 تشدید

 شود:تشدید با دوبارنویسِی یک همخوان نشان داده می )9(

mokarrar, tamannā, moaddel, ezzat 

همخواِن پایانی معموالً تشدید ندارد. نمایشِ تشدید از تلفظ  )10(
 کند:پيروی می

xat, dastxat, xatti, xattāt 

 آپستروف

 آید:آپستروف در آغاِز واژه نمی )11(

ābād, andišidan, onoq, azemat 

ها یکی پس از آید و واکهمياِن دو واکه کمابيش هيچگاه نمی )12(
آید، که تشدید شوند. تنها هنگامی میدیگری تلفظ می

 داشته باشد:

Aliābād, nowāmuz, sāat, moallem, miād, fa’āl 

 :5کندهاِی دیگر از تلفظ پيروی مینمایشِ آپستروف در جایگاه )13(
Firuzābād, badandiš, por’azemat, bad’onoq, jāme’, jāmee, 
ketāb-e jāme-e ravānšenāsi, badi’, badii 

 حذف، افزایش و جایگزینِی آواها

هرگاه در یک واژه آوایی حذف یا جایگزین شود و یا به یک  )14(
واسطه در نوشتار واژه آوایی افزوده شود، این دگرگونی بی

 :6بازتاب دارد
natavān, natvān; mehrbān, mehrabān, pišrow, pišravi 

 هاگونهواج

گونه هستند، به این واج هاِی فارسی دارایِ برخی از واژه )15(
شوند. نوشتارِ هاِی مختلفی تلفظ میمعنی که به گونه

 کند:ها از تلفظ پيروی میگونهواج

cešm, cašm; ju, juy; be, bed; jelow, jolow, jelo, jolo 

دهند. نوشتاِر ها تنها در زباِن گفتاری رخ میگونهبرخی از واج )16(
 کند:آنها نيز از تلفظ پيروی می

bārān, bārun; digar, dige; jāru-yam, jāru-m 

 هاِی خاصنوشتاِر آزاِد برخی از اسم

ویژه ناِم شخص، شرکت، هاِی خاص، بهنوشتاِر برخی از اسم )17(
 :7کندنامه پيروی نمیبرند و فرارده الزاماً از این شيوه

Arash, Āraš; Saipa, Sāypā 

 ای از واژه به سطِر دیگربردِن پاره

پذیر است، ای از واژه به سطِر دیگر با خِط تيره امکانبردِن پاره )18(
 دا نشوند:اگر اجزاِی یک هجا در یک واژه از هم ج

xā-ne; le-bāshā; lebās-hā, be dalil-e, be da-lil-e 

 8گذاریفاصله

 جدانویسی

ها و مصدرهاِی گونه فعلها و مصدرهاِی ساده در همهفعل )19(
 :9شوندمرکب جدا نوشته می

yād gereftan, yād nagereftan, yād migiram, yād nemigiram; 
dar raftan, dar naraftan, dar miravam, dar nemiravam 

هاِی خاصِ برآمده از پيونِد اضافی و عطفی جدا نوشته اسم )20(
 :10شوند، حتی اگر یک تکيه داشته باشندمی

Meydān-e Naqš-e Jahān, Xāvar-e Dur, Kašk-o Bādemjān 
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اگر در بازشناسِی یک ترکيب تردید باشد و یا ترکيِب احتمالی  )21(
پذیر است. در این صورت ، جدانویسی امکان11وندپذیر نباشد

 شود:جزءای که خود مرکب است، پيوسته نوشته می

piš az, pišaz; banā bar, banābar; banā bar in, banābarin; va gar 
na, vagarna; na tanhā, natanhā; dar vāqe’, darvāqe’; be sor’at, 
besor’at; conān ke, conānke; hamin ke, haminke 

 نویسیپيوسته

پيشوندها و پسوندها (چه تصریفی و چه اشتقاقی) جزوِ  )22(
 شوند:ساختاِر یک واژه هستند و پيوسته نوشته می

guyand, miguyand, nemiguyand, daftarhā, āqāyān, bozorgtar, 
bālātarin, bozorgi, dāneš, dānešmand, bimārestān, hamkār, 
benām, bāadab, bikār 

هاِی فرض براِی نگارشِ واژهی پيشنویسی شيوهپيوسته )23(
نامه هایی که به آنها در این شيوهمرکب است. ترکيب
 :12شوندشده، پيوسته نوشته میجداگانه پرداخته ن

ketābxāne, toxmemorq, goftogu, pākkon, barfpākkon, 
yāddāšt, qulpeykar, qadboland, sarxorde, azxodgozašte, 
conin, conān, yekdigar, xištan, ānce, injā 

 13خِط تيره

کارگيرِی یک ای در پِی دگرگونِی آوایی یا بههرگاه واژه )24(
ای گونه کاربرِد مستقل نداشته باشد، با خِط تيره با واژهواج

 شود:شود، که با آن یکجا خوانده مینوشته می

ke az, k-az; va in, v-in; be u, bed-u; man rā, ma-rā; ketāb rā, 
ketāb ro, ketāb-o 

ی پيش از خود وابستگِی هاای که به واژهتکيههاِی بیواژه )25(
ی پيش از خود هاها) با خِط تيره با واژهبستآوایی دارند (واژه

ها کند، که این واژه. در اینجا فرقی نمی14شوندنوشته می
ی مرکب بسازند یا نه. جایگاِه اواِی افزوده (ميانجی) یک واژه

 است:پس از خِط تيره 

doxtar-emān, man-o to, pesar-i, daftar-at; bidār-im, šāh-ā, ci-
st, pedar-ešān-and, ketāb-e xub-i-st, xāne-ye man, amme-vo 
xāle, sedā-yi, jāru-yat, xeyl-i, xeyl-i ādamhā, xeyl-ihā 

هاِی نامأنوس، مصلحتی یا طوالنی، یک یا بيش از در ترکيب )26(
ه ای گذاشت. در اینجا خِط تيره باید به گونهآیدیک خِط تيره می
تر رایج باشند و معنِی واژه های کوچکشود، که ترکيب

 آسيب نبيند:

raveš-e sang-dar-miyān, kam-dardesarsāz, tāze-be-dowrān-
reside 

هاِی یک عبارت، که بر حسِب نياز ماننِد یک واژه به مياِن واژه )27(
 آید:رود، خِط تيره میکار می

hamin man-bemiram-nāz-nakonhā 

ی اختصاری بر حسبِ نياز در صرف، اگر یک نویسه یا واژه )28(
 آید:اشتقاق یا ترکيب به کار رود، با خِط تيره می

n-om, g-hā, bz.-i, p-dār 

های تکراری و ِی همتا یا واژههاِی مرکب از دو واژهمياِن واژه )29(
 ذاشت:توان خِط تيره گتکرارِی یک ترکيب میشبه

irāni-ālmāni, rafte-rafte, jurāb-murāb 

 15عددها

از ” o“تر از هزار تنها با حرِف ربِط اجزاِی عددهاِی کوچک )30(
 شوند:یکدیگر جدا می

haft (7), davāzdah (12), panjāh-o hašt (58), nohsad-o haftād-o 
panj (975) 

 شود:هزار، ميليون، ميليارد، ... جدا نوشته می )31(

Se milyun-o  haštsad-o panjāh hezār-o pānsad-o cehel 
(3,850,540) 

 گيرد:در عددهاِی ترتيبی تنها جزِء پایانی پسوند می )32(

haftom (7om), davāzdahom (12om), panjāh-o haštom (58om), 
nohsad-o haftād-o panjom (975om), do hezārom (2,000om), bist-
o panj hezārom (25,000om) 

 شود:بخشِ کسری و اعشاری پيوسته نوشته می )33(

sepanjom (3/5), bistosepanjom (23/5), bist-o sepanjom (20 
3/5), dohezārom (2/1,000), bistopanjhezārom (0.025), bist-o 
dosadom (20.02), bistodosadom (0.22) 

 شوند:هاِی دیگر پيوسته نوشته میعددها در ترکيب با واژه )34(

panjruze, bistopanjsāle, haftādopanjtāyi, sadhezārnafare, 
yāzdahdarsadi 

 شوند:عددهاِی تخمينی با خِط تيره نوشته می )35(

se-cāhār nafar, do-se dāne, haftād-haštād tā, cehel-panjāh 
darsad 

با پسوند پيوسته ولی در ترکيب با خِط تيره  عددها، به رقم، )36(
 شوند:نوشته می

27om, 27i, 5-ruze, 25-sāle, 75-tāyi, 100,000-nafare, 11-darsadi 

 گيرد:واسطه انجام میحذف در عددها، به رقم، بی )37(

sāl-e 1393, sāl-e 93 

 نویسیبزرگ
 شود:ی بزرگ نوشته میآغاِز جمله با نویسه )38(

Man raftam. U goft: “Man raftam.” Xarid-e xub-i bud: Yek 
pirāhan-o yek šalvār xaridam. 

شود. ی بزرگ نوشته میآغاِز تيتر و سرخط با نویسه )39(
هاِی ِدگرِ تيتر و سرخط هاِی آغازیِن واژهنویسِی نویسهبزرگ
 پذیر است:امکان

Havādes-e emruz, Havādes-e Emruz 

ی بزرگ ، با نویسه16سِم خاصآغاِز عنوان، پيش یا پس از ا )40(
 شود:نوشته می

Ali Āqā, Āqā-ye Bahrāmi, Maryam Xānom, Xānom-e Panāhi, 
Šāh Abbās, Rezā Šāh, Karim Xān, Xāje Nasir 

ی اصلِی یک گروه، که به عنواِن اسِم خاص به ر واژهآغاِز ه )41(
 شود:ی بزرگ نوشته میرود، با نویسهکار می

Sārā Panāhi, Tehrān, Sepidrud, Šāhnāme, Sāzmān-e Melal-e 
Mottahed, Jang-e Jahāni-ye Dovvom, Zereškpolow bā Morq 

هاِی هاِی مشتق و مرکب با نویسههاِی خاص در واژهاسم )42(
 شوند:وچک نوشته میک

Xodā, Xodāyān, bāxodā, xodāyi, xodāšenās 

 های بيگانهواژه
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 خِط التين

 شوند:ی تلفِظ فارسِی خود نوشته میها بر پایهوامواژه )43(

pitzā, tāksi, rādiyo, oktobr, sigār 

 شود:نوشته می ١-١ناِم شخص، شرکت، برند و فراورده  )44(

Wiliam Jones, BMW, New York Times, iPod, Windows 

ی تلفِظ فارسِی خود هاِی دیگر به هر دليلی بر پایهاگر واژه )45(
 شوند:نوشته نشوند، کج نوشته می

Niyoyork, New York; Landan, London 

 هاِی دیگرخط

 شوند:ی تلفِظ فارسِی خود نوشته میها بر پایهی واژههمه )46(

moallem, cāy, Žāpon 

ناِم شخص، شرکت، برند یا فراورده  ی بيگانه وامواژه،اگر واژه )47(
 شود:نباشد، کج نوشته می

ader ka’san va nāvelhā, yo’refa mo’meno bessimā 

ی بعدی همواره با واژه” al“و ” abu“عنصرهاِی عربِی  )48(
هنگاِم ادغاِم هجایی با ” al“شوند. عنصرِ پيوسته نوشته می

شود. عنصرِ نيز پيوسته نوشته میبا آن واژه ی پيشين واژه
“ebn ”ی پيشين پيوسته با آن هنگاِم ادغاِم هجایی با واژه

 شود:ی بعدی نوشته میواژه و در پيونِد اضافی جدا از واژه

Abolqāsem, Abuali Sinā, Al’erāqi, Nasireddin, Ziyāolhaq, 
sariosseyr, Hoseynebn-e Ali, Isabn-e Ja’far, Ebn-e Batute 

 اختصار

 هاِی کلیشيوه

های بزرگ به کار روند، اِر یک واژه تنها نویسهاگر در اختص )49(
آید. در غيِر این صورت اختصار با نقطه پایان نقطه نمی

 گيرد:می

Tehrān; TEH, Teh. 

ی ی مرکب بهتر است، که همهبراِی اختصاِر یک گروه یا واژه )50(
هاِی عنصرهاِی اصلی نقش داشته باشند. مرکب

. در غيِر ان صورت هر آیندنویس یک واژه به شمار میپيوسته
 شود:یابد ولی پيوسته نوشته میواژه اختصار می

cāhārrāh, cr.; hejri-ye šamsi, h.š. 

هاِی نویسی از واژهدار در بزرگهاِی اختصارِی نقطهواژه )51(
 کنند:شان پيروی میکامل

Dušize Panāhi, Du. Panāhi; Tehrān, Teh.; cāhārrāh, cr. 

 رکاربردهاِی اختصارِی پواژه

 روند:هاِی اختصارِی زیر به کار میبراِی سالنامه واژه )52(

x. (xoršidi); h.x. (hejri-ye xoršidi); h.š. (hejri-ye šamsi); h.q. 
(hejri-ye qamari); m. (milādi, pas az milād); p.m. (piš az milād) 

 روند:هاِی اختصارِی زیر به کار میهاِی ایرانی واژهبراِی ماه )53(

FAR, far.; ORD, ord.; XOR, xor.; TIR, tir; MOR, mor.; ŠAH, šah.; 
MEH, meh.; ĀBĀ, ābā.; ĀZA, āza.; DEY, dey; BAH, bah.; ESF, esf. 

 روند:هاِی اختصارِی زیر به کار میهاِی ميالدی واژهبراِی ماه )54(

ŽĀN, žān.; FEV, fev.; MĀR, mār.; ĀVR, āvr.; ME, me; ŽUA, žua.; 
ŽUI, žui.; UT, ut; SEP, sep.; OKT, okt.; NOV, nov.; DES, des. 

 روند:هاِی اختصارِی زیر به کار میبراِی روزهاِی هفته واژه )55(

ŠA, ša.; YŠ, yš.; DŠ, dš.; SŠ, sš.; CŠ, cš.; PŠ, pš.; JO, jo. yā ĀD, ād. 

 روند:هاِی اختصارِی زیر به کار میبراِی بياِن ساعت واژه )56(

bd. (bāmdād), 09:15 bd.; bz. (ba’dazzohr), 02:00 bz. 

 گذارینشان

 نقطه (.)

 آید:هاِی خبری یا پرسشِی غيرِمستقيم میدر پایاِن جمله )57(

Man raftam. Az man porsid, cerā xošhāl-am. 

در نگارشِ عددها، به رقم، بخشِ اعشاری با نقطه جدا  )58(
 شود:می

2.735, 25.05 

 عالمِت سؤال (?)

 آید:هاِی پرسشی میجملهدر پایاِن  )59(

Kojā raft? Cegune? Na? 

 عالمِت تعجب (!)

آید، که براِی بياِن شگفتی، ندا، فرمان ای میدر پایاِن جمله )60(
 رود:یا درخواست به کار می

Ce qašang! Komak! Āfarin! Dar rā beband! 

 ویرگول (,)

کاربرِد اصلِی ویرگول نشان دادِن یک درنگِ کوتاه در جمله  )61(
 ویژهتواند بهاست. این درنگ می

 ی پيرو بياید:ی پایه و جملهمياِن جمله 

Vaqt-i resid, Mahin hanuz ānjā bud. 

  حرِف ربِط“va ” یا“yā ”:را جایگزین کند 

Sobhhā boland mišavi, sobhāne-at rā mixori va be dānešgāh 
miravi. Rāmin, Narges yā Šivā ham mitavānad komak-at 
konad. 

 :در پيش و پسِ واژه یا عبارتِ کوتاِه توضيحی بياید 

Rāmin, dust-am, xeyli lāqar-ast. 

 :پس از منادا بياید 

Ey ostād-e bozorgvār, az šomā mamnun-am. 

 :هنگاِم بياِن تاریخ پس از روِز هفته بياید 

šanbe, 31om-e farvardin-e 1393; ša., 31-e far.-e 93 

عددهایی که دستکم چهار رقم دارند، پس از هر سه براِی   )62(
 آید:رقم به سمتِ چپ یک ویرگول می

2,000; 2,025.05; 2,000,000 

 ویرگول (;)نقطه

تر از نقطه ها را شدیدتر از ویرگول ولی مالیمها یا عبارتجمله )63(
 کند:جدا می
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Mardom kār rā dust dārand; be dun-e ān fekr mikonand, ke 
zende nistand. 

های متفاوتِ یک گروه به کار ها یا دستهبراِی برشمردِن جفت )64(
 رود:می

Dar in dānešgāh mitavān reštehā-ye pezeški-yo 
dandānpezeški; hoquq, eqtesād va jāmeešenāsi xānd. 

 (:) دونقطه

 آید:قوِل مستقيم میپيش از نقلِ  )65(

Āmuzgār porsid: “Ke pāsox rā midānad?” 

 آید:ی جمله با یک برشماری میراِی نشان دادِن ادامهب )66(

Mā be cand ciz niyāz dārim: sālon, musiqi, qazā va nušidani. 

 آید:براِی معنی کردِن یک واژه می )67(

Tašxis: bāzšenāsi. 

 آید:ای از یک گفتگو میپيش از جمله )68(

Navid: Cerā narafti? Narges: Vaqt nadāštam. 

 آید:ليل یا حکمِت یک کار و نيز اعالن میبراِی بياِن د )69(

Šab rā ānjā gozarāndam: Māšin-am xarāb šode bud va 
ta’mirgāh baste bud. 

 آید:مياِن ساعت و دقيقه در بياِن زمان می )70(

07:45  bd.; 18:30 

 (“”) عالمِت گفتاورد

 آید:قوِل مستقيم میبراِی نقلِ  )71(

“Doruq bozorgtarin gonāh be šomār miraft.” Āmuzgār porsid: 
“Ke pāsox rā midānad?” 

آید. این برجستگی براِی برجسته کردِن یک واژه یا عبارت می )72(
گيرِی نظری یا نشان دادِن تواند براِی تمایز، ابراِز فاصلهمی

 نخستين کاربرِد یک اصطالحِ نو باشد:

bā “va” yā “yā”; Mahnāz fekr mikonad, ke to “afsorde” šodi. 
Morād-e mā yek onsor-e tarkibi-st, ke be ān “suratsāz” 
miguyand. Suratsāzhā bar do gune-and ... 

 )-( خِط تيره
مياِن آغاز و پایاِن یک محدوده ” az ... tā“یا ” tā“به جاِی  )73(

 آید:می

Negāh konid be s. 21-38. Dehxodā (1257-1334); Sāāt-e kār: ša.-
cš., 09:00-18:00; Qatār-e Tehrān-Tabriz 

 آید:مياِن دو عدد می” bar“یا ” be“به جاِی  )74(

Esm-e šaxs 1-1 nevešte mišavad. Irān 2-1 Koveyt rā šekast dād. 

 کند:از تکرار جلوگيری می )75(

jodā- va sarhamnevisi 

 کند:ماه را از روز و سال در بياِن تاریخ جدا می )76(

)77(  

31-01-1993, 31-01-93 

 )–( ی درازخِط تيره
 اید:پيش از یک درنگ می )78(

Hame tamām-e ruz dar entezār budand – yekdaf’e āmad. 

 آید:در پيش و پسِ یک توضيحِ طوالنی در مياِن جمله می )79(

Emruz sobh – hanuz dāštam bā mādar-am sobhāne mixordam 
– be man telefon kard. 

 آید:گفتگو می براِی جایگزینِی گوینده در یک )80(

– Be pedar gofti? – Bale. 

 آید:قول میپيش از ناِم سخنور یا مرجعِ یک نقلِ  )81(

“Doruq bozorgtarin gonāh be šomār miraft.” – Herodot 

 (…)نقطه سه

آید، که یا مهم نيست و یا براِی حذِف بخشی از متن می )82(
مله تواند آن را حدس بزند. اگر حذف در پایاِن جخواننده می

 گيرد:رخ بدهد، جمله دیگر نقطه نمی

Pišnahād-e Nasrin-o … pazirofte šod. Bāzi-ye xub-i bud … 
Fardā cekār mikoni? 

 پرانتز ()

 تواند یکرود و میبراِی یک گزینه یا توضيحِ مکمل به کار می )83(
 ی کامل را با نقطه در بر بگيرد:جمله

ru(y) ≈ ru yā ruy; In ketāb rā (moteassefāne) hanuz naxānde 
bud. Diruz be bāzār raftim. (Parvin ham āmade bud.)  

 قالب []

 رود:ی جایگزین به کار میبراِی یک گزینه )84(

ce[a]šm ≈  cešm yā cašm 

 خِط مورب (/)

 هارود. اگر یکی از گزینهی مستقل به کار میبراِی دو گزینه )85(
 آید:فاصله میداراِی فاصله باشد، در دو طرِف آن 

Vorudi-ye estaxr barā-ye kudakān/bozorgsālān 8,000/12,000 
Tumān-ast. Dar bāre-ye safar be Āfriqā-ye Jonubi / Keniyā 
hanuz tasmim nagereftim.
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 هاپانویس

 .١٣٩١اسفند  ٢١های جغرافيایی ایران، نامه آوانگاری کلی نامایسنا، ابالغ شيوهنگاه کنيد به  1
کند. " را نمایندگی میcهای جغرافيایِی ایران آمده. همان آواِی "آوانگارِی کلِی نام نامهشيوهاین نویسه تنها به دليِل هماهنگی با  2

 رود.هاِی جغرافيایی به کار میتنها در نگارشِ نام

 براِی نمونه در ناِم یک تارنما و یا در یک رایانشانی. 3
 نشيند. هميشه در یک هجا می” ow“ی مرکِب آید. واکهمی” o“تنها پس از ” w“ی نویسه 4

رود. همخواِن پایانِی هجاِی قبلی به جاِی همخواِن آغازیِن هجاِی بعدی ی فارسی دارند، آپستروف به کار نمیهایی که ریشهدر واژه  5
 < bad+’onoqدهد (ماننِد این جابجایی اغلب رخ نمیهاِی عربی ). ولی در وامواژهnarm+’af.zār > nar.maf.zārنشيند (ماننِد می

bad’onoqافتد، اگر هجاِی بعدی با آپستروف آغاز شود (ماننِد های عربی آپستروِف پایانِی یک هجا می).  از سوِی دیگر در واژه
šam’+’i > šam.’i, ba.di’+’i > ba.di.i.( 

ی جداگانه براِی حذف شود، که در اینجا یک نویسه است. نشانهداده میهای دیگر حذف و ادغام با آپستروف نشان در برخی از زبان 6
ای که دهد، به گونهکند. حذف در فارسی کمابيش هميشه در موردهایی مشخص و محدود رخ میخوانی نمیکمکی به درست

ی ویژه براِی حذف هم نویسنده را کالفه هخواننده انتظار آنها را دارد. در زباِن گفتاری این موردها آنچنان تکراری هستند، که یک نشان
 برند.)ای به کار نمیها که خطی فونتيک دارند، براِی حذف و ادغام نشانهرساند. (اسپانياییکند و هم به خوانایِی متن آسيب میمی

ی همتایش در خِط فارسی گاهی مياِن دو واکه رخ بسته به نویسههای جغرافيایِی ایران، آپستروف آوانگارِی کلِی نام نامهدر شيوه  7
 ).Aliābād) و گاهی نه (Nāru’iدهد (می

سازند، که در این صورت ی مرکب میدرپی گاهی یک واژههاِی پیهاست. واژهبه طوِر کلی هدف از فاصله تعيين کردِن مرِز واژه 8
 مرکب هميشه ساده نيست. یاند. ولی تشخيصِ واژهبایست آنها را پيوسته نوشت، چون یک واژهمی

عقيده نيستند. با این شيوه نيازی به نظران بر سِر مرکب بودِن بسياری از فعل همشود. صاحبجزِء غيِرفعلی جداگانه بررسی می 9
 .هاِی مرکب نيستبازشناسِی فعل

o -kašk“باشد، آن را  ” kašk va bādemjān“کند. براِی نمونه اگر منظور میها از ابهام جلوگيری نویسِی اجزاِی این اسمبزرگ 10
bādemjān ”نویسيم.می 

 (B)  U kam howsele be xarj midehad.Aگيرد: نيست و به طوِر غریزی انجام میی مرکب اغلب دشوار بازشناسِی یک واژه 11
ast-e kamhowsele-U yek ādam .هاِی مرکب یک تکيه دارند: واژهle> kamhowse le+howseamk .هاِی هاِی مرکب ویژگیواژه

" صفت است: B) "kamhowseleدر ندارد. ولی " اسم است و نموٍد تفضيلی A) "howseleی ساده را دارند. در دستورِی یک واژه
kamhowsele+tar > kamhowseletar ی مرکب دشوار است. یکی از موردهایی هستند، که در آنها بازشناسِی واژه ولی اندک

یگر ترکيب ی دها با یک واژههجایِی اضافه و ربط تکيه ندارند. هنگامی که این واژههاِی این دشواری این است، که حروِف تکدليل
ی توان تکيه را مالک قرار داد. مورِد دیگر این است، که گاهی در شنيدِن یک یا بيش از یک تکيه ابهام وجود دارد. اگر واژهشوند، نمی

دهد، که گروهی از شود. این پدیده معموالً هنگامی رخ میمرکِب احتمالی وندهاِی تصریفی یا اشتقاقی نيز نپذیرد، کار دشوارتر می
ها در نقشِ حرِف اضافه، حرِف ربط یا قيِد محض (قيدی که اسم، صفت یا ضمير نباشد) ظاهر شوند. خوشبختانه شماِر موردهاِی اژهو

 انگيز بسيار محدود است. ابهام

های هواژ شوند:پيشوندها و پسوندها (چه تصریفی و چه اشتقاقی) جزوِ ساختاِر یک واژه هستند و پيوسته نوشته میبا توجه به  12
مشتق از یک ترکيب  هایِ . همچنين واژهrang+in > rangin+kamān > ranginkamānشوند: مشتق در ترکيب پيوسته نوشته می

 .asb+savār > asbsavār+i > asbsavāriشوند: پيوسته نوشته می
هاِی طوالنی نيز نویسِی ترکيبه شنونده نيست، بایستی او را در تشخيصِ جایگاِه درنگ و تکيه یاری کرد. سرهماز آنجا که خوانند 13

ها کاربرِد فراوان شوند. این ترکيبهایی هستند، که تنها بر حسِب نياِز موقت ساخته میکند. همچنين ترکيببراِی او چالش ایجاد می
 ده انتظاِر آنها را نداشته باشد.ندارند. به همين دليل شاید خوانن

با خِط تيره ”) i(“ی نکره و نشانه”) ā(“، حرِف ندا ”o“، حرِف ربِط ”e“هاِی اسنادی، حرِف ربِط پس ضميرهاِی دارایی/مفعولی، فعل 14
  ”.ketābi“در برابِر ”i-ketāb“یا  ” zamāne“در برابِر ” e-zamān“کند: شوند. این کار به بازشناسِی جایگاِه تکيه کمک مینوشته می

 شود.هاِی خاصِ عددها در این بخش یکجا به آنها پرداخته میبه دليِل ویژگی 15
 گيرد.اسِم خاص ناِم شخص، جانور، فراورده، اثر، شیء، شرکت، سازمان، مکاِن جغرافيایی و رویداِد یگانه را در بر می 16

                                                            


