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  مقدمه

  
اصـول و  ۀه زبـان از مجموعـکـگونه  توب زبان است و همانکم  ۀخط چهر

رو اصـول و یـد پیـز بایند، خط نک یم یرویپ» دستور زبان«به نام  یقواعد
  .میا دهینام »دستور خط«ضوابط را  و آن اصول ه ما مجموع کباشد  یضوابط

 یاسـالم یجمهور یاساس قانوِن  اصل پانزدهِم  موجِب  ، بهیخّط فارس
 یهـا تابکاتبات و کو م یرسم اسناد ۀیلّ کشور ماست و ک یخّط رسم ران، یا

و  قواعـد دیـبا خطّـي ن یچنـ ن خـط نوشـته شـود و طبعـاً یـد به ایبا یدرس
ت خط یت آنها، هویباشد تا همگان، با رعا معلوم و مدّون داشته یضوابط
خـّط  قواعـد و ضـوابِط  ۀن مجموعـیتـدو. نند و محفـوظ دارنـدکت یرا تثب
خـط و   ۀانه در عرصیاز راه استفاده کر یاخ یها ، مخصوصًا در سالیفارس

 یخـوان نمونه ش ویرایو و ییآرا و صفحه ینگار زبان روزافزون شده و حروف
  ۀعهـد نگـارش و چـاپ بـر  ۀدر حـوز یگریار دیبس یارهاکه و ینما  ۀیو ته
  ۀر از حلقـیـثکشاغالن به امر چـاپ و ت  ۀریجه داینت انه قرار گرفته، و دریرا

ت متخّصصاِن  تـر شـده، ضـرورت و  راتـر رفتـه و فراخف ین فـن بسـیـا  یسّن
تشـّتت و از خطـر بـروز  یه نگرانـک  چنان ؛است ردهکدا یپ یشتریت بیاهم

عمال سل  افتـهیش یز نسـبت بـه گذشـته افـزایمختلف و متضاد ن یها قهیِا
  .است
قه و مشـرب وجـود ی، همـواره اخـتالف سـلیدستور خّط فارس باِب  در

 ۀویسنده در انتخاب شینو دسِت  باز گذاشتِن  دارِ  طرف یداشته است؛ بعض
 یانـد و بعضـ ردهک یز مـیثر جـواز و رخصـت را تجـوکنگارش بوده و حدا 
 ریناپـذ و تخّلف یعـام و قطعـ ینیش بـه وضـع قـوانیس، گراکگر، برعید
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ن یه قوانیشب ینیز قوانیتابت نکه در عالم خط و کاند  ردهک یداشته و آرزو م
از اهـل فـن  یگر، برخـید یز جهتا. م باشدکات حایاضیم بر عالئم رکحا
 یتـا آن انـدازه فـراوان و جـّد  یالت موجود را در خّط فارسکب و مشیمعا

حـروف و عالئـم  ار آوردِن کـ ه رفع آنها را جز بـا افـزودن و درکاند  دانسته
در خـّط  ین تحّول و تبّدلیمترکگر ید یاند و گروه شمرده یّسر نمید میجد
  .اند دانسته یزبان م اِن یرفته و آن را به زینپذ یفعل

ــان و ادِب  فرهنگســتاِن  ــ زب ــور یفارس ــا یاســالم یجمه ــهی  ِم کح ران، ب
 یفارسـ  از زبان و خـّط  یخود در پاسدار  ۀه برحسب اساسنامک یا فهیوظ
 یصـدد گـردآور س، دریتأسـ یهـا ن سـالیعهده دارد، از همان نخست بر

 ن ویم و تــدویو تنظــ یو بــازنگر یمجمــوع قواعــد و ضــوابط خــّط فارســ
 ِن ید تا در تـدویوشکد و یانه را برگزیار راه مکن یب آنها برآمد و در ایتصو

 ،١٣٧٢ن بار، در سـال ینخست. ندکت یاعتدال را رعا» یدستور خّط فارس«
 اسـت وقـت فرهنگسـتان،ی، ریبـیتـر حسـن حبکد یار جناب آقـاکابت به
 سـپس اسـتاد احمـد ، ویاشـرف صـادق یعل تـرکت دیریمد به یونیسیمک

ون، بـا یسـیمکن یـا ١.ل شـدکیفرهنگستان تشـ ۀوستیپ ی، از اعضایعیسم
د، دســتور خــّط پکیتشــ  یخــود را بــه شــورا یشــنهادیل جلســات متعــّد

 یار، طـیِت بسـیاو و جـّد کنـدوکرد و شورا با دّقت و کم یفرهنگستان تسل
  نظر شـورا همـواره بـر آن ٢.قرار داد یمورد بحث و بررس آن را  جلسه، ۵٩

                                                 
بـاطنی . ١ درضـا  محّم دکتـر  آقایـان  از  بودند  عبارت  کمیسیون  این  از   جلسـه، ١۶(اعضای 

علی)٣٠/۶/٧٢تا  ٧/٢/٧٢ دکتر  حدیدی،  جواد  دکتر  حق ،  د  داودی،  محّم حسـین  دکتر  شناس، 
اشـرف  ، مرحوم دکتر جعفر شعار، دکتر علی)گیالنی(استاد اسماعیل سعادت، استاد احمد سمیعی 

جلس(صادقی  تا  علـت  ١٣٧٢دی  ٢٨  مورخ  ۀکه  بـه  آن  از  پـس  و  داشتند  مسـافرت بـرای شرکت 
بــی و اســتاد )اســتفاده از فرصــت مطالعــاتی در جلســه شــرکت نکردنــد ، مرحــوم دکتــر مصــطفی مقّر

نجفی  .ابوالحسن 
گرفـت. ٢ قرار  بررسی  و  بحث  مورد  شور  دو  در  فرهنگستان  شورای  در  فارسی  خّط  . دستور 

د ل جمعًا  در ) ٣/٩/٧۶ تا ٣/٧/٧۴از (جلسه  ۴١ر شور اّو  تـا ٢٨/٢/٧٧از (جلسـه  ١٨و شور دوم 
 مرحوم اسـتاد احمـد آرام: اعضای شورا در این جلسات عبارت بودند از. صورت گرفت) ٩/٧٧/١۶

 ٢۵( تفضّلي پورجوادی، مرحوم دکتر احمـد استاد عبدالمحّمد آیتی، دکتر نصراهللاشادروان ، )جلسه ٨فقط (
 جلسـه، از ١٢(دکتر جـواد حدیـدی، شادروان عادل،  دکتر حسن حبیبی، دکتر غالمعلی حّداددروان شا، )جلسه

دکتـر بهمـن  مرحـومدکتر محّمد خوانساری، دکتر علی رواقی، شادروان ، استاد بهاءالّدین خرمشاهی، )٧٧/۴/٨
ــعادت  ــماعیل س ــتاد اس ــرکاراتی، اس ــه، از ١٢(س ــمیعی،)٨/۴/٧٧ جلس ــد س ــتاد احم ــر ، اس   دکت
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 ، ازیخـّط فارسـ قواعـد و ضـوابِط  ۀب مجموعـین و تصویه در تدوکبود 
 حـروف و عالئـم موجـود خـّط   ۀد به مجموعـیافزودن حرف و عالمت جد

ـ كد ن اصل از قواعینخست ه در ضمِن کگونه  همان ،ند وکز یپره یفارس  يلّ
 یخّط فارسـ  ۀرد تا چهرک یاست، سع آمده دفتر نیا در ورکخّط مذ دستور

 بـه ،هکـدانسـته شـد  یجهت ضرور اط ازآنین اعتدال و احتیا. حفظ شود
 یدارد بســ یتیعــت و مــاهیفرهنگســتان، خــط اصــوًال طب یاعتقــاد اعضــا

مطلـق و  یات، و توقـع قانونمنـدیاضـیماننـد ر یعلوم تر از عالئِم  دهیچیپ
ن یـقه بسـتن بـا ایونـه اسـتنباط و سـلگ قاطع از خط داشتن و راه را بر هـر

ب یو تصـو ین، فرهنگسـتان، در بررسـیا بر عالوه. عت ناسازگار استیطب
متعـارف و  ت قواعِد یه تثبک، معتقد بوده است یقواعد و ضوابط خّط فارس

تر و  ی، ضـروری، در اوضـاع و احـوال فعلـیخـّط فارسـ ش مرسـوِم یمابک
ن اسـت بـا کـه ممکـد یجد یحرف و عالمت ردِن کدتر است از وارد سودمن
، بـه اصـل یریگ و جبهـه ییآرا د موافق و مخـالف و صـفیختن عقایبرانگ

  .ندکوارد  یجّد   ۀت آن قواعد است، لطمیه همانا تثبکمقصود، 
را قانونمنـد و  یان خّط فارسکه تا سرحّد امکآن بود  یپ فرهنگستان در

 شود؛ اما از توّجه بـه یریومرج جلوگ و هرج یاز آشفتگ ر سازد تایپذ قاعده
قه و یسل و ذوق زین و یفارس خّط  عِت یطب ژهیو به و ،یلّ ک طور به خط عتیطب

عمـال قـانون را موجـب پدکپسند اهل فن غفلت ن  د آمـدنیـرد، و هرجـا ِا
رد کـ یخـوددارز آن یب و تجوید، از تصویاز استثناها د یفهرست باالبلند

  .قه باز گذاشتیذوق و سل یدان را برایانعطاف، م ِت یبا رعا  ،و
ــس از آن ــپ ــک ــا بررس ــوالن یها یه ب ــالحات الزم در پ  ،یط ــنهادِ یاص  ش

عمال شد، مجموعیاول وِن یسیمک ب یش از تصـویقواعـد و ضـوابط، پـ ۀه ِا
منتشـر  *1»یخّط فارس دستور« به ناِم  یشنهاد در دفتریصورت پ ، بهیینها
مـ احبـور استادان و صـد و به حضیردـگ  انـسندگـیان و نوـنظران و معّل

                                                                                                   
، )٨/۴/٧٧جلسه، از  ١٢(صادقی، دکتر حمید فرزام، سرکار خانم دکتر بدرالزمان قریب اشرف  علی

ق، دکتر حسین معصـومی همـدانی )٨/۴/٧٧جلسه، از  ٧( مجتبایی اهللا دکتر فتح ، دکتر مهدی محّق
 شـادرواننین همچ. استاد ابوالحسن نجفیشادروان ، )جلسه ۵٠(، مرحوم دکتر مصطفی مقّربی )جلسه ١فقط (

جواد حدیدی  جلسۀ (دکتر  جعفـر) ٨/۴/٧٧مورخ  ١۴۴تا  دکتـر  داودی و مرحـوم  حسـین  دکتـر   و 
 .حضور داشتند نظر در این جلسات عنوان صاحب شعار نیز به

 ، تهـران،دستور خّط فارسـی :اند رسانده طبع به عنوان همین با کتابی قبالً  نیساری سلیم دکتر آقای *
 از نظریات آقای دکتر سلیم نیساری نیـز بهـره گرفتـه) ١٣٨۴(ری این دفتر در آخرین بازنگ. 1374
 )فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه دستور. (شد
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ار کسـرو یخّط فارس ینگارش و امال  ۀویه با شکم شد یتقد یسانکعموم و 
ا یگر در آن نقص نند و اکو نظر خود را اعالم  یآن، رأ ۀدارند، تا با مالحظ

  .ر شوندکنند متذیب یم ییخطا
را  یشـنهادیه آن مـتن پک ینظران و صاحب یاز مؤسسات علم یاریبس

خـود  ردنـد و بـا ارسـال آراءِ ک تأمللطف در آن  بودند ازسرِ  ردهکافت یدر
در . نمودنـد یاریـن قواعد و ضـوابط یا ِل یمکب و تیفرهنگستان را در تهذ

ـ ك ینظرهـا متضّمن اظهار یه بعضک  ده،یرس مهلت مقّرر، آراءِ  اِن یپا و  يلّ
جرح یبعض بر  نقِد یوتعد مشتمل  و  برحسـب ل  بـود،  ضـوابط  و   قواعد 

نسـبتًا  یا جا در مجموعـهیکشد و  کیکتف ،یشنهادینظم موجود در متن پ
گـر یشـورا بـار د. فرهنگستان قرار گرفت یشورا یار اعضایمفّصل در اخت

 ۀار خـود قـرار داد و بـا مالحظـکدستور را در  یدستور خّط فارس یبررس
 یفرهنگسـتان، طـ ۀوستیپ یز اعضاینظران و ن صاحب یاظهارنظرها ۀهم 

 دسـتور«ه پرداخت، و سـرانجام یاول یشنهادیپ در متِن  یده جلسه، به بازنگر
 ٣٠/۴/٨٠خ یازدهم خـود، در تـاریـ و سـتیدو ۀرا در جلسـ» یخّط فارس

است محترم جمهور و یذ به حضور ریفد و تنییتأ یرد و آن را براکب یتصو
ران یـا یاسـالم یجمهـور یفارسـ زبـان و ادِب  فرهنگسـتاِن   ۀیاست عالیر

  .ردکم یتقد
 یه به قواعد خـّط فارسـکش از آنین مقدمه، توّجه خوانندگان را، پیادر 

  :مینک یمته جلب کنند، به چند نکن دفتر نظر یور در اکمذ
ات یـزبـان و ادب متخّصصـاِن  یبـرااّول، نـه   ۀن مجموعه، در وهلـیا. ١
ه بـا زبـان کـاسـت  نوشته شده یمخاطبان یه براکشناسان بل و زبان یفارس
. دارنـد ییما آشـنا  ۀجامع ردگاِن ک لیباسوادان و تحص در حّد عموِم  یفارس
است تا از استعمال اصـطالحات  شده یجهت، در نگارش آن سع نیهم به

و  باشـدّسر یمتخّصصان م ینها برات هاه فهم آنکخودداری شود  یفیو تعار
زبانکاالم یحت از  شود  یان  بـراکاستفاده  ـ  یه   به ةعام  یآسـان باسـوادان 

 یه گـاهکـباشد  ر سبب شدهین است ناگزکن امر ممیهم. باشد کقابل در
ز از یـاسـتفاده از قواعـد و پره استه شود و چون سـهولِت کمطلب  از دّقِت 

 یاسـت، از وضـع قاعـده بـرا تهت داشـیمطالب اهم یبار و گران ینیسنگ
ن اسـت متخّصصـان کـشود، هرچنـد مم یاز موارد استثنا خوددار یبعض
 زیـنا ـآن استثناه یبرا یافـکخود با موش یعلم مباحِث  مِن ـد در ضـبتوانن
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  .نندکوضع  یا قواعدیقاعده 
لمات ک یامال  ۀویباب ش نظر در ن اختالِف یشتریر، بیاخ یها در دهه. ٢
 ب بـودهکـلمـات مرک یسینو وستهیا پیو  یسیجدانو وضوِع بر سر م یفارس
ده و یـانـه را برگزیم  بـاب راه نیا ه گفته شد، درک فرهنگستان، چنان. است

آنهـا  وسـته نوشـتِن یا پیـه جدا نوشـتن و کرا  یاست تا فقط موارد دهیوشک
 لمـاِت ک یبـاق نگـارِش   ۀویاست، تحت قاعده و ضابطه درآورد و ش یالزام
  .ندکسندگان واگذار ینو  ۀقیذوق و سل ب را بهکمر

ن دفتـر مطـرح نشـده و یـدر ا یخـّط فارسـ الِت کمسائل و مش  ۀهم. ٣
ضـبط  ۀویو شـ یا سـجاوندیـ یگذار ل نشـانهیـقب از یردن امـورکنمند ییآ
بـه خـّط  یلمـات فارسـک یسـیا آوانویـو  یخـّط فارسـ اب یخارج لماتک

  .ستا قواعد مورد نظر نبوده  ۀن مجموعیدر ا یخارج
 یدستور خّط فارسـ یجا از قواعد و ضوابط عموم همه یشعر فارس. ۴

ن یـا. ندک یم یرویپ یگریضرورت، از قواعد د گهگاه به ،ند وک ینم یرویپ
 مین و تنظـیتـدو ینثـر فارسـ یه براک، بلیفارس شعرِ  یدستور خط نه برا

شـعر متناسب بـا  یا مهیتوان آن را با ضم ینده مین، در آیاست؛ بنابرا شده
  .ردکل یمکت یفارس
 در یسـیهنر خوشنو ۀرباز در عرصیه از دکخّطاطان،  خاِص  یها قهیسل. ۵

رون یـب یبحث و بررسـ ۀریمرسوم و معمول بوده، از دا یخّط فارس نگارِش 
  .است نهاده شده

مرسـوم و متـداول  یمتـون قـانون ِن یه در تدوک چنان  ان قواعد،یدر ب. ۶
 شـده یسـع  اسـتثنا، ان مواردِ ی، اما در بشده یر عّلت خوددارکاست، از ذ

  .ان شودیاستثنا ب است تا عّلِت 
ر کـذ یهـر قاعـده شـواهد ِل یـتر شدن مفاد قواعد، در ذ روشن یبرا. ٧

 ۀمقّرر گشته، فهرست بسـت ییقاعده استثنا یه براک یدر موارد. شده است
عـده صـورت قا اسـتثنا به ا خـودِ یـاستثنا به دسـت داده شـده و  مواردِ  تماِم 

  .است درآمده
 شـدِن  است، آن قاعـده معمـوًال بـا افـزوده ر شدهکذ یا هرجا قاعده. ٨
بـه ) رملفـوظیغ یها(» تکان حریب یها«ا یو » نسبت یای«مانند  یاجزائ
مـثًال . نـدک یر نمییتغ لمه، ک یتر شدن امال یجه طوالنینت در ،لمه وکآخر 

 م بهکلمه، حک دوِم  ءِ جز بودِن  ییهجا کسبب ت به» ارکهم« اگر در نوشتِن 
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» ی« م با افـزوده شـدِن کن حیاست، ا داده شده» ارک«و » هم« دو جزءِ  اّتصاِل 
  .شود یز ِاعمال مین» یارکهم»  ۀلمکدر 

متعـّدد و  یبـا جـدولها» یدستور خـّط فارسـ«ه کاست  شده یسع. ٩
تر و  مـوارد آسـان ۀنندگان بـه همـک استفاده یابیهمراه گردد تا دست یمفّصل
  .تر شود عیسر

آن  ۀه درباریاول یشنهادیمتن پ ۀه با مالحظک یسانک ۀفرهنگستان از هم
، حضـرت یژه از مقام معّظم رهبریو ند و بهک یر مکاند تش ردهکنظر  اظهار

 اند ر شدهکمتذ یباب دستور خّط فارس در ییها تهکه نک، یا الله خامنه تیآ
  .سپاسگزار است

اصـفهان و دانشـگاه آزاد  یگاههادانشـ از استاداِن  ین از گروهیهمچن
نام  رِ که نظر خود را بدون ذکشهر و دهاقان،  ینیتهران، رشت، خم یاسالم

تـر کو د ینـکر یتر محّمدمهـدکان و خانمها دیز از آقایاند، و ن ردهکارسال 
ن یتـر غالمحسـک، د)مشـهد یاز دانشـگاه فردوسـ( ینیالـّد  ةوکمش یمهد

تـر کون مزداپـور و دیتاکتر ک، د)دّرسم تیاز دانشگاه ترب(زاده  نیغالمحس
تـر ک، د)یو مطالعـات فرهنگـ یاز پژوهشـگاه علـوم انسـان( یلباسکران یا

ان و یـتـر بهـروز ثروتک، د)زیسهند تبر یاز دانشگاه صنعت( یبر ترابکا یعل
 معلّـم   تیـاز دانشـگاه ترب(مهر  تر رحمان مشتاقک، دیرکذا یتر مصطفکد

، مهنــدس احمــد )ریــبکرینتشــارات اماز ا( یاخکــ یتــر مرتضــک، د)زیــتبر
از دفتــر (ان یپ غالمرضــا زنــدی، ســرت)از انتشــارات فرهنگــان( یمنصــور

وپرورش اسـتان  از آموزش(، محّمدرضا زرسنج )مسلح یروهاین ینیگز واژه
ان و یمصـر ی، علـ)از دفتـر مجـالت و نشـر شـاهد( یفیشـر ی، علـ)فارس

و  یور و عبـاس معـارفو ناصـر دا ید جهانشـاهیمحّمدرضا طاهرزاده و جاو
، )ایکـامر ۀاالت متحـدیم ایمق( ینیتر جالل متکو از استادان د یرباسکبتول 

) یـکم بلژیمقـ(ان یهاشم یمصطف دیو س) ایم استرالیمق( یاظم ابهرکتر کد
ر کانـد تشـ م بودهین مجموعـه سـهیـن ایه با ارسال نقد و نظر خود در تدوک
  .ندک یم

ه در کـاسـت  یسـانک ۀدار همـ وامن مجموعـه ین ایفرهنگستان در تدو
اند و مخصوصًا از  ردهکباب تالش  نیا ر دریاخ یگذشته و سالها یها دهه

 ۀوسـتیپ ی، از اعضـایو ابوالحسـن نجفـ) یالنیگ( یعیاستادان احمد سم
 رکاند تشـ عهده داشـته عمده بر ین دفتر سهمیف ایه در تألکفرهنگستان، 
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ه در کـز یـمقـّدم ن ینم زهـرا زندو خـا ین داودیتر حسـکد یاز آقا. ندک یم
 استاداِن  ادِ یاند سپاسگزار است و  ردهکن مجموعه تالش یم ایل و تنظیمکت

بـ یتـر مصـطفکدرگذشته مرحوم د  تـر جعفـر شـعار راکو مرحـوم د یمقّر
1 .دارد یم یگرام

*  
ه کرا برآورد  یسانک ۀانتظار هم» یدستور خّط فارس«د است انتشار یام

 ِی اسـتوار در راه یاند و گام یخّط فارس شترِ یب نضباِط و ا ینمندییخواهان آ
  .شود محسوب یزبان و خّط فارس یها هیپا

  
  

  حّداد عادل یغالمعل
  یس فرهنگستان زبان و ادب فارسیرئ

   

                                                 
از ( موثّق، حسین )از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(از آقایان دکتر حسین واثق  *

 دل و ری، صـالح آزاده، مهدی میرجـاب)از وزارت ارشاد(، موسی صدیقی )دانشگاه صنعتی اصفهان
انـد سپاسـگزاری  باب خـّط فارسـی فرهنگسـتان را یـاری کرده کّلی در قطبی که با اظهارنظرِ  .ی. م

 .شود می
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  یتعال باسمه
  

 ، مصـّوب فرهنگسـتان زبـان ویدسـتور خـّط فارسـتاب که از ک یبا استقبال
. دیوتاه، به چاپ چهارم رسکبت نس به یتاب در مدتکن یشد، ا یادب فارس

ده یرس یاز اظهارنظرها یه برخکآن است  یقبل ین چاپ بر چاپهایت ایمز
گـروه  یگربـار مـورد بحـث و بررسـیچاپ دوم تا چاپ حاضـر د ۀدر فاصل

ن سـال ینخسـت یدر ماههـا یبررسـ ۀجـیدستور فرهنگستان قرار گرفـت و نت
ات یـن نظریس آخـراسـا د و بـریـفرهنگسـتان مطـرح گرد یدر شورا ١٣٨۴
ه کـ یاصـالحات جزئـ ینظر شد و برخـ دیتجد یشورا، در متن قبل یاعضا

حات ین توضـیشـد در مـتن حاضـر جانشـ یتر شدن قواعـد م موجب روشن
  .دین گردیشیپ

 ینظران صـاحب ۀگر از همیه بار دکداند  یالزم م یفرهنگستان زبان و ادب فارس
. نـدک یانـد سپاسـگزار ردهک یارین امر مهم یرا در به انجام رساندن ا یه وک
ــا پیــه اکــد اســت یــام ــ یدســتگاهها یریــگین دســتور خــط ب  یدارا یدولت

پـرورش،  امـل وزارت آمـوزشکت و نظـارت یژه با عنایو انتشارات، و به ه کـو
 ۀان دوریــآمــوزان تــا پا ار دانشیــســاله در اخت را همه ین متــون درســیشــتریب
قرار میدب ناشـران دولتـیـدهـد و ن یرستان   یقـیو تحق یدرسـ یتابهـاک یز 

عال به آموزش  مـدتیمربوط  بهک ی، در ظـرف  ـ صـورت دسـتور  وتـاه   يخطّ
سـندگان و یه نوکان را، یآموزان و دانشجو خصوص دانش ه همگان، بهکد یدرآ
ــالهایفره ــمندان س ــان و دانش ــد از ناهماهنگ ندهیآ یختگ ــا یان ــونک یه  ین
 ۀه جنبک ،ییارهاکدر  یحتّ  کش یب .بخشد ییرها یدستور خّط فارس ۀنیدرزم

بایبا« ن و  ن ی»دید  میدارد  تجد یز  الزم  موارد  در  نظـر یـتوان   امـا .ردکـد 
د از یـدرواقـع با. نـدکق افیـتعو ۀعهـد ن قواعـد را بـهید تـدویبهانه نبا نیبد
خـّط  دسـتور. ن راهگشاستیمع یمدت یه حداقل براکرد ک استقبال یا جهینت

جــاد یا یبــرا یا انــهیرا یهــا تیشــود بتــوان از قابل یواحــد، ســبب م یفارســ
 ییتنها ن امـر بـهیبهره گرفت، و هم) یتالیجید( یمورق ۀگسترد یها تابخانهک
نـد و ک یت مـیـفاکواحـد  ۀویشـ یـکرش یاثبـات لـزوم و ضـرورت پـذ یبرا

ام تان  اســت یــفرهنگســ از کــدوار  رواج  یاریــه  در  اکهمگــان  ن یــامــل 
  .مند گردد بهره» خط دستور«

  یبیحسن حب
یستان زبان و ادب فارسس فرهنگیرئ



 ٩دستور خّط فارسی      
 

 

    
   

  
  
  
 
 
 

   
   

  یلّ کقواعد 
  
  یخّط فارس  ۀحفظ چهر . ١

تـأمکازآنجا خـط در  پیه  اساسـ یفرهنگـ یوسـتگین و حفـظ  د یـدارد، نبا ینقـش 
چهرکد یبرگز یا وهیش فارس ۀه  بـا کند کر ییتغ یصورت به یخّط  را  خود  ه مشابهت 

فارس یفرهنگ رِ یآنچه در ذخا مانده به یزبان  بدهد و در یلّ ک به است جا   از دست 
براکجه متون ینت نسـل ینونکنسل  یهن  گردد و  از  یها نامأنوس  اسـتفاده  بعـد در 

چاپ یمتون خّط  مشیقد یو  جّد کم دچار  جداگانـه محتـاج  یل  به آموزش  شوند و 
   .باشند

  
  حفظ استقالل خط. ٢

ت یـتبع یگر باشد و لزومـًا و همـواره از خـّط عربـید تابع خطوط دینبا یخّط فارس
  .ت خواهد شدیرعا یالخّط قرآن رسم  م،یرکات و عبارات قرآن یآ البته در نقِل . ندک
  
  توب و ملفوظکتطابق م. ٣
آنجـا که مکشود  یوشش مک تا  خصوصـکـتوب،  فارسـ اِت یه  بـا  یخـّط  راه دهـد، 

مطابقت داشته   .باشد ملفوظ 
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  ر بودن قاعدهیفراگ. ۴
ابـد، یه اسـتثنا در آن راه نکـن شـود یدوتـ یا گونـه ه قواعد امال بهکشود  یوشش مک

  .ل دهدکیا استثناها فهرست محدود تشیه استثنا خود قانونمند باشد و کمگر آن
  
  سهولت نوشتن و خواندن. ۵

تر  نوشـتن و خوانـدن را آسـان ارِ کاز آن  یرویه پکم شود یتنظ یا گونه د بهیقاعده با
  .نه نباشدیابسته به معنا و قرقواعد و ِت ین است، رعاکه ممکتا آنجا  یعنیسازد، 

  
  سهولت آموزش قواعد. ۶

 یان بـراکار بـردن آنهـا تاحـّدامک ه آموختن و بهکم شود یتنظ یصورت د بهیقواعد با
  .باسوادان آسان باشد ۀعامّ 

  
 ـلمه وکحـفظ اسـتقالل  یـلمات بـراک یو مـرزبـند یگـذار  فاصـله. ٧

  یخوان درست
خواهکان یم یگذار فاصله مریبس لمات،  خواه  ه کـاسـت  یضـرور یامر ١،بکّ ط و 
رعا بـدخوانیاگر  سـبب  نشود طبعًا  معنـا یت  ابهـام   یها در نوشـته. شـود یم ییو 
وجود دارد یفارس فاصله  نوع   یگذار فاصـله ینـعی» لمـهک برون»  ۀفاصل یکی: دو 

ماننـد یجمله  یک یها لمهکان یم عبارت،  بـه ِج  یکـی«ا  سـر  صـاحبدالن   ِب یـاز 
فرو ماشیا(» بود برده مراقبت  فاصله در  تحرین  راین  » یحرف یـک ۀفاصـل«انه یر و 
معموًال مک» لمهک درون»  ۀفاصل یگریو د) شود یخوانده م اجـزایه  ب و کیـتر یان 

خـردورز : گذارنـد یمنفصل م اغلب در حروِف  آزادمـرد،  پردرآمـدیورود،  ن یـا( ، 
تداول ن ایـرعا). شـود یفاصله خوانده م میفاصله در  بـه مین نیـت  ژه در یو فاصـله 

ازا نوشته دست است و  دشوار  اخت نیها  ظ یاست و م یاریرو  ابهام تلّف را در  یتوان 
حر یخردورز مانند  ییبهاکیتر   .ردکبرطرف  یگذار تکبا 

                                                 
، کتابخانـههایی ماننـد  است و شامل کلمـه مرکب یا ترکیب به معنای اعّم کلمه گرفته شده. ١

م، خـردورزی، پـرور دانش، دانشـجو، گـالب، داروخانه   ،ارجمنـد  ،همـدلی، ریغـذاخو ، زا تـوّر
 .شود می دفترچه، کتابچه، بازگویی، بررسی
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  یخّط فارس یهایژگیو 
  

ر مشـّخص یدر ز یکهر یها و مثالهایژگین ویا. است ییهایژگیو یدارا یخّط فارس
  : است شده

  
  ١:عالمت وجود دارد یکاز  شیاز صداها ب یبعض یبرا) الف

  ؛)ط، شر  ط  ر، ضب ط اهر، خ طدر ( ط، )تسو ت،  ر، دس ت ـار، چ تدر ( ت
ــازتیم، ز  ن، بزدر ( ز ــ، اذغرت، ذدر ( ذ، )ز، ب ــو  ،ذغاک ، ربض در( ض، )ذنف

  ؛)ظ، حفاظ  ر، حف ظ  اهر، ن ظدر ( ظ، )ض، فرض  یرت، تبع ض ح
، )س، خروس  نف، رسپبد،  سدر ( س، )ث، حادث  ل، عب  ث  بت، م ثدر ( ث
  ؛)ص، حرص  ّر، تفح   ص  بر، ن صدر ( ص
  ؛)ق، برق  ر، حلی ق  الب، ف قدر ( ق، )غ، باغ  یز، ت غ  الب، م غدر ( غ

س، یـ ئ، رمؤلا، یـؤس، رأ  یس، أن، رآخذ، قرآ  رد، مآسب، اسم، ادر ( همزه
  ؛)ع  د، وض عر  لم، عدر ( ع، )ء، جزئ  لأ م، متلی ئ ل
  ؛)ه، دانشگاه  یق ر، ف ه   اشم، ش هدر (  ه، )ح، روح  ر، شب ح م، سکا حدر ( ح

                                                 
ِظ  ۀآنچه دربار. ١ در نواحی . رایج در تهران است معیارِ  حروف در اینجا آمده مطابق با زباِن  تلّف

ِظ  مختلِف   .گذارند که در اینجا نیازی به ذکر آن نیست بعضی از حروف فرق می ایران میان تلّف



 دستور خّط فارسی       ١٢
 

 

  )در اسم و نامه( ــِـــ
  )در اسب و نه( ــــَـ
   )و ُروز در ُبلند( ــــُـ

  
  :صدا هستند یکاز  شیب ۀندیحروف نما یبعض) ب
  

  و ، چ)عدد( ودمثل و
  و، دارو میز، لور، رو م
  و ، لغوان، ناواب، رو ام، جو
  و، رهرو شن، نوشن، رو ج
شیو اهر، خو خ

  یدا، نا ی  ار، پ یمثل ی
  یز، پر یز، ر ی   م

رغمی ، علی ّ، حتی موس
  ه، دانشگاه  شابر، م ه  وا، م همثل  ه

ه، دّر ه نام
   
 یهـا ه در واژهکـ شود، چنان یخوانده نم یرد، گاهیقرار گ» خ« ، اگر پس از»و«) ج
  :ریز

  خواهر، شیخو ، خوان
ه کـاست  داشته یم تلّفظ خاصیند، در قدیگو یم» واو معدوله«ه آن را ک» و«ن یا

  .ستیگر متداول نیامروزه د
  
تها) د سـبب،  نیهمـ شـود و بـه یس نمکـ معموًال در خـط مـنع، ـُـ ـِــَــ ، ـ یمصِوّ
  :متفاوت دارند یمشابه، تلّفظ و معنا یلمات با امالکاز  یاریبس

  ُبَرد، َبْرد، ُبْرد، َبَرد: برد



 ١٣دستور خّط فارسی      
 

 

ِظ یجمله با یا معنایعبارت  اِق یشتر موارد، از سیدر ب مـورد نظـر را حـدس  د تلّف
  :زد

  .متر است ١٠٠٠ن تفنگ یا )ُبردِ (برد 
  .)ُبَرد(برد  یرد خوب نماکن یا

ْرد بـود و اوان دولـِت  دهیـآرم )ْردَبـ(بـرد  ه صـولِت کـ... عیـدر فصل رب ده یرسـ َو
  )یسعد(

ا اشـتباه یـخط باعث ابهام  در مصّوتها نیا ۀنشان نگرفتن ارک موارد، به یبعض در
به یم مـوارد شود،  عـالم و  یخصـوص در  َا لغـاِت  یفرنگـ ِل یـدخ لمـاِت کمثـل   و 

 ین مـواردیدر چن. ستیخوانندگان روشن ن ۀعامّ  یح آنها برایصح ِظ ه تلّف کمهجور 
  :باشد یگذار تکو خوانا و با حر  ار روشنید بسیحتمًا با یصورت نوشتار

ر؛ یْ دِ / ری؛ دریْ ِس / ریَ ِس / ریس ،(Kenneth) ِنتِک ، (Beckett) تِک ، بِ (Sartre) ساْرْتْر 
ب بِ / دیَع    .دیُع

  
ن یـشـود و ا یا چنـد صـورت نوشـته میـبـه دو  حـرف یـکغالبًا  یدر خّط فارس) ه

  :لمه داردکگاه آن حرف در یبه جا یبستگ
  أ/ ؤ/  ئ/ ء
  ت/ ـت/  ـت/  پ؛ ت/ ـپ/  ـپ/  ب؛ پ/ ـب/  ـب/  ب
  خ/ ـخ/  ـخ/  ح؛ خ/ ـح/  ـح/  چ؛ ح/ ـچ/  ـچ/  ج؛ چ/ ـج/  ـج/  ج
  ش/ ـش/  ـش/  س؛ ش/ ـس/  ـس/  س
  ض /ـض/  ـض/  ص؛ ض/ ـص/  ـص/  ص
  غ/ ـغ/  ـغ/  ع؛ غ/ ـع/  ـع/  ع
  ق/ ـق/  ـق/  ف؛ ق/ ـف/  ـف/  ف
  گ/ ـگ/  ـگ/  ؛ گک/ کـ/  کـ/  ک
  ل/ ـل/  ـل/  ل
  م/ ـم/  ـم/  م
  ن/ ـن/  ـن/  ن
  ه/ ـه/  ـه/   ه



 دستور خّط فارسی       ١۴
 

 

  ی/ یـ/  یـ/  ی
  
  :دو دسته است یحروف فارس) و

  .)، د، ذ، ر، ز، ژ، وا( چسبد یاز خود نم بعد ه به حرِف ک) ریوندناپذیپ(منفصل . ١
  .چسبد یاز خود م بعد ه به حرِف ک) ریوندپذیپ(مّتصل . ٢

  
  :ر وجود داردیبه شرح ز یگرید یها نشانه یبر حروف، در خّط فارس عالوه) ز

  ُپر، رپِ ، َپر، مانند )ـ ، ـُــِــَــ ، ـ(وتاه ک یا مصّوتهایات کحر. ١
  مآخذ، آردالف، مانند  یرو )~( َمِدّ . ٢
  اّره، یبّقال، پّله، عّده، مانند )ــّـ(د یتشد. ٣
  تشنه لْب ، مانند )ــْـ(ون کس. ۴
  من ۀنام، مانند )ء(وتاه ک یای. ۵
ٌ ،  ـــٍ ،  ــًـ(ن یتنو. ۶    هیال مضاٌف ، یُاخر ٍة بعبار، ظاهراً ، مانند )ـــ

  
 شـده ینـًا وارد زبـان فارسـیه عکـ، یبات و عبارات عربکیلمات و ترک یدر امال )ح

  :شود یت میرعا یعرب یامال موارد، قواعِد  یبعض است، در
  یِال، یحتّ ، الّساعه َخْلُق ، بالقّوه، یموس

  
  .رود یار مکت به کان حریب یبرا یگاه »ه«و  »و«دو حرف ) ط

  :ار رود سه نوع استکخود به  ماقبِل  ِت کان حریب یاگر برا و
  چو، تو، دووتاه، مانند ک مصّوِت . ١
  )نوروزمثًال در ( نو، روشن، گوهر، وجاب، مانند کمر مصّوِت . ٢
  اپوکت، مویل، سبو، موش، روز، موربلند، مانند  مصّوِت . ٣

  :رود یار مکبه ) ـَــ(و ندرتًا ) ـِــ( ِت کان حریب یبرا ـه/ ه
  نه، خانه، نامه، شماره



 ١۵دستور خّط فارسی      
 

 

 یها نشـانه. ٢؛ یاصـل یها نشانه. ١: رود یار مکدو دسته نشانه به  یدر خّط فارس) ی
  .یثانو

. مییگـو یه به آنهـا حـروف الفبـا مکنشانه است  ٣٣ب از کّ مر یاصل یها  نشانه
 یو بعضـ) »و«ماننـد (صداسـت  یـکاز  شیبـ ۀنـدینما ییتنها از حروف بـه یبعض

  .)مانند ث، س، ص(صدا  یک ۀندیگر مجموعًا نماید
 یاصـل یها ن نشـانهییا پایه در باال کنشانه است  ١٠ب از کّ مر یثانو یها نشانه

  .رود یار مکرد و در هنگام ضرورت به یگ یار مقر
نشانهکفهرست  فارس یها امل  بعـد در یخّط  صـفحات  مثـال، در  بـا  ، همـراه 

جدول آمده ضمِن  اکـشود  یم یادآوری. است دو  بـرایـه  حـروف  چـاپ ین   یخـّط 
تحر یالفبا. است نستعل یریخّط  ِع یو    .دارد یشتریب ق تنّو



 دستور خّط فارسی       ١۶
 

 

  
 
  
  

  یخّط فارس یها نشانه .١جدول 
  یاصل یها نشانه

  

  شماره
نام 

  نشانه 

 تنها آخروسطاول
ه فقط به حرف بعد ک

بچسبد

  ه هم به حرف قبل وک

هم به حرف بعد بچسبد

  ه فقط به حرفک

 قبل بچسبد

  ه نه به حرف قبل وک

 نه به حرف بعد بچسبد

   ئهمزه  ١
 سمیس، رئالیرئ

   ـئ
 میلئ

  ـأ، ـؤ، ـئ
 مأخذ، مؤمن، متأللئ

  ء، أ
 جزء، رأس

١الف  ٢

  ـا ــ ــ *
  ستیَنا

 )نکتوّقف م(= 

  ا
 یا اسب، خانه

   ب ب  ٣
 ریبار، دب

   ـب
 طبل

  ـب
 شب

  ب
 آب

   پ پ  ۴
 پدر، آپارتمان

   ـپ
 سپاه

  ـپ
 چپ

  پ
 توپ

   ت ت  ۵
 تار، رتبه

   ـت
 استان

  ـت
 دست

  **٢ت
 دوات

   ث ث  ۶
 ثابت، وراثت

   ـث
 مثل

  ـث
 باعث

  ث
 ارث

                                                 
اند و ابتدا  یک حرف قرار داده» آ«فارسی حرف اّول الفبا را با نشانة مد  در فرهنگهای کنونی *

 .شود آورند و در آموزش زبان فارسی هم از این شیوه استفاده می هم آن را می
ن ** کلمه» ـة / ة« نوشتارِی  ۀنشا چون  در  دایرةالمعارف، هایی  ، ةاهللابقیّ صلوة، 
یع فار الحرکة سر خّط  وارد  عربی  از  ًا  ن استعی شده   .سی 
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  شماره
نام 

  نشانه 

 تنها آخروسطاول
ه فقط به حرف بعد ک

بچسبد

  ه هم به حرف قبل وک

هم به حرف بعد بچسبد

  ه فقط به حرفک

 قبل بچسبد

  ه نه به حرف قبل وک

 نه به حرف بعد بچسبد

   ج میج  ٧
 جان، مواجب

   ـج
 مجلس

  ـج
 نجر

  ج
 موج

   چ چ  ٨
 وچهکچشم، 

   ـچ
 پامچال

  ـچ
 گچ

  چ
 پوچ

   ح ح  ٩
 حال، رحم

   ـح
 محل

  ـح
 صبح

  ح
 روح

   خ خ  ١٠
 خال، ناخن

   ـخ
 سخن

  ـخ
 نخ

  خ
 شاخ

  ـد ــ ــ دال  ١١
 صدف

  د
 دست، آدم

  ـذ ــ ــ ذال  ١٢
 بذل

  ذ
 ذرت، نفوذ

  ـر ــ ــ ر  ١٣
 سرد

  ر
 رنگ، سوار

  ـز ــ ــ ز  ١۴
 مزد

  ز
 ازیزنگ، ن

  ـژ ــ ــ ژ  ١۵
 مژده

  ژ
 ژاله، دژ

   س نیس  ١۶
 بیب، آسیس

   ـس
 مست

  ـس
 ِمس

  س
 داس

   ش نیش  ١٧
 شور، آشوب

   ـش
 یشتک

  ـش
 آتش

  ش
 هوش

   ص صاد  ١٨
 لیصابون، اص

   ـص
 عصر

  ـص
 شخص

  ص
 خاص



 دستور خّط فارسی       ١٨
 

 

  شماره
نام 

  نشانه 

 تنها آخروسطاول
ه فقط به حرف بعد ک

بچسبد

  ه هم به حرف قبل وک

هم به حرف بعد بچسبد

  ه فقط به حرفک

 قبل بچسبد

  ه نه به حرف قبل وک

 نه به حرف بعد بچسبد

   ض ضاد  ١٩
 ضرب، حاضر

   ـض
 حضرت

  ـض
 قبض

  ض
 فرض

   ط طا  ٢٠
 طناب، باطن

   ـط
 خطاب

  ـط
 طیبس

  ط
 افراط

   ظ ظا  ٢١
 ظهر، ناظم

   ـظ
 نظم

  ـظ
 حفظ

  ظ
 حفاظ

    ع نیع  ٢٢
 عمل، اعمال

   ـع
 مبعث

  ـع
 طبع

  ع
 شجاع

   غ نیغ  ٢٣
 اغذکغذا، 

   ـغ
 مغز

  ـغ
 غیت

  غ
 باغ

   ف ف  ٢۴
 فصل، دفتر

   ـف
 گفتار

  ـف
 فیرد

  ف
 برف

   ق قاف  ٢۵
 یقند، باق

   ـق
 بقا

  ـق
 حق

  ق
 ساق

   ک افک  ٢۶
 تکتاب، ساک

   کـ
 تهکس

  کـ
 کسب

  ک
 کبا

   گ گاف  ٢٧
گاه  گل، آ

   ـگ
 نگهبان

  ـگ
 بانگ

  گ
 بزرگ

   ل الم  ٢٨
 الزم، ناله

   ـل
 علم

  ـل
 عمل

  ل
 دل

   م میم  ٢٩
 مادر، نامه

   ـم
 عمل

  ـم
 علم

  م
 نام

   ن نون  ٣٠
 نام، النه

   ـن
 قند

  ـن
 نیزم

  ن
 زمان
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  شماره
نام 

  نشانه 

 تنها آخروسطاول
ه فقط به حرف بعد ک

بچسبد

  ه هم به حرف قبل وک

هم به حرف بعد بچسبد

  ه فقط به حرفک

 قبل بچسبد

  ه نه به حرف قبل وک

 نه به حرف بعد بچسبد

  ـو ــ ــ واو  ٣١
گوهر، آهو، عفو، 
 خوش، خواهر

  و
 راهرو، دارو، ناو

   ه  ه  ٣٢

 هنوز، راهنما

   ـه

 مهر

  ـه

 ه، نامهیفق

  ه

 وه، روزهک

   ی ی  ٣٣

 وارید، ادی

   یـ

 اهیس

  یـ

 یْف ، نَ یترش

  ی

 یخو، یباز



 دستور خّط فارسی       ٢٠
 

 

  
  یخّط فارس یها نشانه .٢جدول 

  یثانو یها نشانه
  

 مثالعالمتنام نشانه شماره

١  
  مِدّ 

  الف یرو

  آرد، مآخذ  آ

٢  
  زبر 

 )فتحه(

 َ  َگرما، َدَرجاتـــ

٣  
  ش یپ
 )ضّمه(

 ُ  ورگنُدم، ُعبُ ـــ

۴  
  ر یز

 )سرهک(

 ِنگاه، ِفِرستادنـــِ 

۵  
  ون کس
 )جزم(

 ِدْل، ِگِرهْ ــْـ 

ّـ  دیتشد  ۶  معّلم، حِقّ مطلب ــ

٧  
  وتاه ک  یای

 رملفوظیغ یها  یرو

  ء
 

 من ۀنام

 هذا یعل ظاهرًا، واقعًا، بناءً ًا، ـًا، ًء ن نصبیتنو  ٨

ٌ  ن رفعیتنو  ٩  هیال مضاٌف  ـــ

 یُاخر ارةٍ بعب ـٍــ ن جّر یتنو  ١٠

  
ًا بـرایست و این یالزام ۶، ۵، ۴، ٣، ٢ یها شماره یها استعمال نشانه. تبصره  ین عالئم را عمـدت

  .برند یار مکرفع ابهام به 
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  شوندها و پسوندهایها و پ از واژه یبعض یامال
   
  :شود یشه جدا از منادا نوشته میهم) حرف ندا( یا

  هک یخدا، ا یا
  :شود یاز خود نوشته م پس ۀلمکجدا از جزء و  ن، آنیا

  ینجا، آنجا، وانگهیه، اکنیه، اکآنچه، آن: استثنا
  :شود یم  از خود نوشته پس ۀلمکهمواره جدا از  ن، همانیهم

  جا تاب، همانکجا، همان  نین خانه، همیهم
  :شود یاز خود نوشته م پس ۀلمکهمواره جدا از  چیه

  سک چیدام، هک چی، هیک چیه
  :شود، مگر در یاز خود نوشته م پس ۀلمکجدا از چه 

  سانچرا، چگونه، چقدر، چطور، ِچ 
  :چسبد یاز خود م شیپ ۀلمکهمواره به  چه

  مچه نا مانچه، قبالهکچه، یتابچه، ماهکآنچه، چنانچه، خوانچه، 
  :ریشود، مگر در موارد ز یاز خود نوشته م شیپ ۀلمکجا جدا از  در همه را

معنـا» چـه؟ یبـرا« یدر معناچرا  پرسـِش »یآر« یو در  بـه  پاسـخ   ، در 
  .یمنف
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  :شود یاز خود نوشته م شیپ ۀلمکجدا از  هک
  )هک یسک آن(=  هک ه، آنک چنان
  هکنیه، اکه، آنکبل :استثنا

َلم یه بک یلمه، وقتکن یا ۀهمز ا حفِظ ی، حذف ابن ) اسـم خـاص اشـخاص(ن دو َع
  :ح استیدو صح واقع شود، هر
 یایر کمحّمدابن ز / یراز  یایر کز  محّمدبن ؛یعل ابن نیحس/ یعل بن نیحس
  نایس ابن عبداهللا ابن نیحس/ نایس بن عبداهللا  بن نی؛ حسیراز 

  :شود یوسته نوشته میر پیدر موارد ز به
ا یـ» نـتیز یبـا«ه اصـطالحًا ک همان(د یایا مصدر بیه بر سر فعل ک یهنگام. ١

  ):شود یخوانده م» دکیتأ یبا«
  )گفتن(=  د، بگفتنی، بنمابگفتم، بروم

  .ار رودکبه  ١شانیبدان، بدو، بد ن، یبد صورِت  به. ٢
  :هرگاه صفت بسازد. ٣

  وه، بهنجار، بنامکبخرد، بش
  :شود یر موارد جدا نوشته میدر سا به

بردن، بـه آواز بلنــد، به به برادرت گفـتم، بـه   منــزل،  به ، منـزلیسـخت سـر
  به نام خدا

درک» به«حرف : تبصره بعضـ ه  تر یآغـاز  نـوِع یـآ یم یعربـ یبهـاکیاز  از   د 
اضا پین یفارس فۀحرف  و  به یست  م ۀلمکوسته  نوشته    :شود یبعد 
  ن، بشخصه، مابازاء، بذاتهیالع ینه، بنفسه، برأیبع

ا یمفتوح  ه با الِف ک یبر سر افعال» یم نهیم«، »ینون نف«، »نتیز  یبا«هرگاه  ــ
در نوشـتن » الـف«د، یـایب) نـدنکافتـادن، اف انداختن،مانند (شوند  یمضموم آغاز م

  :شود یحذف م
  نکفیفتاد، مینداز، نیب

 یعنـیگونه باشـد،  طیلمـه بسـکه کشود، مگر آن یاز خود نوشته م پس ۀلمکشه جدا از یهم  یب
  :آن نباشد یاجزا یب از معانکّ قًا مریآن دق یمعنا

                                                 
بدیشان فقط در کلمات» به« ۀقدیمی حرف اضاف ۀگون. ١  .است باقی مانده بدین، بدان، بدو، 
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  جاینوا، بیچاره، بیراه، بیخود، بیهوده، بیب
  :شود یم  ز خود نوشتها پس ۀلمکره جدا از هموا یهمو  یم

  دیگو  یند، همکاف یرود، م یم
  :ریشود، مگر در موارد ز یاز خود نوشته م پس ۀلمکهمواره جدا از  هم 
  :گونه باشد طیلمه بسک. ١

  ن، همچنانین، همان، همچنیه، همیگر، همسایره، همدی، همشیهمشهر 
  :باشد ییهجا کجزء دوم ت. ٢

  ار، همراهکمهمدرس، همسنگ، ه
 یدشـوارخوان از خـود موجـِب  بعـد ۀلمـکبـا » هم« یسینو وستهیه پک یدرصورت
  .آن مرّجح است یسیجدانوم یهمصنف، همصوت، همتشود، مانند 

  :شروع شود» آ« جزء دوم با مصوِت . ٣
  ش، هماورد، هماهنگیهما
جـدا نوشـته هـم ظـاهر شـود،  تلفّـظ همـزه در » آ«از حـرف  ه قبلک یدرصورت

  :شود یم
  آرمان آرزو، هم هم
شـود، جـدا نوشـته  یآغـاز م» م«ا یـ» الـف«ه بـا کـ یلماتکهم، بر سر : تبصره

  :شود یم
  کمسل مرز، هم اسم، هم هم

  :شود، مگر در یاز خود نوشته م شیپ ۀلمکهمواره جدا از  نیتر و  تر
  مترکشتر، یهتر، بکبهتر، مهتر، 

ح یصـح) وسـته و جـدایپ( لمات بـه هـر دو صـورتکب با کیدر تر) جمع ۀنشان(ها 
  :باشد یم

/ ها، گرهها وهک/ وههاکها،  چاه/ها، چاهها  باغ/ ها، باغها تابک/ تابهاک
  ها گره

  :است یالزام یسیر جدانویاما در موارد ز
  :ار رودکنامأنوس به  ۀگانیب یها لمهکاز  بعد هاهرگاه . ١

  ها  ستیها، فرمال ستیو یتیها، پز   ستیلیانتکمر 
   یساز برجسته یراـا بیوزش ـآم یراـلمه را بکل ـم اصیه بخواهک  یهنگام. ٢
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  :مینکمشخص 
  ها یرانی، اها متمدنها،   ها، باغ تابک
خـتم » ظ«و » ط«ا بـه یـشـود و ) از سـه دندانـه شیب(لمه پردندانه کهرگاه . ٣
  :شود

  ها ها، تلّفظ ها، استنباط تیها، حساس ینیب شیپ
اسام. ۴ مّد  یهرگاه جمع    :باشدنظر  خاص 

فردوس یسعد مولو یها،  هدا یها،    ها  تیها، 
به هاک. ۵ شودیغ یلمه    :رملفوظ ختم 

خانه وهیم   ها ها، 
به های شود  یا  قبلکملفوظ ختم  باشد ه حرف    :از آن حرف مّتصل 

فق هیسف پ هیها،  به هیها،    ها ها، 
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  ...، است،یام، ا ۀمجموع
  

صِل  یصورتها حال » بودن« فعِل  مّت زمان  ایاام، (در  است،  ای،  نـدیـم،  ا ، )د، 
صورتها میز یبه  نوشته    :شود یر 

 مثالیانجیصامت ملمات مختوم بهک
 خشنود است یخشنود خشنودم ــ منفصل صامت

 خشنودند دیخشنود میخشنود
  چه در نر آینظ ییبا صدا» و«
 است ار رفتهکبه » رهرو«

 رهرو است یرهرو رهروم ــ
 رهروند دیرهرو میرهرو

 است کپا کیپا مکپا ــ ت مّتصلصام 
 اند کپا دکیپا مکیپا 

  »آ«
  
بـه » دانشجو«ر آنچه در ینظ ییبا صدا» و«
 است ار رفتهک

داناست ییدانا میدانا »ی«

* 
  ندیدانا ١دییدانا مییدانا 

 *دانشجوست ییدانشجو میدانشجو »ی«
 ندیدانشجو دییدانشجو مییدانشجو 

ار کـبـه » تـو«ر ر آنچه دینظ ییبا صدا» و«
 است رفته

 *توست ییتو/ یتوا توام همزه
 تواند ٢دیمتروا) ارمندکشما (    میتوا     

 است خسته یا خسته ام خسته همزه )رملفوظیغ یها( »ـِــ«
 اند خسته دیا خسته میا خسته

 است  یزپیت یا یپ زیت ام یزپیت همزه »یاِ «
 اند یزپیت دیا یزپیت میا یزپیت 
 است  یارک یا یارک ام یارک همزه »یا«
 اند یارک دیا یارک میا یارک 

                                                 
ا ستاره یها لمهک * در  هستندیدار  مستثنا  قاعده  از  جدول   .ن 
باشـد،  آن نیز بـا مصـّوت آغـاز شـده پس از ای مختوم به مصّوت باشد و جزءِ  چنانچه کلمه. ١
یکـی : استفاده کـرد) با ارزش یکسان(مصّوت از دو نوع صامت میانجی  میان دو ۀتوان در فاصل می

تنهـائی، کـه / زیبائی؛ تنهایی/ دانائید؛ زیبایی/ ؛ نظیر دانایید»همزه« و دیگری صامِت » ی« صامِت 
در اینجا، . کند دیگر فرق می ۀای به کلم و از کلمه» ی«در بعضی همزه غلبه دارد و در بعضی دیگر 

 .است انتخاب شده» ی«آموزش، صامت میانجی  تی و سهولِت یکدس برای حفِظ 
ندارد، » دیتوا«چون . ٢ شد» دیمتروا«معنا   .آورده 
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  یو مفعول کیر ملیضما
  

  ،)تـان(تـان  ـِــ، ـ)مـان(مـان  ـِــش، ـ ـَـت، ـ ـَـم، ـ ـَــ[ ١یو مفعول کیر ملیضما
 یصـورتها از خود به شیپ یها گانه، همراه با واژه شش در حاالِت   ،])شان(شان  ـِــ
  :دشو یر نوشته میز
 مثالیانجیصامت ملمات مختوم بهک

 برادرش برادرت برادرم ــ صامت منفصل
 برادرشان برادرتان برادرمان  

 تابشک تابتک تابمک ــ صامت مّتصل
 تابشانک تابتانک تابمانک  
  ر آنچه در ینظ ییبا صدا» و«
 است ار رفتهکبه »  رهرو«

  رهروم ــ
 رهرومان

  رهروت
 رهروتان

  رهروش
 نرهروشا

 شیپا تیپا میپا ٢»ی« »آ«
 شانیپا تانیپا مانیپا  
ار کبه » عمو«ر آنچه در ینظ ییبا صدا» و«

 است رفته
  میعمو »ی«

 مانیعمو
  تیعمو
 تانیعمو

  شیعمو
 شانیعمو

 اش خانه ات خانه ام خانه همزه )رملفوظیغ یها(»  ـِــ «
 شان خانه تان خانه مان خانه  مفرد کیر ملیش از ضمایپ
  ام یپ همزه مفرد کیر ملیش از ضمایپ» یاِ «

 مان  یپ
  ات یپ
 تان  یپ

  اش یپ
 شان یپ

  ام یشتک همزه مفرد کیر ملیش از ضمایپ» یا«
 مان یشتک

  ات یشتک
 تان یشتک

  اش یشتک
 شان یشتک

بـه » ویـراد«ر آنچـه در ینظ ییبا صدا» و«
 فرد کیر ملیش از ضمایاست پ ار رفتهک

  وامیراد ٣همزه
 ومانیراد

  واتیراد
 وتانیراد

  واشیراد
 وشانیراد

                                                 
دستورها. ١ فارسیاخ یدر  زبان  بهیر  ملیضم«ر ینظ یاصطالحات یجا ،  ر یضـم«ا یـ» کـیر 
اصطالِح »یمفعول شخصیضم« ،  صل یر  مک به» مّت  .رود یار 
ه  در تداوِل . شود ممکن است در مواردی حذف» ی«این . ٢ گفته » بابایم«جای  به» بابام«عاّم
یسنده زباِن  در ادبیاِت . شود می کنـد، وضـع بـه همـین  گفتار را ضـبط می داستانی هم، زمانی که نو

جای  به» بازوت« گیرد، مثًال استعماِل  شعری این حذف صورت می ضرورِت  در شعر به. منوال است
 .»دست و بر بازوت بادآفرین بر «: در این مصراع» بازویت«

رادیوم خـراب «شود  شود، مثًال گفته می آغازی حذف می در محاوره، اصوًال همزه و مصّوِت . ٣
 .»رادیوام خراب شد«و نه » شد
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  یو نسب یره و مصدر کن یای
  
صـورتها) یو نسب یمصدر یاین یهمچن(ره کن یای به  گوناگون  حاالت  ر یـز یدر 

  :شود ینوشته م
  

مثال یانجیصامت ملمات مختوم بهک

  صامت منفصل
  صامت مّتصل

  »رهرو«ر آنچه در ینظ ییبا صدا» و«
 .است ار رفتهکبه 

  ـــ
  ـــ
  
 ـــ

  یبرادر
  یتابک

  
 یرهرو

  ١)رملفوظیغ یها(»  ـِــ «
  »یاِ «
  »یا«
  »ویراد«ر آنچه در ینظ ییبا صدا» و«

  است ار رفتهکبه 
  »آ«
  »دانشجو«ر آنچه در ینظ ییبا صدا» و«

 است ار رفتهکبه 

  همزه
  همزه
  همزه
  

  »ی«
  »ی«

  
 »ی«

  یا خانه
  یا یزپیت
  یا یشتک

  
  ییویراد
  ییدانا

  
 ییدانشجو

                                                 
در الحاق به . ١ جای آن  میـانجی بـه» ِگ «شود و  ، حذف می»یای مصدری«های غیرملفوظ، 
اضافه  میانجی» ِگ «افتاده و » یای نسبت«حاق به در چند کلمه، های غیرملفوظ در ال. بندگی: آید می
 .»هفتگی«، »همیشگی«، »خانگی«: است شده
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  اضافه ۀر سک
   

بـرا یاضافه در خط آورده نم ۀسرک ۀنشان مگر  ابهـام در  یشود،  ه کـ یلمـاتکرفـع 
  :ندک یجاد میا یدشوار

سوار  ْاسْب / یاسِب    یسوار  
 یانجیـصـامت م با یگاه مضاف، حالِت  در رهرو، پرتو، جلو،مانند  یلماتک  ــ

ا یـ آوردن. »فتابآ  پرتِو «بدون آن، مانند  یو گاه» آفتاب یپرتو«د، مانند یآ یم» ی«
  .تابع تلّفظ خواهد بود» ی« یانجیاوردن صامت مین

براـ به هاک یـ  حالِت یغ یلمات مختوم  عالمِت  رملفوظ، در  از   ١»ء« مضاف، 
  :شود یاستفاده م

نام ۀخان   او ۀمن، 
بـه  ، در اضافه)شود یتلّفظ م» آ«ه ک(» ٰی «مختوم به  یعرب یها لمهکدر ، »ی«  ــ

  :شود یل میتبد» الف«از خود، به  بعد ۀلمک
موسایمس یسایع هوایلک یح،  ْفس،  یم،  راکُ نَ   اسیق یْب

                                                 
عالمت یا. ١  .است» ی« ۀشد وتاهکن 
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١همزه ۀنشان

*  
    

  یانیم ۀهمز
شـود، مگـر  ینوشـته م» ا« یرسک یش از آن مفتوح باشد، رویپ اگر حرِف ) الف

 ِی رسـک یصـورت رو نیـا در هک باشد» ـِــ«و » او«و » یا« از آن مصّوِت  ه پسکآن
  :شود ینوشته م» یـ«

  رأفت، تأّسف، تأللؤ، مأنوس، شأن
  م، رئوف، مئونت، مطمئن، مشمئزیس، لئیرئ
ـل« بـر وزِن  یلمـات عربـکدر : تبصره مر یـنظ» ُمَتَفِعّ ر، متـأّخر، متـأّل ه در کـ متـأّث

قـرار  کآن مـال یعربـ ل شـده، همـان صـورِت یسره تبدکآنها به  ۀن فتحیتداول، اول
  .است گرفته
شـود، مگـر  ینوشـته م» و« یرسـک یاز آن مضموم باشد، رو شیپ اگر حرِف ) ب

نوشـته » ـیـ« یرسـک یصـورت رو نیـا ه درکـباشـد » او« از آن مصـّوِت  ه پسکآن
  :شود یم

ر، مؤانستیرؤ  ن، مؤّث   ا، رؤسا، مؤّسسه، مؤّذ
  ، رئوسشئون

                                                 
خوشنویگاه * در  خصوصًا  زیسی،  در  ا»ء« یانیپا ۀهمز رِ ی،  بدون  به کنی،   یگـرید ۀلمـکه 

شده عالمت اضافه  مکه یشب یباشد،  صحکگذارند  یسره  نیه   .ستیح 
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حــرِف ) ج مفتــوح  شیپــ اگــر  ســایــاز آن  پــسکا  حــرف  ن و  باشــد، » آ«از آن 
  :شود یآ نوشته م/ ـآ صورِت  به

  ، قرآن، مرآتیمآخذ، آلل
  :شود ینوشته م «  ی« یرسکبا  یفرنگ ِل یدخ لماِت ک ۀیلّ کموارد و در  ۀیدر بق

رئال هیلئام،  جرئـت،  مسـئله،  مسـئول،  اسـتثنائات،  قرائـات،  ، ئـتیست، 
نئولئون تئاتر،  سئول،    ١ن، 
  توأم: استثنا

    
  یانیپا ۀهمز

باشد  شیپ اگر حرِف ) الف ، )مفتـوح ماقبـل یانیـم ۀمانند همز(از آن مفتوح 
  :شود ینوشته م» ا« یرسک یرو

ملجأ منشأ،  مبدأ،  مأل،    خأل، 
پ) ب باشد  شیاگر حرف  ، )مضـموم ماقبـل یانیـم ۀمانند همـز(از آن مضموم 

  :ودش ینوشته م» و« یرسک یرو
تأللؤ   لؤلؤ، 

روکاز آن م شیپ اگر حرِف ) ج باشد،    :شود ینوشته م» ی« یرسک یسور 
  ٢متأللئ

سا شیپ اگر حرِف ) د تها یکیا ین کاز آن  » یا«و » او«و » آ« بلنـِد  یاز مصّو
بدون    :شود ینوشته م یرسکباشد، 

ش سوء،  بطیجزء،  طء،  ُب انشاءیء،  امالء،  ماء،  سماء،    ٣ء، 

                                                 
گاهیه ۀلمک. ١ میئ یدروژن  نوشته  صحکشود  یدورژن  نیه   .ستیح 
بوده یمنش ۀلمک. ٢ ئ  نِش ُم اصل  فارسکاست  در  در  شده» ی«به » ء« یه   .است بدل 
 ۀلمـک در فارسی، در اضافه به انشاء، امالء، اعضاء، پایانی بدون کرسی در کلماِت  ۀهمز. ٣
اعضـاانشای خوب آید، مانند می میانجی» ی«جای آن  شود و به از خود، غالبًا حذف می بعد  ی، 

صح ۀهمز حفِظ  یول بدن، هم  استیآن  بدن: ح  اعضاِء  خوب،   .انشاِء 
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اعضاءنند ما یلماتک: ١ ۀتبصر   امالء،  فارس انشاء،  هـم  یانیـپا ۀبدون همـز یدر 
صحکشود  ینوشته م استیه    .ح 

  
 ماقبـل یانیـپا ۀا همزی) یرسکبدون (ن کسا ماقبل یانیپا ۀهرگاه همز: ٢ ۀتبصر

 یایـبـه ) »و« یرسـکبـا (مضـموم  ماقبل یانیپا ۀا همزیو ) »ا« یرسکبا (مفتوح 
ز حفـظ یـآن ن یقبلـ یرسـکرد و یـگ یم»    ی« یرسـکره مّتصل شـود، کا نیوحدت 

  .شود یم
شیجزئ منشائیئی،  لؤلوئی،    ی، 

شمار تابِت ک یراهنما جدول  صفحات بعد، در  شده٣ ۀهمزه، در  ارائه    .است ، 



 دستور خّط فارسی       ٣٢
 

 

  
 

  تابت همزهک یراهنما. ٣جدول 
  

 یرسکبدون »  ی« یرسک»و«یرسک»ا«یرسک
 »ء« »  ، ـئ  ئ«»ؤ، ـؤ«»آ، ـآ«»أ، ـأ«

 ُبطء ائتالفلؤتألقرآنبأس
 ءیَبط ارائهرؤسایآللریتأث

 جزء اسائهایرؤمآلتأّخر
 سوء استثنائاتتیرؤمرآتریتأخ
 ءیش یاستثنائسؤالمآخذبیتأد
 ضوء القائاتفؤادمآثریتأذّ 

 ءیف اورلئانلؤلؤمنشآتتأّسف
 ماء سمیدئالیالؤممآبسیتأس
   سیبئاترمؤالفتمآربد کیتأ

   بئرمؤانست تأّلف
   پرومتئوسمؤتلف فیتأل

   پنگوئنمؤتمن تأّمل
   تبرئهمؤّثر نیتأم
   تخطئهمؤّدب یتأنّ 
   تئاتریمؤدّ  ثیتأن
   تئودورمؤّذن لیتأو
 
ّ
   توطئهمؤّسس لتفأ

   یجزئمؤّسسه تأللؤ
   یسوئدکّ مؤ توأم
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 یرسکبدون «  ی« یرسک»و«یرسک»ا«یرسک
 »ء« »  ، ـئ  ئ«»ؤ، ـؤ«»آ، ـآ«»أ، ـأ«

   جرئتمؤّلف  خأل
   دنائتمؤمن  رأس
   دوئلمؤّنث  یرأ

   رافائلمؤّول  )یقرآن(سبأ 
   ستیرئالدیمؤ  شأن
   سمیرئال    مأثور
   رئوس    مأجور
   رئوف    مأخذ
   سیرئ    مأخوذ
   ژوئن    مأذون

   یکزیژئوف    ولکمأ
   سئانس    مألوف
   سئول    مأمن
   سوئد    مأمور
   ئاتیس    مأنوس
   شائول    مأوا
   شئون    وسیمأ

   قرائت    مبدأ
   قرائات    متأّثر
   ائوکاک    متأّخر

   لئوپاتراک    یمتأذّ 
   الئوس    متأّلم
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 یرسکبدون «  ی« یرسک»و«یرسک»ا«یرسک
 »ء« »  ، ـئ  ئ«»ؤ، ـؤ«»آ، ـآ«»أ، ـأ«
   میلئام، لئ    تأّملم

   لئون    متأّهل
   یلوئ    متأللئ
   مائومائو    مستأصل
   مسائل    مأل
   مسئول    ملجأ
   مئونت    منشأ

   مرئوس    )یقرآن(نبأ 
   یمرئ    أسی

   مشمئز      
   ناپلئون      
   نشئه      
   نشئت      
   نوئل      
   نئون      
   دئویو      
   ئتیه      



  ٣۵ي      دستور خطّ فارس
 

 

  
   
   
   
   

  
   

  
بکیها و تر  واژه   یبات و عبارات مأخوذ از عر

    
واژه» ة« تر در  عبـاراِت کیها و  عربـ بـات و  از  صـورتها یمـأخوذ  ر نوشـته یـز یبـه 
  :شود یم

بهکاگر در آخِر . ١   :شود ینوشته م» ت« صورِت  لمه تلّفظ شود، 
برائت مراقبت،  نظارت،  قضات،  جهت،    رحمت، 

مش یاستثنابه  ز ةو کصلوة،  ر ةو ک،  جـا( هیعل هاللّ حمة،  مراعـاِت کـ ییدر   ه 
قرآن رسم باشدکن یا یالخّط    ).لمات در نظر 
بهکاگر در آخِر . ٢ نشود،  نوشـته ) رملفـوظیغ یهـا(» ه/ ـه«صورت  لمه تلّفظ 
  :شود یم

معا تیعالقه،  آ مراقبه،  نظاره،    هینه، 
ا به یو در  مربوط  قواعد  از  حالت    : ندک یت میرملفوظ تبعیغ »یها«ن 

م عالقه نظارگان،  مراقبهیب ۀنیعامند،    یا مار، 
، لةالقدر، ثقةاالسالمیالوداد، لةاملک، مانند یج در فارسیرا یعرب باِت کیدر تر. ٣

دا به المعارف،ةر یخاتمةاالمر،  اما  ینوشته م »ة/ ـة«صورت  معموًال  شود، 
تر یدر بعض یگاه مانند کیاز  بهاهللا تیآو  االسالم حّجتبات،  » ت« صورِت  ، 
آن هم دکد یآ یم استه    .رست 
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برخک» و« حةو کز  مانند، یعرب یها لمهکاز  یه در  مشةو ی،  صلو ةو ک،  صورت  به ة، 
فارسـ یتلّفظ م» آ« مـوارد( یشـود، در  رعاکـ یجـز در  قرآنـ ت رسـمیـه   ِی الخّط 
باشدکگونه  نیا مورد نظر     ١.شود ینوشته م» الف« صورِت  به) لمات 

حکز  مشیات،  صالتکات،    ات، 
مشةو کز مانند  ییها لمهک: تبصره صلو ةو ک،  ا( ة،  به  شـدهیاگر  صورت نوشـته   ن 

به )باشد اضافه  با ینسبت » ی«، در  وحدت،    :شود ینوشته م» ت«و » ا«ا 
مشیاتکز  صالتیاتک،  حی،    یاتی، 

    
بهیهم» وتاهکالف « موارد ز ینوشته م» الف«صورت  شه  مگر در    :ریشود، 

علٰی ال. ١ اولٰی ، حتّ ٰی ،  لٰی ،  اُو   ؛ٰی ، 
  :خاص یها اسم. ٢

مرتضییحی، یسیع مصطفی،  موسی،  مجتبی،    ی، 
ٰه یعاسٰم مانند  ییها واژه: تبصره رحٰم ل،  ا یقرآنـ الخِطّ  ه در رسـمک نرون،  ن یـبـه 

فارس یصورت نوشته م هـارون، یاسـماع: شـود ینوشـته م» الـف«با  یشود در  ل، 
قاعدک یبعض .رحمان از  اعلیاله: فوق مستثناست ۀلمات    . ...حضرتی، 
عک یباتکیتر. ٣ عربیه  از  ًا  شده ین   :است  گرفته 

جٰی الهــد اعالم بدرالــدُّ طــوبٰی ،  ــ ٰی ،  ْحصــکل والُت دُّ َع الُت ، ٰی ِســدَرُةالُمنَته، ٰی ، 
حص   )یفعل یها غهیص( ٰی الُت

    
اسام قـرآن کشـ به...) س، طـه، ویـمانند (قرآن  یها سوره یــ  مضـبوط در  ل 

اما در  ینوشته م طاها، نیاسیمانند  یلماتکشود،  تـوب و کتطابق م ۀقاعد... و آل 
رعا   .شود یت میملفوظ 

                                                 
و نام. ١ متون قدیم  در  خاص  ثبت شده اسامی  امالی عربی  ، باشد خانوادگی اشخاص، اگر با 

حیو ةمشکو : شود به همان شکل حفظ می ینی،  امالی فارسی ثبت شده الحیوانةالّد باشد  و اگر با 
م هاللّ  حشمت، هاللّ  رحمت صورِت  هب  .شود ینوشته 
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  یگذار  تکد، حر ین، تشدیتنو 

  »ـ ـ وو« یانیم یهجا
   

متـون یـو ن یرسـم یها در نوشـته) شـود تلفّـظ ه کـ یدرصورت(ن یتنو آوردِن  ز در 
  :شود یر نوشته میز ین به صورتهایتنو. است یالزام یآموزش
  :شود ینوشته م» ـاً  /اً « صورِت  جا به در همه: ن نصبیتنو. ١

، نت ، عجالتًا ، موقتًا ، جزئًا ، طبیواقعًا ، مقدمتًا ، ابداً یجتًا ، عمدًا    ١عتًا
 ِن یهرگاه با تنـو ،جزء، استثناء، ابتداءمختوم به همزه، مانند  یها لمهک: ١ ۀتبصر

از  بعـد» الـِف « ین روید و تنویآ یم»    ی« یرسک یآنها رو ۀنصب همراه باشد، همز
، ابتدائاً : ردیگ یقرار م آن ، استثنائًا   .جزئًا

» ــه/ ه«ا یـ» ت« صورِت  به یه در فارسک، اعم از آن»ـة /ة« یتاء عرب: ٢ ۀتبصر
ده یشـک» ت«ن نصـب، بـدل بـه یشـود، در تنـو تلفّـظ ا یـنوشته ) رملفوظیغ یها(
د، ماننـد یـآ یم» ت« ه پـس ازکـرد یـگ  یقـرار م یالفـ ین رویو عالمت تنو شود یم
، موقتینت ، حقجتًا ، مقدمتًا ، نسبتًا   .قتاً یًا

 فقـط شـود و ینوشـته م ــٍـو  ــٌـصورت  جا به در همه: ن جّر ین رفع و تنویتنو. ٢

                                                 
بخواه. ١ بیاگر  شودیتنو یم  خوانده  ابدا: ن  اصال،   .مطلقا، 
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  :رود یار مک ج است بهیرا یه در زبان فارسک یبات مأخوذ از عربکیتر در
ه یعل ٌه، متفٌق یف عنه، مختلٌف  ه، منقوٌل یال ه، مضاٌف یال مشاٌر 
  .انکنحوٍ  ّی اب جٍد، ، ابًاعنیُاخر بعبارٍة 

   
ه موجـب ابهـام و التبـاس ک ییشه ضرورت ندارد مگر در جاید همیگذاشتن تشد

  ١:هاست نگاشت ق آن همیاز مصاد یکیه کشود 
  بّنا/ّره؛ بناکُ /رهکدّوار؛ /؛ دواریِعلّ /ین؛ علیّ مع/نیمع
ز در اسناد و یزبانان و ن یرفارسینوآموزان و غ یبرا یدر متون آموزش: تبصره

  .است یموارد ضرور ۀد در همیتشد ، گذاشتِن یدولت یرسم متوِن 
    

  :داده شود یه احتمال بدخوانکالزم است  یتنها در حّد  یگذار  تکحر 
  چشمه سرِ /ُبَرد؛ سْرچشمه/ِحَرف؛ ُبْرد/َعرضه؛ َحرف/ُعرضه

    
  :شود یبا دو واو نوشته م» ـ  ـ وو« یانیم یهجا یدارا یها واژه

  اووس، داوودکیکطاووس، لهاوور، 
  .بالمانع است یالخّط قرآن ت از رسمیتبع واو به یکبا » داود«نوشتن : ١ ۀتبصر
ار یـاخت) مطـابق شناسـنامه(شـده  ینهاد طدر مورد نـام شـخص، ضـب: ٢ ۀتبصر

  :شود یم
   یاوسکاوس، ک

                                                 
 .شود که امالی واحد اما دو تلّفظ و دو معنی متفاوت دارد هایی اطالق می به واژه: نگاشت هم. ١
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١باتکیتر 

*  
    

سـه فـرض قابـل  یبـات در زبـان فارسـکیتر یسـیا جدانویو  یسینو وستهیپ باِب  در
ر است   :تصّو

  .استثنا ن مواردِ ییب و تعکّ لمات مرک ۀهم یسیجدانو یبرا ین قواعدیتدو. ١
قواعدیتدو. ٢ مـواردِ یـیب و تعکـمر لمـاِت ک ۀهمـ یسـینو وستهیپ یبـرا ین   ن 
  .استثنا
ــدو. ٣ ــدیت ــرا ین قواع ــیجدانو یب ــ یس ــ یالزام ــاِت کاز  یبعض ــمر لم و  بكّ

  .سندگانینو لمات بهکر یخصوص سا ار دریاخت گر و دادِن ید یبعض یسینو وستهیپ
تدو فارس« ِب ین و تصویفرهنگستان در  را برگز»یدستور خّط  فرض سوم  ده یـ، 

مواردِ  پیو  یسیجدانو یالزام و تنها  شـرح ز یسـینو وستهیا  بـه  معـیـرا   ردهکـن یّ ر 
  :ستا

  
  شود یوسته نوشته میه الزامًا پک یبکّ لمات مر ک) الف		

شـه جـدا نوشـته یشـود هم یشـوند سـاخته میب بـا پکیه از ترک یبکّ لمات مرک .١
 ِت یاـا رعــ، ب»هم«و » یب«، »به« یاـوندهـشیا پـه بـک ییاـبهکّ ر مرـود، مگــش یم

                                                 
اد*  تریر  مرکینجا  شـامل  معنـاکـبات  بـه  و  اسـت  مشـتق  و  معنـا ییب  از   ردنظرِ مـو یاعـم 

به یتابهاک سندگاِن ینو زبان  رفتهک دستور   .است  ار 
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شـوندها و یهـا و پ هاز واژ یبعض یامال«ام آن در کشود و اح ی، ساخته مییاستثناها
  .است آمده) ٢٣و  ٢٢ص (» پسوندها
وسـته نوشـته یشـه پیشود هم یب با پسوند ساخته مکیه از ترک یبکّ لمات مرک  .٢

  :هک یشود، مگر هنگام یم
  :سان باشدیکدوم  جزءِ  یآغاز اّول با حرِف  جزءِ  یانیحرف پا) الف

  بان مند، آب نظام
ِل  جزءِ ) ب   :آن عدد باشد اّو

  گانه گانه، پانزده دهگانه،  پنج
  )واحد پول( یستگانیب: استثنا

سـت، در ین یا تابع قاعـده یسینو وستهیا پیجدا و  ِث یح از» وار« پسونِد : تبصره
  :شود یوسته نوشته میگر پید یها جدا و در بعض لمهک یبعض

  وار یوار، پر  وار، طاووس یوار، فردوس یطوط
  بزرگوار، سوگوار، خانوار

  :گونه است طیبسه ک ییبهاکّ مر  .٣
هفتصد،  صد،یشنبه، پنجشنبه، سیکر، رختخواب، کشیآبرو، الفبا، آبشار، ن

  یستگانیب تا،یک
  :باشد ییهجا کآغاز شود و ت» آ«دوم با  جزءِ   .۴

  گالب، پساب، خوشاب، دستاس
باشـد، از  هجـا داشـته یـکاز  شیآغـاز شـود و بـ» آ«دوم، اگر بـا  جزءِ : تبصره

شـاهنگ، یز، پیـدالو شـود، ماننـد  یوسته نوشته میپ یگاه: ندک یت نمیتبع یا قاعده
بان آموز، دل دانشجدا، مانند  یو گاه ،بسامد گاه، ز   .آور آ
 یـیآوا یِی جا ا جابـهیـا ادغام و مزج یا ابدال ی یواج ِش یا افزایاهش کهرگاه   .۵

  :باشد داده یدر داخل آنها رو
  نینجبکق، سی، شاهسپرم، نستعلیار، ولنگار یچنو، هش

  :باشد اربرد مستقل نداشتهکآن  جزءِ  یکم ک ه دستک یبکمر  .۶
باکغمخوار، رنگرز،    هر
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   ١:ندکجاد یا ییا ابهام معنایه جدا نوشتن آنها التباس ک ییبهاکّ مر  .٧
  )نام به(، بهنام )روز به(، بهروز )اری به(ار یبه

ا یـ یصـورت رسـم باشـد و به ییهجـا کدوم آنهـا ت ه جزءِ ک یبکّ مر یها لمهک  .٨
  :باشد افتهی یو صنف یو ادار یسازمان ۀ، جنبیرسم مهین

  تابدار، آشپزکاستاندار، بخشدار، 
    

  شود یه الزامًا جدا نوشته مک یبکّ لمات مر ک) ب
  ):هیال مضاٌف  و صفت، و مضاف و شامل موصوف( یاضاف یبهاکیتر  .١

وه، یـم ، آبینیزم بینظر، س ضرب، صرِف  ، حاصلیعال یم، شوراک دست
  ومیل آب

  :آغاز شود» الف«دوم با  جزءِ   .٢
  احساس مک، یافتادگ ز، عقبیانگ دل

  :مخرج باشد ا همیدوم همانند  جزءِ  یاول با حرف آغاز جزءِ  یانیحرف پا  .٣
  پرده ، چوبیبر  مصرف، چوب مکن، ک کنامه، پا  نییآ

  :ررکم ل از دو جزءِ کمتش یبهاکّ ز مریو ن یاتباع یبهاکّ مر  .۴
  هق ، هقکت کل، تمو  ن، پولیرنگ نیسنگ

  :بکّ ب و فعل مرکّ مصدر مر  .۵
  داشتن، سخن گفتم، نگاه داشتم گفتن، نگاه سخن

  :باشد یفرنگل یدخ ۀلمکآنها  جزءِ  یکه ک ییبهاکّ مر  .۶
ز، ش خوش   دار پوش، پاگون یکُپ

  :ه شامل چند جزء باشدک یعرب یعبارتها  .٧
، یتعـال ، حّق یتعـال یهـذا، بار  ، معاهللا شاء هذا، ان یبعد، عل ، منکذل مع
  حال ّی ا یعل

                                                 
در بِ . ١ ، این التباس بیشتر  در شعر بهصورت کُ (ْه ْه و کُ کَ  ْه ًا  در قدیم و عمدت  کار رفته ْه بیشتر 
م) است کُ : شود یمشاهده  یز،  کهر ل،  کهِگ کهکشان،  با،  کهر  .هساربهساز، 
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صورت نوشتار: تبصره استیجا» یتعال بسمه«و » یتعال باسمه« ِی هر دو    .ز 
واژه یک  .٨ از  باشدکّ مر یها جزء  عدد    :ب 

هفت پنج هشت تن،  ه گنبد،  نُ دهکفل بهشت،    چرخه ، 
دک، یکعدد  یاستثنا به: تبصره قواعد  به  ه  توّج با  و  مورد  به  بسته  بـا یه  گـر، 

صح دو هر استیامال    :ح 
/ پارچـهیکسـره؛  یک/ سـرهیکشـبه؛  یک/ شبهیکه؛ یسو  یک/ هیسو یک
  پارچه یک

جزءِ ک یبکّ مر یها لمهک  .٩ بـه هـا ه  ل آنها  شـود یغ یاّو  یهـا(رملفـوظ خـتم 
استکح رملفوظ دریغ   ):م حرف منفصل 

پایگ بهانه   ریگ نارهکدار،  هیر، 
هفتگمانند  ییها لمهک: تبصره خفتگان،  ترک یبچگ، یتشنگان،   ِی ب، هـاکیـه در 

بهیغ شده و  ا آمده یانجیم» ِگ «آن  یجا رملفوظ آنها حذف  از  قاعـده یـاسـت،  ن 
  .مستثناست

پک  .١٠ با  نامأنوس ی ی، طوالنیسینو وستهیلمه  احیا  شودیا  پردندانه  ًا    :ان
مصلحتیطلب تیعاف پا یب ،  حقیضم کن،    جو قتیر، 

اجـزا یکیهرگاه   .١١ حـرِف  ۀگونـ چنـد یدارا بّکـمر ۀلمـک یاز  بـه   مختـوم 
جدانومتّ  منفصل و حرِف  چون  باشد،  گونهیگونه  یسیصل  به حـرِف  یها ا   مختوم 
اجبار به یمنفصل  جدانو تبع  است  گونهیگونه  ِی سیآن  تـر  یز منطقـیگر نید یها ا 

  :است
پامال ْی پا/ پابرهنه   مال ْی پا/ برهنه؛ 

صفِت کّ مر ۀلمکجزء  یک  .١٢ صفِت ی یمفعول ب    :باشد یفاعل ا 
نمیرس اجل اخالل کده،  پا ک پرورده،    نندهک کننده، 

باشد یک  .١٣ خاص  اسم    :جزء آن 
ع یسعد ع یسیصفت،    بافته میمر ۀرشت یسیدم، 
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پای یآغاز جزءِ   .١۴ بسامد ز یانیا    :باشد اد داشتهیآن 
هفت یکن شاهیکپ بخت،  سینش ر،    چشم هین، 

پ  .١۵ با  اجزایسینو وستهیهرگاه  اکیتر ی،  نشود و  معلوم  ابهام معنایحب  ًا   ییان
  :دید آیپد

پا  کپا  پا  کنام،  خوشیرا کدامن،    یار یب ، 
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  ییبا چند صورت امال ییها واژه
    

. مضـبوط اسـت یـیامال ا چند صـورِت یدو  یه داراکوجود دارد  یلماتک یدر فارس
ص؛ / س/ ط؛ ث/ ع؛ ت/ ا(آنهـا حـروف همـاوا  تابـِت که در کاست  ییها مراْد واژه

غ/ ض/ ز/ ه؛ ذ/ ح ــه) ق/ ظ؛  ــ ب ــهک رفت ا. باشــد ار  ــفهرســت  واژهی ضــبِط  ن  ــا و   ه
  :ر استیعام و خاص، به شرح ز کیکآنها، به تف یبرا یشنهادیپ

  با ضبط مختار ییا چند صورت امالیدو  یدارا یها فهرست واژه

ا واژهیدر  فقط  فهرست  شـده ییها ن  داراکـاسـت  درج  صـورِت یـدو  یه  چنـد   ا 
 ییهـا ا واژهیـار رود، ک امروز به یآن در زبان فارس بر ه باشد و عالوهشد  ضبط ییامال

اربرد فـراوان کـه کـر آنهـا یها و داروها و نظاکاهان و جانوران و خورایگ یچون نامها
  .دارد

هـا از هـر  گونـه واژه نیـا. اسـت امـدهیدر فهرست ن کا مترویمهجور  یها واژه
  .شود یهمان متن نقل م با ضبِط  یمتن

بـا ) ییایا محل جغرافیاعم از اسم شخص ( یا اسمیلمه ک ه ضبِط ک یارددر مو
 همـان ضـبِط  یمیو قد یخیا اسم متفاوت باشد، در متون تاریلمه کآن  مختارِ  ضبِط 
  .شود یم نوشته میقد

  :است  ت شدهیت رعایاولو ِب یترت ر بهیها، ضوابط ز در ضبط واژه
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حل یمثًال صورتها: رواج ضبط ــ حوله،  باغه یآذوقه،  قور اره،  قّد تاالر،  به  ...وم، 
شدهیهم انتخاب  اعتبار    .است ن 

 ش تعـدادیز از افـزاین پرهیو همچن یخیمالحظات تار یدر موارد نادر، بعض ــ
به دو  یامال یه داراک ییها واژه اما  چنـد معنـیـواحد  نظـر بـوده یا  مـورد   اسـت 
  .است
ضبط  ــ بهیدرس یتابهاکعمومًا  ترجیژه دبستانیو ،  شدهی،    .است ح داده 
امالـ صورت  پ ییـ  باشد،  مرّجح    .است شنهاد نشدهیتازه، هرچند 

   
١ییامال یصورتها

 ضبط مختار *
   ا /آ

 آذوقه آذوقه/ آزوقه
 آروغ آروق/ آروغ
  اآق آغا/ آقا

ــــا« ۀلمــــک( ــــا حــــرف » آق   نوشــــته» ق«امــــروزه ب
ــ یم ــا یشــود، ول ــدکن ی ــان یم گــاهیلمــه در ق   لقــب زن

ـــرف  ـــا ح ـــوده و ب ـــورت  به» غ«ب ـــا«ص ـــته» آغ   نوش
ـــده یم ـــادمل ش ـــد ش ـــت، مانن ـــا، و نیآغا، گل کاس   آغ

ــاه ــن یگ ــی ــا هم ــه تابــت درکن یز ب ــردان ب ــورد م ــ م   ارک
ـــه یم ـــا رفت ـــدخان و آغاپاش ـــد آغامحّم ـــت، مانن   .اس

  زیــامــروز ن یارد خــاص، در خــّط فارســن مــویــدر ا
 .)شود یت میم رعایقد همان ضبِط 

 اتاق اطاق/ اتاق
 اطو/ اتو اطو/ اتو

                                                 
دو گون اژهو * دارای  مراجعـه، فقـط  نوشتاری است، برای سهولِت  ۀهایی که حرف آغازی آنها 

یسـیم بـا آن حـرف  است که اگر می حرفی آورده شده ذیِل  خواستیم آن کلمه را به فارسـی سـره بنو
دو حرِف  نوشتیم، به می ذیل حرف  آغاز می» غ«و » ق« جز کلماتی که با   آورده شـده» ق«شود که 

 .است
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ضبط مختارییامالیصورتها
اختاپوساختاپوث/ اختاپوس
اسطبلاصطبل/ اسطبل

اسطرالباصطرالب/ اسطرالب
نیافسنتنیافسنط/ نیافسنت
گهشن َاَلمشنگه َعَلم/ شنگه َاَلم

امپراتورامپراطور/ امپراتور
سیامپراترسیامپراطر/ سیامپراتر
ُاتراقاطراق/ ُاتراق

   
  ب

یباباغوریباباقور/ یباباغور
 یباطر/ یباتریباطر/ یباتر

باتالقباطالق/ باتالق
باجناغباجناق/ باجناغ
بقچه/ بغچهبقچه/ بغچه
بلغوربلقور/ بلغور

تیبلطیبل/ تیبل
   
  پ

پاتوقپاتوغ/ پاتوق
   
  ت

وتوروق ترقوتوروغ تاراغ/ وتوروق ترق
طارمطارم/ تارم
تنبورطنبور/ تنبور
طاسطاس/ تاس
بابک طاسبابک طاس/ بابک تاس
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ضبط مختارییامالیصورتها
تاغ)نام درختچه(تاق / تاغ
طاقطاق/ تاق
تاق)در مقابل جفت(طاق / تاق
سیطاقدسیطاقد/ سیتاقد
تاالرطاالر/ تاالر
تاولطاول/ تاول
ریتا)نیماش چرخ(ر یطا/ ریتا

ریتباشریطباش/ ریتباش
 طبرخون/ تبرخونطبرخون/ تبرخون
طبرزد/ تبرزدطبرزد/ تبرزد
نیتبرزنیطبرز/ نیتبرز

تپانچهطپانچه/ تپانچه
  دن یتپ دنیطپ/ دنیتپ

 )شود یشته منو» ت«ز با یمشتقات آن ن(
ُتُپقُتپغ/ ُطپق/ ُتپق

ُتتماج)آش ینام نوع(ُططماج / ُتتماج
 )یتراِز آب(= تراز طراز/ تراز
  )نگاِر جامه(= طراز  طراز/ تراز

  یبــه معنــا» طــراز اول«مثــل  ین در عبــارتیهمچنــ(
  ) »مقام اول یدارا«
 .ح استیدو صح طراز هر تراز و هم هم

ترخونطرخون/ ترخون
ترّقهطرّقه/ هترقّ 

طشت/ تشتطشت/ تشت
تغارطغار/ تغار
قایطوبقایطوب/ قایتوب

طوفان/ توفانطوفان/ توفان
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ضبط مختارییامالیصورتها
  چ 

چارقچارغ/ چارق
چلغوزچلقوز/ چلغوز

   
 خ

  

یخطم)ُگل( یخطم/ یختم
   
 د

  

دوقلودوغلو/ دوقلو
   
 ز

  

زغالذغال/ زغال
   

 س
  

سوغاتسوقات/ سوغات
   
 غ

  

  دنیغلت دنیغلط/ دنیغلت
، »کغلتـــ«، »غلتـــان«ن مشـــتقات آن مثـــل یهمچنـــ(

)»غلتان بام«

  
 ق

  

یقاتیقاط/ یقات
قاروقورغاروغور/ قاروقور

قباد)ینام ماه(غباد / قباد
قّدارهغّداره/ قّداره
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ضبط مختارییامالیصورتها
ُقدُقدُغدُغد/ ُقدُقد
غدغنغدقن/ غدغن/ غنقد

قراقروتقراقروط/ قراقروت
یقرتیغرت/ یقرت

قرشمالغرشمال/ قرشمال
ُقُرقُغُرق/ ُقُرق
قورمهقورمه/ غرمه/ قرمه
قروشغروش/ قروش
  َقزغان/ َقزقان

)قزغن/ قازقان، غزغن/ قازغان: گرید یها گونه(

 َقزقان

قشقرقغشغرق/ قشقرق
  قشالغ/ قشالق

)شالغیق/ شالقیق: گرید یاه گونه(
 قشالق

قفسقفص/ قفس
ُقلپُغُلپ/ ُقُلپ
قلنبهغلنبه/ قلنبه
انیقلانیغل/ انیقل

قورباغهغورباغه/ قورباغه
قورتغورت/ قورت
یقوطیقوت/ یقوط

قاجیقِ قاجیِغ / قاجیقِ 
ماقیقِ ماغیقِ / ماقیقِ 

   
  ل 

یالتاریالطار/ یالتار
لقلغ/ لق
ولوق لقولوغ لغ/ ولوق لق
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ضبط مختارییامالیصورتها
قلَ  قلَ غلَ  غلَ / قلَ  قلَ 

یلوطیلوت/ یلوط
   
 م

  

مالطمالط/ مالت
   
 ن

  

ناسورناصور/ ناسور
ینسطورینستور/ ینسطور

ِنق ِنقِنغ ِنغ/ ِنق ِنق
نفتنفط/  نفت
نینفتالنینفطال/ نینفتال

   
 و

  

دنیورُقُلمبدنیُقُلمبور/ دنیورُغُلمب
َوغ َوغَوغ َوغ/ َوق َوق

   
 ه

  

میحلمیحل/ میهل
حولهحوله/ هوله
زیهزیح/ زیه
   
 ی

  

اتاقانیاطاقانی/ اتاقانی
القوزیالغوزی/ القوزی
ورغهیورغهی/ ورقهی/ رغهیُ / رقهیُ 
غوریُ قوریُ / غوریُ 



  ۵١ي      دستور خطّ فارس
 

 

  با ضبط مختار ییا چند صورت امالیدو  یفهرست َاعالِم دارا
 

 ضبط مختارییامالیصورتها
  ا/ آ 

آقاخانآقاخان/ آغاخان
یآغاجریآقاجر/ یآغاجر
آالداغآالداق/ آالداغ
ُاترارُاطرار/ ُاترار
شیاترشیاطر/ شیاتر

 ١ ١اصطهباناتاصطهبانات/ اسطهبانات/ استهبانات
 اسطخر/ استخراصطخر/ اسطخر/ استخر

ایتالیاایطالیا/ ایتالیا
ذهیازهیا/ ذهیا

   
  ب

باطومباطوم/ باتوم
بوزرجمهربوزرجمهر/ بوذرجمهر

   
  پ 

  ریبک پترریبک پطر/ ریبک پتر
پترزبورگپطرزبورگ/ پترزبورگ

   
  ت 

سیتائسیطائ/ سیتائ
  طاب/ تاب

)ردیگ یه سرچشمه میلوکیهکه از ک ینام رود(

 تاب

                                                 
  .است دهيبرگز» استهبانات« يجا را به» اناستهب«، يشوركمات يشور، در تقسكوزارت . 1    



 دستور خّط فارسی       ۵٢
 

 

 ختارضبط مییامالیصورتها
طارمطارم/ تارم
 طالش/ تالشطالش/ تالش

بادیتابادیطا/ بادیتا
کَتَبرکَطَبر/ کَتَبر
تپورطپور/ تپور
طخار/ تخارطخار/ تخار

 طخارستان/ تخارستانطخارستان/ تخارستان
طرابلسطرابلس/ ترابلس
زیترشزیطرش/ زیترش
 ١*طرقبه/ ترقبهطرقبه/ ترقبه
 طسوج/ *تسوجطسوج/ تسوج
 *طوالش/ توالشطوالش/ توالش
 *طوس/ توسطوس/ توس
  یطوس یطوس/ یتوس

  ا لقــب باشــد، ماننــد خواجــهیــاســم  یوقتــ یطوســ(
ـــیرالّد ینصـــ ـــین طوس ـــ ی، فردوس ـــای، همیطوس ـــه ب   ش

.)دیآ یم» ط«
تهرانطهران/ تهران

 طهماسب/ تهماسبطهماسب/ تهماسب
 طهمورث/ تهمورثطهمورث/ تهمورث

سفونیتسفونیط/ سفونیت
   
  ج 

جابلساجابلصا/ جابلسا
   
  خ 

ختاخطا/ ختا

                                                 
  رشوكوزارت انتخابِ * 



  ۵٣ي      دستور خطّ فارس
 

 

 ضبط مختارییامالیصورتها
خافخاف/ خواف

   
 ز

  

زنونذنن/ زنون
   
  س

ساوجبالغقساوجبال/ ساوجبالغ
ُسغدُصغد/ ُسغد

 صقالب/ سقالبصقالب/ سقالب
   

 ش
  

شبورغانشبورقان/ شبورغان
   
 ع

  

سویعصویع/ سویع
  
 ق 

  

قبادغباد/ قباد
َقرلقَقرلق/ َقرلغ
آغاج قرهآقاج قره/ آغاج قره
   
 ک

  

قبادکیغبادکی/ قبادکی
   
 ل

  

لوت)ریوک(لوط / لوت
لوط)مقو(لوط / لوت


