
 
 

 تايپ الفبای زبان شغنانی از طريق کی بورد عادی فارسی به روش آسان

نوروز علی ثابتی: نويسنده  

  .ق.هـ 1432جماد الثانی  14|| . ش. هـ  1390ثور  28|| . م 2011می  18: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

  !خوانندگان گرامی

طريق کيبورد عادی فارسی مالحظه نمودم که بسياری از نويسندگان ما نمی توانند نويسه های شغنانی را از 
بر آن شدم تا روش بسيار آسان را برای شايقين زبان و ادبيات شغنانی معرفی  ،روی اين ملحوظ. تايپ نمايند

  .درج نمايندبدون درد سر کنم تا نوشته های شان را با اين نويسه ها در کمپيوتر 

ودی خود مشکالت اين بخ. ضرورت احساس نمی گردد که کيبورد ديگری را در کمپيوتر تان نصب نماييد
  .با يک کليکعادی فارسی تان تايپ نماييد، و آنهم فقط از همان کيبورد . بار می آوردديگری را 

  :گام نخست

را پيدا و آنرا انتخاب  (Times new Roman)نوی فونت انتخاب نموده و بعدًا را از مي} قلم {  (font)فونت 
  .کنيد

بعدًا، . را انتخاب نماييد (Right to Left Text Direction)گزينۀ  (Paragraph)بعدًا، از مينوی پاراگراف 
  . را انتخاب کنيد Align Text Right)(گزينۀ 

  .باشد 16و  14ين ب  (font size)اندازه قلم 

  :را مشاهده کنيد شکل زير 

 

  

  



 
 

  :قدم دوم

  :از روش زير کار گيريد)  ٿ، ڎ، ڤ، ے، ۈ، ې، ځ، څ، ږ، ښ( برای وارد نمودن نويسه های 

بعدًا، گزينۀ نماد ها . را انتخاب نماييد (Insert)به مينوی اصلی رفته و گزينه  (MS Word)در صفحه ُورد 
(Symbol)  را انتخاب نماييد، و باالی زير عنوانی فرعی(More Symbols) جدول زير . کليلک نماييد

  .ظاهر می گردد

 (subset)انتخاب و از مينوی فرعی  (Times New Roman)بعدًا، در جدول فوق فونت مورد نظر را 
 shortcut)بعدًا نماد و يا سمبول مورد نظر را پيدا نموده و دکمه ميانبر . را انتخاب نماييد (Arabic)عربی 

key  (بعدًا دکمه . ک کنيدرا کلي(CTRL)  و يکی از کليد را در کيبورد کمپيوتر تان زير انگشت تان نگهداريد
باری که می خواهيد هر نويسه مورد نظر انتخاب می گردد و . کليک نماييد) کيبورد(د ها ها را در صفحه کلي

تان فشار دهيد، نويسه مورد نظر  را معه همان کليد انتخابی (CTRL)آنرا تايپ نماييد، صرف کليد کنترول 
را از طريق کی بورد به آسانی تايپ کند، اوًال »  ڤ« اگر کسی بخواهد نويسه : برای مثال .شما تايپ می گردد

را  (shortcut key)کی و يا کليد ميانبر    ، و گزينه شارت کـَتسمبول اين نويسه را از جدول پيدا نموده
را فشار دهيد، کليد ميانبر   (T)را زير انگشت تان گرفته و بعدًا کليد  (CTRL)و بعدًا کليد . انتخاب نماييد

(CTRL + T )  و  کنترولايجاد می گردد، و هر باری که می خواهيد اين نويسه را تايپ کنيد، کليد های(T) 
  .را همزمان فشار دهيد تا نويسه مورد نظر تايپ گردد



 
 

انتخاب نمودم؟ چون بدون دکمه کنترول با فشار دادن اين کليد، نويسه »  ڤ« را برای نويسه  (T)چرا نويسه 
.ددتايپ گر»  ڤ« نويسه  (T)تايپ می گردد، بايد با کنترول جمع » ف « 

  

اگر می خواهيد که ميانبر نويسه . انتخاب گردد (Assign)بعد از فشار دادن همزمان کليد مورد نظر، گزينۀ 
کليک نموده و نويسه مورد نظر تان را تايپ  (Remove)باالی گزينۀ  (Assign) تانرا تغيير دهيد، در پهلوی

  .کنيد

  .نويسه های ديگر هم به همين منوال به آسانی تايپ می گردند

کليد ها بدون دکمه کنترول
<  >  D  B  E  R  [  O  T  Q 

 و .   ی  ذ  ث  ق  ج  خ  ف  ض

 کليد های ميانبر با کنترول
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مشابه هستند، ) ځج و ( و ) ڤف و (، )څخ و (، )ۈو و (، ) ېی و (، ) ٿث و  (، ) ڎذ و ( چون نويسه های 
بدين وسيله . نورد نظر تايپ می گردنديکی بدون دکمه کنترول و ديگر با بکار بستن کليد کترول معه نويسه 

  .می توانيد به سهولت نويسه های شغنانی را به آسانی تايپ نماييد

اين روش را برای محترم عبد الکريم نوجو معرفی نمودم خيلی خوشحال  1378/ 2008بياد دارم که در سال 
  :شد  و اظهار نمود که



 
 

 ڎيا ےم کمپيوترقتشتاُوـِڤـِن ےنۈنږـُچود خرد او فايده ُمَـّتو َيد ُمـْنۈر فيض آباد دَا ڤتا ےو ِمه ُخڎَا« 
  .جناب ايشان از واليت تخار به بدخشان آمده بود. ».چود

  يادش بخير. يادش بيايدمن محترم عبد الکريم نوجو در هر جايی که باشد، شايد از خواندن اين نوشته 

  نوت

زيرا اين کليد ها قبًال دارای ميانبر می . قابل ياد آوری است که از کليد های زير جهت کليد ميانبر استفاده نکنيد
  .باشند

CTRL + A = Select All 

CTRL+S = Save 

CTRL + F = Find and Replace 

CTRL + G = Go 

CRTL + P = Print 

CTRL + Z = Undo 

CTRL + X = Cut 

CTRL + C = Copy 

CTRL + V = Paste 

را برای يک نويسه انتخاب کنيد، ديگر همان وظيفۀ سابقه اش را  (CTRL + A)مثًال اگر شما کليد ميانبر 
  . د که وظيفه اش انتخات تمام متن است و در عوض همان نويسه شما را تايپ خواهد کردانجام نمی ده

اين مربوط خود شما می شود که از طريق صفحه کليد کمپيوتر تان کدام نويسه را و کدام کليد را انتخاب می 
  .ذير استمنتها هر کليدی را که بصفت ميانبر برای نويسه متذکره انتخاب کنيد، اين امکان پ. کنيد

  :تذکر

بياد داشته باشيد که نويسه ها را طبق دلخواه تان انتخاب کرده می توانيد که از کدام کليد های ميانبر استفاده 
در غير اين صورت با . را انتخاب کنيد» نوَمتايمز نيو ُر« در قسمت انتخاب فونت متوجه باشيد که . کنيد

اين فونت برای الفبای اردو، . بی شغنانی از هم می گسلندفونت های ديگر کلمات شما با نويسه های انتخا
  .با اين روش نوشته های شغنانی خيلی نغز نوشته می شوند. سندی، و بروشسکی انتخاب شده است

  آدرس ايميل من قرار زير است. اگر در اين مورد کدام سوالی داشته باشيد، با من در ميان بگذاريد

nowrooz.sabiti@gmail.com 

  .من منتظر نظريات، پيشنهادات و انتقادات سالم شما هستم

  به اميد موفقيت هر چه بيشتر شما


