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ِ حل یِ برا یی راه�ها آن در و است، فارس ِ خط ِ الت مش به راج ای مقاله از ی بخش این

شده. پیش�نهاد الت مش این از ی بعض

است؟ کسی چه فارس ِ زبان یِ برا خط یِ متول 3

چون اند، خط ِ تغییر احیاناً یا حفظ ِ مسئول کشور یِ ادبا که است این باال ِ پرسش به رایج ِ پاس ی

هستند. آشنا فارس ِ زبان ِ ساختار و فارس یِ ادبی ِ آثار به ران دی از بیش تعریف بر بنا گروه، این

و است، ادبی) مورد این (در هنری ِ آثار ِ تولید خط یِ عمده ِ نقش که است آن استدالل این ِ اساس

آن و دارد ی مهم�تر ِ نقش خط اما اند. ادبی ِ آثار یِ مصرف�کننده�ها و تولیدکننده�ها بیش�ترین ادبا البته

استفاده جامعه ِ افراد یِ همه قاعدتاً ، اطالع�رسان یِ وسیله ی ِ عنوان به خط از است. اطالع�رسان

به که بل ندارد بسته�گ فرد ِ تخصص ِ نوع به خط از کم�تراستفاده�کردن یا بیش�تراستفاده�کردن �کنند. م

بیش�ترین تخصص�ِشان ِ خاطر به است ن مم ادبا ضمناً است. فرهنگ قدر چه فرد که دارد بسته�گ این

ادبی ِ آثار یِ تولیدکننده�ها نیستند. ادبی ِ آثار یِ تولیدکننده لزوماً اما باشند، ادبی ِ آثار یِ مصرف�کننده�ها

یِ تولیدکننده�ها و دارند، نیاز خط به هم تخصص یِ متن�ها ادبی، یِ متن�ها جز اند. شاعران و نویسنده�ها
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بر ی مزیت هیچ ادبا نظر این از این�ترتیب، به اند. متفاوت یِ تخصص�ها با یی آدم�ها یی چنین�متن�ها

ندارند. ران دی

کنترل نوشتن یِ قاعده�ها و خط ِ نظر از را نوشته�ها باید اصوال آیا که است این مهم ِ پرسش ی

که بل نیست، تغییرِخط منظور این�جا (در است. کار این ِ مسئول ی نهاد چه بله، اگر و نه، یا کرد

متن یِ) (مال یِ تئمین�کننده و تولیدکننده اگر �کنم م فکر من است.) موجود ِ خط ِ قاعده�مندکردن

یا �شود م رایج نوشتن ِ سب آن کرد خواهد تعیین بازار نیست: الزم ی کنترل باشد، خصوص ِ بخش

یِ برا کنترل ِ اعمال �شود. م تعیین عموم یِ بودجه از ِشان تولید یِ هزینه که هست یی متن�ها اما نه.

آیا باشد. داشته وجود نوشتن یِ برا ای پذیرفته�شده یِ قاعده که آن ِ شرط به است، قابل�ِبررس این�ها

یِ دستورالعمل�ها بخواهیم که این ر م ندارم، سراغ ای نوشته�شده یِ قاعده من دارد؟ وجود ای چنین�قاعده

با هم همین�ها ِ خود البته بنامیم. قاعده را موردبه�مورد) ِ ل ش به هم (آن کلمه ی محدود ِ تعداد ِ نوشتن

ناشرها ی بعض و متن یِ تولیدکننده�ها ی بعض که است این دارد وجود فعال چه آن نیستند. سازگار هم

دستورالعمل�ها این دارند. ِشان خود یِ برا نوشته�نشده) (نوعاً یی دستورالعمل�ها ( دولت یا (خصوص

�سان، ی ِ ناشر و �سان ی یِ تولیدکننده از حاصل یِ متن�ها حتا موارد از ی خیل در و نیستند، �سان ی

نیستند. �نواخت ی

ِ مسئول واق در شود، نوشتن یِ قاعده�ها ِ �نواخت�کردن ی ِ مسئول ی گروه باشد قرار کنیم فرض

یی قاعده�ها گروه این که است این منظور ، قبل یِ بحث�ها ِ اساس بر البته شود. نوشتن ِ قاعده�مندکردن

گروه این یِ برا ی ترکیب چه کند. ملزم قاعده�ها این ِ رعایت به را تولیدکننده�ها که این نه کند، پیش�نهاد

است؟ مناسب

اعم باشد، داشته متن یِ تولیدکننده ِ مختلف یِ تخصص یِ گروه�ها از یی نماینده�ها باید گروه این •

ی رشته�ها از دانش�پیشه�ها خبرنگارها، ادبی)، یِ متن�ها یِ (تولیدکننده�ها شاعرها و نویسنده�ها از

یِ نیازها ِ خاطر به است، الزم مختلف یِ رشته�ها از یی تولیدکننده�ها که این .. . . و مختلف،

ِ نظر از متن ِ دقت است ن مم ادیب، ی یِ برا مثال است. مختلف یِ رشته�ها ِ متفاوت

(که مبهم ِ متن ی ی موارد در است ن مم حتا نباشد. مهم چندان �دهد م انتقال که ی مفهوم

ی ِ مورد در اما ایهام). ِ (صنعت باشد داشته هنری ِ ارزش شود) استنباط مفهوم چند آن از

دوجمله این به مثال، ِ عنوان به باشد. �تا ی و دقیق انتقال�یافته ِ مفهوم است مهم علم ِ متن
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سنجیدم.» قطار در را آونگ ِ «بس�آمد و سنجیدم.» را قطار در آونگ ِ «بس�آمد کنید. توجه

دوم یِ جمله ادیب و نیست، مهم چندان ادیب ی یِ برا دوجمله این یِ معن ِ تفاوت احتماال

از است. نادرست فارس ِ دستور ِ نظر از اول یِ جمله وید ب است ن مم حتا �دهد؛ م ترجیح را

ی آونگ ِ بس�آمد اول یِ جمله در است. متفاوت دوجمله این یِ معن �پیشه، فیزی ی ِ نظر

نیست. معلوم آزمایش�گاه یِ جا و است قطار در آونگ ِ خود است. قطار در که �شود م سنجیده

در آزمایش�گاه اما نیست، معلوم آن یِ جا که �شود م سنجیده ی آونگ ِ بس�آمد دوم یِ جمله در

نوشتن، یِ قاعده�ها به تا است مربوط فارس ِ زبان ِ دستور به بیش�تر مثال این البته است. قطار

است. متفاوت خط از مختلف یِ گروه�ها ِ انتظار که کند روشن باید اما

یِ زمینه در یی متخصص�ها کار این برای است. علم ِ کار ی نوشتن یِ برا قاعده ِ تدوین •

اطالعات یِ تئوری است. الزم اطالعات یِ تئوری یِ زمینه در یی متخصص�ها و ، زبان�شناس

ِ (فیزی فیزی ِ مرز در که است، قرن) نیم ِ حدود ِ سن (با جوان یِ میان�رشته�ای یِ زمینه ی

است. (مخابرات) برق یِ منهدس و احتمال)، ِ (تئوری ریاضیات آماری)،

لزوماً کار این است. الزم خط یِ برا مناسب فُنت�های ِ ساختن برای هنری ِ گروه ی ِ وجود •

یِ برا اما نیست. مهم هم دست�نوشته�ها یِ برا و نیست، نوشتن برای قاعده ِ تدوین از ی بخش

ایرانی یِ فُنت�ها ما، ِ خط یِ فعل یِ فُنت�ها ِ ل مش ِ مثال ی است. مهم ی چاپ یِ متن�ها

ِ فُنت ِ ل ش با فُنت�ها این ِ ل ش التین، ِ خط در ایتالی ِ فُنت ِ برخالف است. خوابیده و

ِ تشخیص خاطر همین به �شوند. م نوشته ک فقط فنت�ها این ِ حروف ندارد: فرق خط ِ معمول

ِ فُنت با ی متن در فُنت�ها این با واژه چند یا ی فقط اگر به�ویژه ، معمول ِ فُنت از فُنت این

�دهند. نم انجام به�خوبی را تئکید) یِ (نشانه یِشان وظیفه فُنت�ها این و است، دشوار باشد، معمول

یی چنین�قاعده�ها ی گروه باشد قرار اگر نداریم. نوشتن یِ برا ی روشن یِ قاعده�ها فعال خالصه، ِ طور به

یِ متخصص�ها و زبان�شناس�ها به�ویژه و مختلف یِ متخصص�ها ِ شامل باید گروه این کند، پیش�نهاد

ِ روش در اخیر یِ چنددهه همین یِ ط که ی تغییرات از ی بسیار واق در باشد. اطالعات یِ تئوری

ِ نشر ِ مرکز اند. نشده باعث ادبا را است، کرده به�تر ی کم را وض و شده، انجام فارس ِ خط ِ نوشتن

آورده وجود به ( علم یِ متن�ها ِ نوشتن ِ روش (به�ویژه نوشتن ِ روش در ی مهم یِ تغییرها دانش�گاه

یِ ساخته است، بوده فارس ِ نشر در ی مهم ِ گام َش الت مش ِ وجود با که هم، ایرانی ِ فُنت است.
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ِ حروف فُنت، این ِ ر دی ِ اسم ی هم هنوز بود. �پیشه ریاض ی که است، مصاحب ِ غالم�حسین

آن یِ وابسته�ها و (TEX) ت یِ مجموعه نیست. فارس ِ زبان به منحصر موضوع این است. مصاحب

یِ قاعده�ها ِ تغییر مجموعه این ِ هدف البته است. آورده وجود به علم یِ کتاب�ها ِ نشر در ی انقالب

این و است �پیشه ریاض ی که است، کْنوت دانلد مجموعه این یِ اولیه یِ سازنده است. نبوده نوشتن

این بر است ی ی�ِنقض مثال�ها همه این�ها است. داده انجام ا امری یِ ریاض ِ انجمن یِ هزینه با را کار

کنند. دخالت آن در نباید بقیه و است ناشران و ادبا ِ کار نشر و خط که ادعا

موجود ِ خط ِ قاعده�مندکردن 4

هستند. اصل�ها این ِ اساس بر ، فعل ِ خط با نگارش ِ قاعده�مندکردن یِ برا زیر یِ پیش�نهادها

و رادیو ِ اخبار به اگر خواند. درست به�سرعت بشود را نوشته که کند کم این به باید قاعده�ها •

جمله ی ِ خواندن از پس گوینده که اید دیده را ی زیاد ِ موارد باشید، کرده توجه تله�ویزیون

را متن �فهمد م اطراف یِ جمله�ها یِ فحوا از چون �کند، م اصالح را اش جمله و �گردد م بر

�کند. نم اصالح ول �فهمیم) م (ما �خواند م اشتباه را متن هم ی گاه البته خوانده. اشتباه

ِ خاطر به نباید مثال کند. ته دی فارس ِ زبان یِ جمله�ها یِ برا ی خاص ِ ل ش نباید قاعده�ها •

یِ «ی» جای به کنیم توصیه شود، اشتباه وحدت یِ «ی» با است ن مم نسبت یِ «ی» که این

زبان با باید خط کند؛ سازگار خط با را َش خود نباید زبان رود. کار به « «ی یِ واژه وحدت

شود. سازگار

«ی» جور دو اند کرده پیش�نهاد ی�ها بعض مثال خاص. ِ موارد یِ برا نه باشد کل باید قاعده�ها •

�شود م وسیله این به آن. ِ زیر نقطه دو با «ی» ی ی و معمول یِ «ی» ی ی رود: کار به

آن ای چنین�قاعده به من ِ ال اش گذاشت. فرق نکره یا وحدت یِ «ی» و نسبت یِ «ی» ِ بین

یی، چنین�قاعده�ها است. شده خلق واژه ی فقط یِ برا نقطه�دار یِ «ی» ترتیب، این به که است

�برد. م تصویری ِ خط ِ سمت به را آن واق در و �کند، م بی�قاعده�تر هم هست که این از را خط

صدا). با تناظر در (نه واژه با تناظر در ل ش جز نیست ی چیز هم تصویری ِ خط که داریم توجه

شوند نوشته چسبیده باید مرکب یِ «واژه�ها ِ قبیل از یی عبارت�ها باشد. سلیقه�ای نباید قاعده�ها •
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در دارد. بسته�گ شخص به زشت�به�نظرآمدن چون نیست، قاعده آیند» نظر به زشت که آن ر م

بنویسید. �خواهید م جور هر شود گفته یا نشود، گفته ی چیز که است آن به�تر ی چنین�موارد

یِ قاعده�ها یِ روشن به قاعده این که �پذیرم م باشد. ساده ان ام ِ حد تا و کم�تعداد باید قاعده�ها •

ِ تسلط شخص نباشد الزم درست�نوشتن یِ برا ان، ام ِ حد تا که است این منظور نیست. پیش

برای است خوب اما است، الزم زبان به تسلط �کردن قاعده�وض برای باشد. داشته زبان به ی زیاد

این قاعده�ها که این ِ تعیین برای معیار ی شاید باشد. الزم زبان با آشنایی فقط درست�نوشتن

�زنند م حرف قاعده�مندتر ادبیات�دان یِ بزرگ�ها از بچه�ها باشند. بچه�ها نه، یا دارند را خاصیت

ی بسیار �شود م نوشتن، در بچه�ها یِ «اشتباه»ها ی بعض به ی نگاه با واق در �نویسند). م (و

یافت. در را ِمان خط یِ �ها بی�قاعده�گ از

خط ِ چپ�به�راست�کردن ظاهراً شد. طرح کار یِ ابتدا که ی الت مش به گردیم بر قاعده�ها؛ خودِ اما

هم به و دارند ل ش چند حروف که این ذریم. ب آن از پس نیست. فعل ِ خط ِ اصالح ِ قالب در

نه، را یی چیزها چه و چسباند هم به باید را یی چیزها چه که این اما نیست. قابل�ِحل کامال هم �چسبند م

مرکب یِ واژه است. متمایز و مرکب، ساده، یِ واژه�ها ِ اساس بر چسباندن یِ قاعده است. اصالح�پذیر

واژه ِ کل یِ معن به که ی مستقل یِ (معن باشد مستقل یِ معن با سازه ی ِ شامل که است ای واژه

باشد). مربوط

و نچسبیده را مرکب را یِ واژه ی یِ سازه�ها �نویسیم. م فاصله با و جدا را مستقل یِ واژه دو (i

را اند) هم به قابل�ِچسباندن که یی (آن�ها تجزیه�ناپذیر یِ سازه ی ِ حروف �نویسیم. م بی�فاصله

�چسبانیم. م هم به

بدست. به�تندی، خانه، به بی�دررو، آزمایش�گاه، دانش�گاه، کتاب�خانه، �نویسیم م قاعده، این ِ اساس بر

مستقل یِ سازه ی «تند» «به�تندی»، در است. (حرف�ِاضافه) مستقل یِ واژه ی «به» خانه»، «به در

است. ساده یِ واژه ی وجب) (یعن «بِدَست» است. مرکب یِ واژه ی واژه و

آن بی �کند، م حل را وحدت) (یا نکره یِ «ی» و نسبت یِ «ی» ِ بین ِ تفاوت ِ ل مش قاعده این

وحدت یِ «ی» باشد: کرده خط ِ وارد ای ویژه ِ عالمت یا باشد، شده وض خاص ِ آن�مورد یِ برا که

یِ «ی» که ی حال در شود، نوشته قبل یِ واژه از فاصله با باید و است مستقل یِ واژه ی نکره) (یا

تأکید «کتابی»، در است متفاوت کامال هم این�دو ِ تلفظ است. مرکب یِ واژه ی از سازه ی نسبت
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در که ی حال در داریم، سروکار مرکب) (یِ واژه ی با �دهد م نشان که است، «ی» یِ واکه یِ رو

یعن اول است. مستقل یِ واژه ی «ی» �دهد م نشان که است، «ا» یِ واکه روی تأکید ی» «کتاب

کتاب. ی یعن دوم کتاب، ِ شبیه

ی «یِ») اَش تبدیل�یافته (و اضافه یِ کسره است. اضافه یِ کسره هم ر دی ِ مهم ِ مورد ی

ل مش این ِ حل یِ برا ی�ها بعض شود. نوشته پیش یِ واژه از فاصله با باید و است مستقل یِ واژه

دارد. ال اش چند راه این �آید. م پیش اشتباه که یی جاها ر م نگذاریم اضافه یِ کسره �کنند م پیش�نهاد

�داند م چون بخواند، به�ساده�گ را َش خود ِ متن �تواند م �نویسد م که ی کس معموال که این ی ی

ِ ل مش که این ر دی �بیند. نم نویسنده را احتمال یِ خواننده ِ الت مش از ی خیل بنابراین نوشته؛ چه

متوال یِ واژه�ها ِ بین خواندن ِ موق اند کرده عادت �زبان�ها فارس که است این نوعاً اضافه، یِ کسره

کسره کم که این نه �گذارند، م کسره زیادی خواندن ِ موق مردم که است این ل مش یعن ذارند، ب کسره

با �گذارد. م کسره خواننده و ندارد وجود ای کسره معموال �شود، م اشتباه که یی جاها پس ذارند. ب

ی�ها بعض که است این کرد. اصالح را اشتباه این �شود نم ر، دی یِ جاها از ی بعض در کسره�گذاشتن

هم ی کم�تر ِ تعداد نیست. کار در ی ث م که ی حال در �گذراند، م کاما دوواژه ِ بین موارد، این در

که یی آن�ها به به�ساده�گ بشود که نیستند یی راه�ها این�ها سرانجام، �گذارند. م ون س اول یِ واژه یِ رو

فارس ِ متخصص دو که یی جاها حتا دارد، ِشان یاد ( فارس یِ متخصص�ها (نه هستند آشنا فارس با

هم نویسنده ی که �آید م پیش بسیار و نیست، �سان ی �گذارند، م ون س یا کاما، اضافه، یِ کسره هم

روشن باال یِ قاعده برابر، در �دهد. م تغییر را موارد این �گردد، م بر نوشته َش خود که ی متن به ی وقت

یِ واژه دو ِ بین جا هر پس �شود. م نوشته همیشه اضافه یِ کسره باال، یِ قاعده ِ اساس بر است. کل و

ِ عنوان (به کسره ِ جداکردن خواند. ِشان بین کسره ِ بدون باید را دوواژه این نبود، ای کسره متوال

نوشته ی ال اش هیچ بی هم سخت» ِ X» ِ مثل یی ترکیب�ها �دهد م ان ام ضمناً مستقل) یِ واژه ی

با که شده متصل یی) عالمت�ها مجمومه (یا ی عالمت به اضافه یِ کسره یی، چنین�ترکیب�ها در شود.

�شود. نم نوشته فارس ِ خط ِ حروف

َم»، «کتاب �شوند: م نوشته پیش یِ واژه از فاصله با هم مل یِ ضمیرها قاعده، این ِ اساس بر

یِشان». «خانه و اَت»، «خانه یش»، «کتاب�ها
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در دهیم. تشخیص متمایز یِ واژه دو از را مرکب یِ واژه ی چه�طور که است این پرسش ی

در جز است، آخر یِ هجا یِ رو اسم�ها در تئکید ، فارس در است. ساده بسیار سئال این ِ جواب ، فارس

جوان «آن کنید. توجه دوجمله این به است. امری یا ندایی مثال دارد، خاص ِ حالت جمله که ی موارد

«مرد» اند: متمایز یِ واژه دو «مرد» و «جوان» اول، یِ جمله در آمد.» جوان�مرد «آن و است.» مرد

در ترکیب�ها این یِ معن است. مرکب یِ واژه ی «جوان�مرد» دوم، یِ جمله در است. جمله یِ گزاره

که آن بی �شود، م معلوم به�سرعت تفاوت�ِمعن این نوشتن، ِ روش این با و است، متفاوت کامال دوجمله

دهیم. تشخیص اطراف یِ واژه�ها از را تفاوت این باشد الزم

نه «برو» �نویسیم م مثال است، نشده رعایت فعل�ها یِ دستوری یِ سازه�ها ِ مورد در قاعده این فعال

بنویسیم. چسبیده را دستوری یِ سازه�ها که شود اضافه تبصره ی که است آن راه ی «ب�ُرو».

با گفت�وگو در که یی دستوری ِ تغییرات �شود م آن با که است آن قاعده این یِ ظرافت�ها از ی ی

ناقص وزیر «پسران آمده سعدی ِ گل�ستان در کرد. منتقل خواننده به را، �شود م معلوم تئکید یِ جا ِ تغییر

ِ ل�ِنوشتن ش با اما وزیر. نه اند ناقص�عقل پسران که است این مقصود رفتند». روستا به گدایی به عقل

ناقص�عقل ِ وزیر از که ی پسران بنویسیم �خواستیم م اگر واق در است. وزیر ِ صفت ناقص�عقل باال،

تصرف این اما وزیر». ناقص�عقل «پسران بنویسیم که است آن راه ی �نوشتیم. م باال ِ ل ش به باید اند،

خواندن، در کنیم توجه که است آن ر دی ِ راه هست. هم ادبی ِ متن ی تصادفاً که است، متن در

پس تا. دو نه �خوانیم م تئکید ی با را «پسران�ِوزیر» شود منتقل درست عبارت یِ معن که این برای

شود: نوشته بی�فاصله باید و است مرکب یِ واژه ی پسران�ِوزیر این�جا در

رفتند پادشا یِ وزیری به دانش�مند، یِ «روستازاده�ها

رفتند.» روستا به گدایی به ناقص�عقل، ِ پسران�ِوزیر

یِ �ها معن مختلف، ِ تئکید دو با دوترکیب، این است. « «خیل و ی» «خیل یِ ل�ها ش ر دی ِ مثال

است. ی» «خیل از شدیدتر « «خیل یِ معن دارند. مختلف

�دهیم. نم تغییر را مستقل یِ سازه�ها ِ ل ش مرکب، یِ واژه�ها ِ نوشتن در (ii

به نسبت یِ «ی» است، مستقل یِ سازه ی «خانه» این�جا در .« «خانگ نه « «خانه�گ �نویسیم م مثال

«ای» به نسبت یِ «ی» و است مستقل یِ سازه ی «خامه» هم «خامه�ای» در است. شده تبدیل « «گ

که است آن « «خانه�گ در « «گ به «ی» ِ تبدیل ِ علت �گویند م که هستند یی آدم�ها است. شده تبدیل
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یِ مسئله به نادرست، چه باشد درست چه حرف، این «خانگ». اند �گفته م «خانه» یِ جا به ی زمان

به نباید را ام�روزی یِ متن�ها ِ ساده�ودرست�نوشتن �کنم م فکر و ندارد، ی ربط ما یِ ام�روزی ِ نوشتن

کنیم. مربوط فارس ِ پیش سال بیش�تر یا هزار ِ ساختار

بنویسیم. �شوند م خوانده که طور همان را واژه�ها �کنیم م سع (iii

کرد: حذف هم را فارس ِ زبان یِ معدوله ِ واو �شد م کاش و ،« «حت نه «حتا» بنویسیم مثال یعن این

«خواستن». یِ جا به «خاستن» «خواهر»، یِ جا به «خاهر»

البته «ٔی». و «ئ�» ِ ل ش به فقط یعن بنویسیم، بی�نقطه) (یِ «ی» یِ پایه یِ رو فقط را همزه (iv

است. دشوار همزه ِ عالمت ِ عنوان به «آ» و «ا» ِ ل ش ِ حذف فعال

ِ مثل یی واژه�ها «خلٔی». «شیٔی»، «جزٔی»، �نویسیم م نیز «مسأله»؛ نه «مسئله» �نویسیم م ترتیب، این به

�نویسیم. نم «انشأی» بنابراین �کنند. م تلفظ آخر یِ همزه ِ بدون �زبان�ها فارس را «انشا»

«گاؤس». ِ مثل �بریم، م کار به مد یِ نشانه ِ عنوان به را «ؤ» (v

حتماً �کند، م ل مش ی زیاد ِ گروه برای را خواندن اعراب ِ نگذاشتن رسید ِمان نظر به جا هر (vi

است. سلیقه�ای موارد از ی بسیار در متن، یِ سخت یا ساده�گ ِ تشخیص البته ذاریم. ب اعراب

باشیم. نداشته وحشت اعراب�گذاشتن از که است این منظور

نامئنوس خط ِ ل ش ترتیب این به که است این گرفت، خواهند باال یِ قاعده�ها به که ی ال اش

باید ساده�ترنوشتن و ساده�ترخواندن یِ برا که است یی بها ل مش این اما است، درست حرف این �شود. م

فارس ِ خط در ی چنین�تغییرات ضمناً �شود. م پرداخته بار ی نیست: جاری هزینه این و پرداخت،

«اطاق»، «طهران»، را . . . «توفان»، «اتاق»، «تهران»، پیش، ی زیاد چندان نه ِ زمان نیست. بی�سابقه

یِ عالمت�ها �نوشتند. م «خانۀ» را ای» «خانه دور، چندان نه یِ گذشته در �نوشتند. م . . . «طوفان»،

ی زیاد ِ مدت است. شده رایج که نیست ی زیاد ِ مدت هم، واژه�ها ِ بین فاصله�گذاشتن و نقطه�گذاری

البته ذارند، ب را است) شده تبدیل «ی» به که اضافه یِ (کسره اضافه یِ «ی» اند پذیرفته که نیست

به اضافه یِ «ی» اگر «خانه�ی». یا یِ» «خانه �نویسند م ی�ها بعض و «خانۀ»، �نویسند م ی�ها بعض

ننویسیم؟ دارد) را نقش همان دقیقاً (که را اضافه یِ کسره چرا شده، شناخته رسمیت به واژه ی ِ عنوان
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این حتماً دارند. سن سال بیست�س دست�ِباال همه شد، برده نام آن�ها از که ی تغییرات این که کنید توجه

اند. شده منجر فارس ِ خط ِ پاکیزه�ترکردن به نهایتاً اما اند، بوده روبه�رو یی مقاومت�ها با هم تغییرات


