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فارسی خط

شــروین پاشــایی: در ابتداِی گزارش براِی خواننده گانی که از پروژه ِی فارســي خط آگاهی 
ندارند با توضیحی کوتاه آن را معرفی می کنم.

فارســي خط ناِم یک خِط فارسِی مصِوت نویس اســت برگرفته از فارسِی کنونی با شش 
حرِف اضافه؛ ایرِج کابلي خالِق فارســي خط، یکی از هدف هایش از پدید آوردِن این شیوه، 
ایــن بود تــا »آن چه را که به زبــان می آوریم به همان شــکل بنویســیم و همان چیزی را که 

می نویسیم به راحتی بخوانیم«.
بســیاری از ما در شــِب یلدا، حافظ به دســت می گیریم اّما از خواندِن ُدُرســِت شعرها 
عاجزیم و نمی دانیم واژه ها را چه طور باید تلفظ کنیم، نوشــتن به شیوه ِی فارسي خط به ما 
کمک می کند شــعِر حافظ را ُدُرست بخوانیم. براِی آشنایِی بیش تر با فارسي خط به سایِت 

farsikhat.com مراجعه کنید.
براِی نوشتن به شیوه ِی فارسي خط مثِل کلمه ِی "ورود" که در نمونه آمده، در حاِل حاضر 
فقــط یک راه وجود دارد، این که از ســایِت فارســي خط فُونت و راه نماِی اســتفاده از فُونِت 

فارسي خط را دانلود کنید و در محیِط ویندُوز در نرم افزاِر مورِد نظرتان به کار ببرید.
در ابتدا تصمیم داشــتیم فُونتی طراحی کنیم تا در همه ِی وسایل مثِل موبایل و تبلت و 
لپ تاپ قابِل اســتفاده باشــد و همین طور در فضاِی مجازی هم بشود به این شیوه نوشت، 
که متأسفانه با یک مشکل مواجه شدیم، هر حرفی در هر زبانی که می شود آن را در وسایِل 
الکترونیکی یا فضاِی مجازی نوشت داراِی یک یونیُکِد به خصوص است، مثِل حرِف "ی" که 
یونیُکِد جهانِی آن »&#۱۷۴۰« است، بنابراین براِی این که بتوانیم شش حرِف اضافه شده 
در فارسي خط را در همه جا استفاده کنیم می بایست شش یونیُکِد جهانی برای شان دریافت 
کنیم، اکنون در نخســتین قدِم اقدام براِی دریافِت یونیُکِد جهانی هستیم که توضیِح آن در 

بخِش زیر آمده است.

فعالیت هاِی یک ساِل گذشتهفعالیت هاِی یک ساِل گذشته    
راه اندازِی وب ســایِت فارســي خط شش ســال زمان برد، آزمون و خطاهاِی فراوانی باید 
انجام می شــد تا بتوان به شیوه ِی فارسي خط در سایت نوشت؛ در نهایت یک ساِل پیش به 
صورِت رســمی سایت معرفی شد؛ تماِم زحماِت طراحی و راه اندازِی وب سایِت فارسي خط 
را مدیوِن آقاِی ســعید ملک زاده مدیِر شــرکِت پیش رو سافت هســتیم که از ایشان تشکر و 

قدردانِی ویژه می کنیم.
به صورِت میانگین در هر هفته، دو واژه به شیوه ِی نگارِش فارسي خط، یعنی ۱۰۲ واژه، 

در صفحه ِی اجتماعِی فارسي خط منتشر شد.
آشــنایی و هــم کاری بــا آقاِی مهــدِی برقگیــر طــراِح فُونت ، مدیر و مؤســِس ســایِت 
دیجی فُونتس، نتیجه هاِی ُپرحاصلی را رقم زد که می بایســت از حضور و هم راهِی ایشــان 
تشــکر شود. سه موردی که در ادامه می آید بخشــی از تالش هاِی بی وقفه ِی ایشان در این 

راه است.
یــک: در ابتدا براِی نوشــتن به شــیوه ِی فارســي خط نیازمنــد نصِب کی ُبــرد و فُونِت 
فارســي خط در محیِط ویندوز بودیم، اکنون تنها با نصِب یکی از فُونت هاِی معرفی شده در 
ســایِت فارسي خط یا سایِت دیجی فُونتس digifonts.ir می توان هم به صورِت معمول و هم 

به شیوه ِی فارسي خط از مصِوت ها استفاده کرد.
دو: تعدادی از فُونت هاِی رایِج فارســي، در حاِل بازطراحی به شیوه ِی فارسي خط است 
که این فُونت ها با پیش ونِد FA DIGI در ســایِت دیجی فُونتس یا ســایِت فارســي خط براِی 

دانلُود قرار داده می شوند تا بتوان هم به صورِت معمول و هم به شیوه ِی فارسي خط با آن ها 
تایپ کرد.

سه: اپلیِکیشِن فارسي خط )نسخه ِی شخصی سازی شــده ِی اینستاگرام( در مرحله ِی 
آماده سازی است و می توان با استفاده از این اپلیِکیشن، در اینستاگرام از فُونت هاِی متنوِع 
فارســي، هم به صورِت معمول و هم به شیوه ِی فارسي خط استفاده کرد. لینِک دانلُوِد این 

اپلیِکیشن در سایت هاِی فارسي خط و دیجی فُونتس قرار می گیرد.
نتیجه ِی مکاتباِت انجام شده با مدیراِن سایِت واژه یاب- این سایت و اپلیِکیشن به عنواِن 
یکــی از کامل تریــن مرجع هاِی لغت نامه ِی فارســي به صــورِت آن الین در ایران شــناخته 
می شــود- استقبال و حمایِت این عزیزان از شــیوه ِی آوانگارِی فارسي خط بود که درنهایت 
قرار بر این شد تا در بخِش آوانگارِی واژه هاِی لغت نامه ها از شیوه ِی نگارِش فارسي خط هم 
استفاده شــود و در آپدیِت جدیِد واژه یاب این امکان فراهم می شود. فُونِت آماده شده براِی 

استفاده در سایِت واژه یاب توسِط آقاِی مهدِی برقگیر بازطراحی و بی نیاز از کی ُبرد شد.
در گفت ُوگو با سرکار خانِم سمیرا رحیمی- از طراحاِن با سابقه ِی ایرانی و فارسی زبان در 
مایکروسافت- قرار بر این شــد تا پروپوزاِل کامِل فارسي خط براِی شان ارسال شود تا ایشان 

موضوع را براِی اجرایی شدن، در مایکروسافت مطرح کنند.
در گفت ُوگو با آقاِی پژماِن موســوي، ســردبیِر دوره ِی جدیِد مجله ِی تجربه، با حمایت و 
تأییِد ایشان قرار شد از شماره ِی شش ُاِم دوره ِی جدیِد تجربه، فضایی در این مجله به معرفِی 

پروژه ِی  فارسي خط اختصاص داده شود.

فارسي خط
گزارِشعملکرِدساِلیکم


