
  دستور خط راديو زمانه

  ويرايش نخست

  :مقدمه

   

ويراستاران  .ی حاضر قرار گرفته است نامه دوين آئينمبنای ت ھنگستان ادب و زبان فارسیدستور خط فارسی، مصوب فر

که در مقايسه با ديگر پيشنھادھا عموميت دارد و  ندزمانه به اين دليل مصوب فرھنگستان را مبنای کار خود قرار داد

   . ھای انتشار فارسی در اينترنت سازگار است ع7وه بر اين با محدوديت

 به آسانی انتشار خط فارسی در ام تی و پايين آوردن احتمال خطای ويراستاری زمانه بيش از ھر چيز  نامه در تدوين آئين

     .توجه شد

سازان راديو  ی ثابت زمانه و برنامه ھا و مقاAتی است که توسط تحريريه ھا، مصاحبه بر گزارش تأکيد ويراستاران زمانه

  .تھيه و نوشته شده است

  .ھا با پديدآورندگانشان است نوشتهمسئوليت آن . ادبيات خ7ق، يعنی شعر و داستان موضوع کار ويراستاران زمانه نيست

  

  دستور خط: بخش نخست

  

 :ھا مصوت

مگر آنکه آوردن مصوت برای رفع . بايد پرھيز کرد بر سر حرف) ◌ُ - ِ◌ ،-َ◌ ، -( ، زبر، پيش و زيرھا مصوت از آوردن

  :ابھام ضرورت داشته باشد

  سواری، اسِب سواری اسب: مثال

ھا  مصوت سايت زمانه است، اصوAً  که خط وب خط تاھوما. کنند ھا فقط انتشار مطالب را دشوار می در ديگر موارد مصوت

  .کندھا ممکن است خوانندگان را گمراه  دھد و ع7وه بر اين آوردن مصوت به خوبی روی کلمات نشان نمی را

  

 تشديد



  .   بنا، بنّا: مگر در کلمات مشابه با دو معنای متفاوت. هعده به جای عدّ . د بايد پرھيز کرداز آوردن تشدي

  

 سکون

  . اگر Aزم باشد، به جای سکون ترجيحاً از ويرگول بايد استفاده کرد. از آوردن سکون بايد پرھيز کرد

  

 تنوين

  . آوردن تنوين الزامی است

  الزاماً به جای الزامن

از زبان  دار بايد توجه داشت که کلمات تنوين. اند ی تنوين نوشته شوند، نادرست دار، اگر با الف اما بدون نشانه کلمات تنوين

ی تنوين، نه  با الف، بدون نشانه. اگر بخواھيم آنھا را فارسی کنيم، بايد با نون آخر بنويسيم. اند عربی به فارسی راه يافته

دھد، توجيه  کند يا چشم را آزار می ی تنوين صفحه را شلوغ می اين استدAل ھم که نشانه. کام7ً فارسی است و نه عربی

  .علمی ندارد

  

 به جای يای کوتاه يای بلند

  .فاصله بيايد بين کلمه و يای بلند ھمواره بايد يک نيم. ی من به جای نامهء من نامه

    . در متن خبرھای زمانه از آوردن يای بلند بايد پرھيز کرد

  

  اين، آن

  . شود ی پس از خود نوشته می اين، آن جدا از کلمه

  اينجا، آنجااينکه، آنکه، آنچه، اينھا، آنھا، : استثناء

  جا جا، آن ھا، اين ھا، آن که، اين که، اين چه، آن آن

تواند اين  اگر رعايت نکرده باشد، ويراستار می. فاصله را رعايت کند ای اين کلمات را جدا بنويسد، حتماً بايد نيم اگر نويسنده

 .ته شوددر خبر بھتر آن است که استثنائات ياد شده پيوسته نوش. کلمات را پيوسته بنويسد



    

 ھمين و ھمان

  :شود ی پس از خود و بدون نيم فاصله نوشته می ھمواره جدا از کلمه

  ، ھمان که، ھمين کهھمين جا، ھمان جا

  

 چه

  .شود ی پس از خود و بدون نيم فاصله نوشته می جدا از کلمه

  چرا، چگونه، چقدر، چطور: استثناء

  .در نظر داشته باشيد لطفاً . طور غلط است قدر و چه گونه، چه چه: توجه

  

 ھيچ

  :شود ی پس از خود و با نيم فاصله نوشته می ھيچ ھمواره جدا از کلمه

  کس کدام، ھيچ يک، ھيچ ھيچ

  

 که

  .شود فاصله نوشته می ی پس از خود و بدون نيم که جدا از کلمه

  ، اينکهکهچنانکه، آن: استثناء

  

  

 به

  :آيد اگر صفت بسازد، بر سر کلمه می

  بھنجار، بھتربنام، 



  :شود جدا نوشته می ، با رعايت نيم فاصلهدر ساير موارد

   سر رسيدن ، بهسر آمدن دن، بهسر بر به

  

 حذف الف

شوند بيايد، الف در نوشتن حذف  ھر گاه بای زينت، نون نفی و ميم نھی بر سر افعالی که با الف مفتوح يا مضموم آغاز می

  :شود می

  نيفتاد به جای نيافتاد، ميفکن به جای ميافکنبينداز، به جای بيانداز، 

  

  یب

  :فاصله الزامی است و کلمه رعايت نيم» بی«بين . شود ی پس از خود نوشته می ز کلمهھميشه جدا ا

  انصاف خانمان، بی چشم و رو، بی  بی

  :گونه    کلمات بسيط: استثناء

  بيھوده، بيخود، بيراه، بيچاره، بينوا

اگر در اين موارد نيم فاصله رعايت نشود . لطفاً در نظر داشته باشيد. نوا غلط است چاره، بی خود، بی راه، بی ھوده، بی بی

که احتمال آن در ام تی و با توجه به سرعت کار ما و حجم مطالب زياد است، جدانويسی اين کلمات معنای جمله را مخدوش 

  . کند می

  

 می

 :فاصله الزامی است رعايت نيم. شود پس از خود نوشته میی  ھمواره جدا از کلمه

  پرد جھد، می رود، می می

  

 ھم

  :گونه باشد مگر آنکه کلمه بسيط. شود ی پس از خود نوشته می ھم ھمواره جدا از کلمه



  ، ھمواره، ھمارهھمسايه، ھمشھری، ھمين، ھمان، ھمچنين، ھمچنان

  .توجه داشته باشيد. واره، غلط است آن، ھم اين، ھم ايه، ھمس ھم. اصوAً کلمات بسيط را نبايد جدا نوشت

  

 تر و ترين

  :شود ھمواره جدا نوشته می

  بھتر، کمتر: استثناء

  

 ھا 

 :شود فاصله نوشته می ھمواره جدا از کلمه و با نيم

  ھا ھا، باغ ھا، آدم کتاب

  

  ..ام، ای، است،

  :شود ھای زير نوشته می ايم، ايد، اند به صورتھای متصل فعل بودن در زمان حال، ام، ای، است،  صورت

  خشنودم، خشنودی، خشنود است، خشنوديم، خشنوديد، خشنودند: کلمات مختوم به صامت منفصل -

  رھروم، رھرويی، روھرو است، رھرويم، رھرويد، رھروند: »رھرو«با صدايی نظير » و« کلمات مختوم به -

   اند يد، پاکا پاکی، پاک است، پاکيم، پاکپاکم، : کلمات مختوم به صامت متصل -

  دانايم، دانايی، داناست: »ی«با صامت ميانجی » آ«کلمات مختوم به  -

، ايد ، دانشجويیايم یدانشجويی، دانشجو است، دانشجوي دانشجويم،: »ی«با صامت ميانجی » و«کلمات مختوم به  -

  انددانشجو

  ...ای، خسته است و  ام، خسته خسته: انجی ھمزهکلمات مختوم به ھای بيان حرکت با صامت مي -

  ...است و  ای، کاری ام، کاری کاری: با صامت ميانجی ھمزه» ای«کلمات مختوم به  -

  



  ضماير ملکی و مفعولی

  برادرم، برادرش، برادرشان: کلمات مختوم به صامت منفصل-

  شان تان، کتاب کتابمان،  کتابم، کتابت، کتابش، کتاب: کلمات مختوم به صامت متصل -

  تان شان، پای مان، پای پايم، پايت، پايش، پای: »ی«با صامت ميانجی » آ«کلمات مختوم به  -

  شان تان، عموی مان، عموی عمويم، عمويت، عمويش، عموی: »ی«کلمات مختوم به و با صامت ميانجی  -

  شان تان، خانه مان، خانه اش، خانه ام، خانه ات، خانه خانه: کلمات مختوم به ھای بيان حرکت -

  شان تان، پی مان، پی اش، پی ات، پی ام، پی پی: »ای«کلمات مختوم به  -

  

  يای نکره و مصدری و نسبی

  برادری، پدری، پسری، کتابی: در کلمات مختوم به صامت منفصل و متصل-

  ای ای، کشتی ای، مقاله خانه: »ای«بيان حرکت و » ھای«در کلمات مختوم به  -

  .)يی غلط است يی، کشتی يی، مقاله هخان(

  راديويی، دانايی: »ی«با صامت ميانجی » آ«و » و«در کلمات مختوم به -

  .)راديوای و داناای غلط است(

  

  ی ميانی ھمزه

  :ی ميانی الزامی است آوردن ھمزه

  رأفت، تأسف، مأنوس

ھستند  و بدون ھمزه معنای انھا مخدوش اين کلمات عربی . شود ی ميانی رعايت می در سايت زمانه به ندرت ھمزه

  .شود می

  :ی پايانی الزامی نيست اما آوردن ھمزه

  منشا، شی، انشا 



  

  کلمات مرکب

  . شود شود جدا نوشته می کلمات مرکبی که با پيشوند ساخته می

  :شود، مگر ھنگامی که شود پيوسته نوشته می کلمات مرکبی که با پسوند ساخته می

  )فاصله با رعايت نيم(مند  نظام: اول و دوم کلمه يکسان باشدحرف پايانی جزء 

  :شود گونه پيوسته نوشته می کلمات مرکب بسيط

  ، عملکرد، گزارشگررختخواب، يکتا ،الفبا، آبرو

  توجه داشته باشيد. غلط استکرد  گر، عمل ، گزارشبا  دان، الف رو، گل تا، آب يک

  :شود نداشته باشد، پيوسته نوشته میکلمات مرکبی که يک جزء آن کابرد مستقل 

  غمخوار، کھربا، رنگرز

  :شود نايی ايجاد کند، پيوسته نوشته میعھام مابکلمات مرکبی که جدا نوشتن آنھا 

   ، عملکرد، گزارشگربھيار، بھروز

  :شود ھای اضافی جدا نوشته می ترکيب

  نظر ميوه، صرف زمينی، آب کم، سيب دست

  :شود ی مرکب جدا نوشته می  شروع شود، کلمه ھرگاه جزء دوم کلمه با الف

  احساس افتادگی، کم انگيز، عقب دل

  :شود ی مرکب جدا نوشته می ھرگاه حرف پايانی جزء اول ھمانند حرف آغازين حزء دوم کلمه باشد، کلمه

  بری کن، چوب نامه، پاک آيين

  :شود مصدر مرکب و فعل مرکب جدا نوشته می

  سخن گفتن، نگاه داشتن

  :شود فاصله جدا نوشته می ات مرکبی که با عدد يک ساخته شده، با رعايت نيمکلم

  پارچه شبه، يک سره، يک يک سويه، يک



  :شود کلمات مرکبی که جزء اول آنھا به ھای بيان حرکت ختم شود، جدا نوشته می

  گير گير، کناره بھانه

  تشنگان، خفتگان، ھفتگی، بچگی :مگر آنکه ھای بيان حرکت حذف شده و به جای گ ميانجی آمده باشد

  .لطفاً در نظر داشته باشيد. گان غلط است گان، تشنه گی، خفته بچه

  :شود ی مرکب جدا نوشته می ھر گاه يک جزء کلمه صفت مفعولی يا صفت فاعلی يا اسم خاص باشد، کلمه

  دم کننده، عيسی کننده، پاک اخ7ل

  :شود جدا نوشته میی مرکب  ھرگاه ابھام معنايی پديد آيد، کلمه

  نام بياری، پاک خوش. دامن پاک

  يک، دو الخ: به شکل حرف ١٠تا  ١اعداد  

  به شکل عدد ٩عدد 

  و الخ ٢۶، ۴۵٣: اعداد چندرقمی به شکل عدد

 


