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Abstract
Purpose: The overall purpose of the present study is to investigate the conformity of the writing
behavior of the authors and users of the Persian scientific databases to guidelines of the
Academy of Persian Language and Literature in terms of writing words continuously, semispacely and separately.
Methodology: This study is an applied one, and the research design is survey and content
analysis. The population consists of two groups, available documents in three Persian scientific
databases (i.e. Magiran, Regional Center and SID), and the Postgraduate education students of
Shiraz University in the academic year of 2013-2014. The research instrument consists of two
researcher-made checklists, each of which consists of 12 items of the selected rules among the
approved guidelines of the Academy of Persian Language and Literature, which include the
occurrence of writing words continuously, semi-spacely and separately.
Findings: The findings showed that the writing behavior of users in 23.25 percent of the cases
was in line with the ten rules of the guidelines approved by the Academy of Persian Language
and Literature; however, 75.76 percent of users ignored these rules. The highest rate of the
Conformity was observed between the writing behavior of users with the ten rules in rule of
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nine (compound words containing the suffix) and the lowest of it in rule of six (Genitives
Construction) and ten (Subjective and Adjective).
Also, although the writing behavior of the authors was contrary to the ten rules of the guidelines
of the Academy of Persian Language and Literature in only 40 percent of cases, 60 percent of
authors followed these rules. The highest rate of the resemblance was observed between the
writing behavior of the Authors with the ten rules in rule of eight (compound words containing
the prefix) and the lowest of it in rule of six (Genitives Construction). Moreover, the findings
showed that even though 62.6 percent of the users knew how to insert semi-spacely words
through the computer keyboard, most of the users ignored this.
Originality/value: This research and similar studies could make the Academy of Persian
Language and Literature aware of the writing behavior of the authors and users in electronic
environments while confronting words with several writing forms. Thus, they may assist the
academy in prioritization and policy-making to improve the guidelines on the Persian script. As
a result, it is possible to take a standardized and unified script accepted by most of the users.
Keywords: Academy of Persian Language and Literature, Authors, Conformity, Persian script,
Persian Scientific Databases, Semi-Spacely and Separately, Writing Words Continuously,
Writing Behavior.
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چکیده
هدف :هدف كلي پژوهش حاضر شناخت میزان انطباق رفتار نگارشي نگارندگان و كاربران پایگاههای اطالعات علمي فارسیي بیا دسیتورال م هیای مویو
فرهنگستان زبان و اد فارسي از نظر پیوستهنویسي ،نزدیکنویسي و جدانویسي كلمات است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر طرح تحقیق ارزیابانه است .جام ه پژوهش حاضر را دو گروه تشکی میيدهید ،یکیي میدار
موجود در سه پایگاه اطالعات علمي فارسي ی ني مگیران ،مركز منطقه ای اطالع رسیاني علیوم و فنیاوری و اس.دی.دی و دیگیری دانشی ویان تحوییالت
تکمیلي دانشگاه شیراز در سال تحویلي ( .)49-49ابزار پژوهش شام دو سیاهه وارسي محقق ساخته بود .هر سیاهه شام  21موداق (كلیدواژه) از م میوع
قواعد گزینش شده دستورال م های موو فرهنگستان زبان و اد فارسي بود كه امکان رخداد جدانویسي ،نزدیکنویسي و پیوستهنویسیي دنهیا در هنگیام
نگارش وجود داشت.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد رفتار نگارشي كاربران تنها در  19/12درصد از موارد منطبق با قواعد دهگانه دستورال م های موو فرهنگستان زبیان
و اد فارسي بود و در مقاب  57/52 ،درصد از كاربران این قواعد را نادیده گرفته بودند .رفتار نگارشي نگارندگان در  94درصد از موارد مغایر با قواعد دهگانیه
دستورال م های فرهنگستان زبان و اد فارسي بود و در مقاب  74 ،درصد از نگارندگان این قواعد را رعایت كرده بودند .از دیگر یافتههای پژوهش ایین بیود
كه باوجود دشنایي  71/7درصد از كاربران با نحوه درج نیمفاصله از طریق صفحه كلید رایانه ،در عمده قواعد دهگانه اغلب كاربران شک نگارشیي پیشینهادی
فرهنگستان ،ی ني نزدیکنویسي را رعایت نکرده بودند.
اصالت/ارزش :به پشتوانه پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه ،فرهنگسیتان زبیان و اد فارسیي میيتوانید ضیمن دگیاهي از سیلیقه و گیرایش نگارشیي
نگارندگان و كاربران محم های الکترونیکي در زمان مواجهه با كلماتي كه دارای چند شک نگارشي هستند ،نسبت به اولویت بخشیي و سیاسیتگااری جهیت
اصالح یا بهبود دستورال م های نگارشي خط فارسي و در نتی ه محقق ساختن یک رسمالخط واحد و مورد پیایرش طیی گونیاگون اسیتفاده كننیدگان گیام
بردارد.
کلیدواژهها :پایگاههای اطالعات علمي فارسي ،پیوستهنویسي ،جدانویسي ،خط فارسي ،رفتار نگارشي ،فرهنگستان زبان و اد فارسي ،كیاربران ،نگارنیدگان،
نزدیکنویسي.
--------------------- .2برگرفته از پایاننامه كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ایو رن بر .دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شیراز.2947 ،
كتابخانه مركزی دستان قدس رضوی
كتابداری و اطالعرساني ،دوره  ،11شماره  ،9پاییز  ،2941صص.279 -215 .
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مقدمه
مجالت علمی از مهمترین منابع انتقال و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی سایر پژوهشگران به شمار
میآید که امروزه عمدتاً در قالب محملهای الکترونیکی همچون پایگاههای اطالعاتی در دسترس پژوهشگران
سراسر جهان قرار میگیرد .اغلب پژوهشگران به عنوان کاربران بالقوه پایگاههای اطالعات علمی با وارد کردن
کلیدواژههای خود ،اقدام به جستجو و بازیابی مدارک و مقاالت مورد نظر میکنند .در این بین مسائل و
چالشهای زبانی از جمله رده و نوع زبان 1مسئله مهمی است که بر ذخیره ،پردازش و بازیابی مدارک تأثیر
میگذارد (احمدی نسب .)1131 ،زبان و خط فارسی نیز به دلیل ویژگیهای برخاسته از ماهیت یا کاستیهای
نظام نوشتاری فارسی در رویارویی با محملهای الکترونیکی با مسائل و پیچیدگیهایی روبروست؛ البته این
پیچیدگیها چندان تازگی ندارد و در نظامهای دستی نیز وجود داشته ،اما چون در نظام دستی چندان
مشکلآفرین نبوده ،به طور جدی به آن پرداخته نشده است (حری.)1131 ،
از جمله رایجترین این مسائل و چالشها در زبان و خط فارسی میتوان به مواردی همچون نگارش
غیررسمی یا محاوره ای ،استفاده از کلمات بیگانه ،پیچیدگی صرفی ،تنوع امالیی کلمات و همنگاشتها

1

اشاره کرد و در میان این چالشها در دهههای اخیر ،مسئله «فاصلهگذاری» و به طور مشخص پیوستهنویسی و
جدانویسی میان کلمات خواه بسیط و خواه مرکب امری مهم و ضروری است؛ به گونهای که این مسئله
بیشترین اختالفنظرها در باب امالی کلمات فارسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی )1133 ،و بیشترین
پژوهشها در ارتباط با چالشهای نگارشی زبان فارسی در محیطهای الکترونیکی را به خود اختصاص داده
است (هنرجویان.)1131 ،
یکی از راهکارهایی که تاکنون جهت برونرفت از چالشهای نگارشی زبان و خط فارسی از جمله
فاصلهگذاری و به طور اخص پیوستهنویسی و جدانویسی پیشنهاد شده ،پیروی نگارندگان از یک رسمالخط
واحد است .در این راستا ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان متولی اصلی زبان و خط فارسی در ادامه
بحث ترکیبات دستور خط فارسی ،این سه راهکار را در باب پیوستهنویسی یا جدانویسی ترکیبات متصور شده
است .1« :تدوین قواعدی برای جدانویسی همه کلمات مرکب 4و تعیین موارد استثنا؛  .1تدوین قواعدی برای

1.Typology
2. Homographs
3. Danesh, Minaei & Kashefi

 .9كلمهایست كه از چندپاره تشکی شده است ،ولي در م موع یک كلمه محسو ميشود به عنوان نمونه كلمات «كتا شناسي» و «مردمشناسي» كه هر
یک از دو واحد م زا تشکی شدهاند و تنها در موق یتهایي كه امکان اتوال اجزای دنها وجود ندارد ،با استفاده از نیمفاصله از هم جدا نوشته ميشوند
(ستایش.)2914 ،
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پیوستهنویسی همه کلمات مرکب و تعیین موارد استثناء و  .1تدوین قواعدی برای جدانویسی الزامی بعضی
کلمات مرکب و پیوستهنویسی بعضی دیگر و دادن اختیار به نویسندگان در خصوص سایر کلمات»
(فرهنگستان زبان و ادب فارسی.)1133 ،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی از میان این سه راهکار ،راهکار سوم را انتخاب و تنها به ذکر موارد الزامی
پیوستهنویسی و جدانویسی کلمات بسنده کرده است؛ اما بعدها به دلیل این که به خاطر سپردن تمام قواعد
دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان برای همگان امکانپذیر نبود و در نتیجه عموم نویسندگان هنگام
نوشتنِ کلمات مرکّب و مشتق و بعضی کلمات دو امالیی یا سه امالیی دیگر دچار تردید میشدند ،فرهنگستان
راه چاره را در آن دید که دست به انتشار یک فرهنگ امالیی مبتنی بر قواعد دستور خطّ فارسی با نام
«فرهنگ امالیی خط فارسی» بزند .در این فرهنگ ،امالی کلماتی که نگارش آنها به اختیار و ذوق و سلیقه
نگارندگان گذاشته شده تا حد امکان قاعدهمندتر شده ،یا این که شیوه مرجّح ـ در مواردی که کلمه دو امالیی
است  -در آن گنجانده شده است (صادقی و زندیمقدم.)1131 ،
تاکنون پژوهشهای متعددی میزان کارآمدی ،مقبولیت و پیروی از دستورالعملهای نگارشی مصوب
فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سوی جامعه استفاده کننده را مورد بررسی قرار داده اند (کالهدوزان،
معینی ،پاپی ،عسگری و ذوالفقاری1131 ،؛ ذوالفقاری1131 ،؛ آخشیک و فتاحی1131 ،؛ نصیریان1131 ،؛
عربزاده1131 ،؛ احمدی نسب1131 ،؛ ستوده و هنرجویان)1131 ،؛ اما در این پژوهشها قواعد بخش
ترکیبات دستور خط فارسی فرهنگستان کمتر به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است و در مواردی که
در دستور خط فارسی فرهنگستان ،اختیار نگارش کلمات به ذوق و سلیقه استفاده کننده واگذار شده است،
پژوهشگران آن قواعد را از لیست قواعد مورد بررسی کنار گذاشته اند؛ این در حالی است که فرهنگ امالیی
خط فارسی فرهنگستان ،با هدف رفع این ایراد و خأل در دستور خط فارسی انتشار یافته است .عالوه بر این،
عمده این پژوهشها در حوزه موضوعی محدود و بر روی محملهای غیرالکترونیکی و صرفاً با هدف سنجش
رفتار نگارشی نگارندگان متون انجام شده است .از این رو ،پژوهش حاضر قصد دارد وضعیت رفتار نگارشی
نگارندگان و کاربران را در سه پایگاه اطالعات علمی فارسی مگیران ،اس .آی .دی و مرکز منطقهای ،از نظر
پایبندی و پیروی از دستورالعملهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دستور خط فارسی و فرهنگ
امالیی خط فارسی فرهنگستان) مورد بررسی قرار دهد.
انتظار میرود با استفاده از نتایج این پژوهش ضمن آگاهی از میزان پذیرش و مقبولیت دستورالعملهای
مصوب فرهنگستان در بین دو گروه مذکور ،بتوان میزان تناسب و اثربخشی قواعد تدوین شده در زمینه
پیوستهنویسی و جدانویسی کلمات مرکب در محملهای الکترونیکی را مورد سنجش قرار داد .عالوه بر این،

کتابداری و اطالعرسانی ،دوره  ،22شماره  ،3شماره پیاپی  ،87پاییز 8338

863

ضمن آگاهی از سلیقه و گرایش نگارشی نگارندگان و کاربران محملهای الکترونیکی در زمان مواجهه با
کلمات دارای چند شکل نگارشی ،نسبت به اولویتبخشی و سیاستگذاری جهت اصالح یا بهبود
دستورالعملهای نگارشی خط فارسی و در نتیجه تهیه یک رسمالخط واحد و مورد پذیرش طیف گوناگون
استفادهکنندگان گام برداشت.

مروری بر پژوهشهای پیشین

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در دهههای اخیر بیشترین اختالفنظرها در باب شیوه امالی کلمات فارسی در
باب جدانویسی و پیوستهنویسی کلمات مرکب بوده است .در همین راستا فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
سال  ،1131به عنوان متولی اصلی زبان و خط فارسی درصدد گردآوری مجموع قواعد و ضوابط خط فارسی به
منظور یکسانسازی امالی کلمات برآمد و جزوهای با نام «دستور خط فارسی» را منتشر ساخت .تاکنون
مطالعات متعددی میزان پذیرش ،مقبولیت و اثربخشی قواعد تدوین شده را مورد بررسی قرار داده اند که در
ادامه به برخی از آنها در راستای اهداف پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.
کالهدوزان ،معینی ،پاپی ،عسگری و ذوالفقاری ( )1131توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی در
پایاننامههای کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکدههای پزشکی و داروسازی را در بین سالهای -33
 1133مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد که در زمینه کیفیت تایپ پایاننامهها ،به ویژه شیوه
صحیح نوشتار همزه ،اتصال حرف «ب» به اسم و فعل ،پیوسته یا ناپیوسته نوشتن واژهها ،نشانهگذاری و
کاربرد عالمتهای نقطهویرگول و نقطه باید توجه بیشتری صورت گیرد.
ذوالفقاری ( )1131در پژوهش خود به منظور سنجش مهمترین الگوهای غیرمعیار در نشریات 11 ،هزار و
 113جمله از  11نشریه را در سه حوزه اساسی ویرایش یعنی ،فنی (رسمالخط ،نشانهگذاری ،صفحهبندی و،)...
زبانی و بالغی مورد بررسی قرار داد .در حوزه فنی ،مسئله رسمالخط با استفاده از دستورخط فرهنگستان مورد
سنجش قرار گرفت که نتایج این حوزه نشان داد عمدهترین مصداقهای غیرمعیارها مربوط به پیوستهنویسی
کلمات طوالنی ،کاربرد نادرست همزه ،پیوسته نوشتن «ب» و غیره بود .عالوه بر این ،یافتهها نشان داد
رسمالخط فرهنگستان تنها در چند نشریه رعایت میشود و اغلب نشریات مخصوصاً نشریات سراسری در حوزه
گزارش و مسائل اجتماعی از این رسمالخط تبعیت نکردند.
در پژوهشی هاشمی ( )1133با هدف تبیین شیوه نگارش کلمات مرکب ،نحوه جدایی یا اتصال پایه
واژهها به یکدیگر و همچنین میزان هماهنگی کتابهای سالهای مختلف ،تمام کتابهای درسی سال
تحصیلی  1133-33دوره ابتدایی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد .در این پژوهش که از نوع توصیفی بود،
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محقق جهت گردآوری دادهها ،تکتک کلمات کتابهای مذکور را مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق نشان
داد که در تعدادی از کتابهای درسی و همچنین در بین آنها در مقایسه با یکدیگر ،ناهماهنگیهایی از نظر
نحوه اتصال پایه واژهها در کلمات مرکب وجود دارد.
نصیریان ( )1131در پایاننامه خود با استفاده از پیکره «دادگان زبان فارسی» به بررسی دستور خط
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مقایسه آن با گرایش نوشتاری مردم به منظور ارائه پیشنهادی برای
تعدیل این انعطاف پذیری و دستور خط پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از واژههای مصوب ،هشت
برابر بیشتر از واژههای غیرمصوب بوده و میان این دو نیز اختالف معناداری وجود دارد.
آخشیک و فتاحی ( )1131با روش تحلیل محتوا 133 ،عنوان از پایاننامههای موجود رشته کتابداری و
اطالعرسانی را به عنوان نمونهای از متون فارسی در پایگاههای اطالعاتی پژوهشگاههای علوم و فناوری
اطالعات ایران و مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و از هر پایگاه  ۰3عنوان را به صورت تصادفی
انتخاب کردند؛ آنگاه پژوهشگران با استفاده از دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ،کلمات نگارشی
درست یا نادرست را از یکدیگر تفکیک کردند .نتایج پژوهش نشان داد  31/1درصد از کلمات عناوین به
صورت درست و  13/3درصد نادرست نگارش یافته اند .همچنین مشخص شد که  ۰1/1درصد این کلمات دو
جزئی و  43/۰درصد سه جزئی بودند و اغلب نویسندگان پایاننامهها در مورد نحوه نگارش کلماتی دو جزئی و
مشتق دچار خطا شده اند.
چلمقانی و شهریاری فرد ( )1131به بررسی و بیان برخی از آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم اینترنت بر
زبان فارسی پرداختند .آنها وضعیت زبان فارسی در پایگاههای خبری و وبنوشتها (وبنوشت) و رایانامهها را
که صورت رسمیتری دارند ،نسبتاً مناسب ارزیابی میکنند؛ اما در مورد شبکههای اجتماعی و سرویسهای
چت ،وضعیت را به گونهای دیگر میدانند .آنها معتقدند در این دسته از فناوریها ،الیههای مختلف زبانی از
جمله آواشناسی و واجشناسی ،امالی کلمات ،ساختواژه ،نحو و کاربردشناسی در معرض تغییرات بنیادی است
که الزم است به آن توجه ویژهای شود.
عربزاده ( )1131در پژوهش خود به منظور سنجش تبعیت وبنوشتهای فارسی از معیارهای
استاندارد 11 ،وبنوشت فارسی را به صورت تصادفی در موضوعات گوناگون انتخاب و مورد بررسی قرار داد.
نتایج پژوهش نشان داد که در زمینه معیار «رسمالخط» ،وبنوشتهای شخصی ،کمترین امتیاز را کسب
کردند؛ به گونهای که این وبنوشت ها پر از اشتباهات امالیی و عدم توجه به معیارهای فارسی بودند .همچنین
نتایج نشان داد که هرچه وبنوشتها به سمت مسائل تخصصی مثل تاریخ ،حقوق ،اقتصاد ،زبانشناسی و غیره
رفتند ،ازنظر معیارهای مورد بررسی رتبه باالتری را به خود اختصاص دادند.
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در یک طرح تحقیقاتی ،احمدی نسب ( )1131هفت نشریه برتر  ISCدر حوزههای هفتگانه علوم انسانی،
علوم پایه ،علوم پزشکی ،علوم دامپزشکی ،علوم کشاورزی ،فنی و مهندسی و هنر و معماری را بر اساس دستور
خط فارسی مصوب فرهنگستان (چاپ نهم) و به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داد .یافتههای پژوهش
وی نشان داد که میزان پیروی نشریات مورد بررسی از دستور خط فارسی در مجموع  14درصد بود و نشریات
مورد بررسی بیشترین پایبندی را به ترتیب ،به معیار پیوستهنویسی ( 33/31درصد) ،رعایت فاصله یک حرفی
( 33/۰3درصد) ،جدانویسی و نگارش صحیح واژگان ( 33/۰3درصد) داشتند.
در نهایت ستوده و هنرجویان ( )1131در پژوهشی با روش تحلیل محتوا ،هفت چالش نگارشی فارسی را
انتخاب و پس از محاسبه تنوع و فراوانی رویداد آن ها در متون پیکره همشهری ،میزان انطباق آن را با دستور
خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش مقدار کلی شاخص
«ضریب درگیری» را  ./.11نشان داد که بیانگر انطباق نداشتن گستره الگوی نگارشی نگارندگان با دستور خط
مصوب فرهنگستان بود.
مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون پژوهشهای متعددی مسئله میزان کارآمدی ،مقبولیت و
پیروی از دستورالعمل های نگارشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را مورد بررسی قرار داده اند؛ اما این
پژوهشها صرفاً با هدف سنجش رفتار نگارشی نگارندگان انجام شده است .همچنین بررسی این پژوهشها
نشان می دهد قواعد بخش ترکیبات دستور خط فارسی فرهنگستان کمتر به صورت جامع مورد توجه قرار
گرفته است و در صورت مواجه شدن با قواعدی که کتاب دستور خط فارسی فرهنگستان ،اختیار نگارش
کلمات را به ذوق و سلیقه استفاده کننده واگذار کرده است ،پژوهشگران قواعد مربوطه را از لیست قواعد مورد
بررسی کنار گذاشته اند؛ این در حالی است که فرهنگستان ،فرهنگ امالیی خط فارسی را عمدتاً با رفع همین
مسئله منتشر کرده است .عالوه بر این ،عمده پژوهشهای انجام شده در حوزه موضوعی محدود و عمدتاً بر
روی محملهای غیرالکترونیکی همچون پایاننامهها ،کتابهای درسی ،مطبوعات انجام شده است.

پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر انجام شده است:
 .1به چه میزان رفتار نگارشی کاربران منطبق با دستورالعملهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
است؟
 .1به چه میزان رفتار نگارشی نگارندگان منطبق با دستورالعملهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب
فارسی است؟
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف در ردیف پژوهشهای کاربردی جای میگیرد و از نظر طرح تحقیق ارزیابانه است.
جامعه پژوهش حاضر از دو گروه تشکیل شده است.
گروه اول ،مدارک موجود در سه پایگاه اطالعات علمی فارسی (پایگاه اطالعاتی مگیران ،1پایگاه مرکز
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 1و پایگاه مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری )1شامل مقاالت علمی-
پژوهشی و علمی -ترویجی از حوزههای موضوعی مختلف بود که امکان دسترسی به متن کامل آنها وجود
داشت .الزم به ذکر است که در این پژوهش حوزههای موضوعی ،شامل شش حوزه دامپزشکی ،علوم انسانی،
فنی و مهندسی ،علوم پایه ،منابع طبیعی و کشاورزی ،هنر و معماری است که بر اساس دستهبندی سامانه
ارزیابی نشریات علمی 4انتخاب شده است .به این ترتیب تعداد کل مدارک بازیابی شده از سه پایگاه اطالعاتی
مورد مطالعه 13141 ،مدرک به دست آمد که به عنوان نماینده رفتار نگارشی نگارندگان برای جامعه گروه اول
انتخاب شد.۰
حجم نمونه این گروه نیز با توجه به سه پایگاه اطالعاتی مورد مطالعه ،شش حوزه موضوعی و همچنین
ده قاعده به ازای هر حوزه موضوعی از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و با استفاده از فرمول کوکران برای
جامعه معین ،با خطای  3/3۰و از طریق فرمول

تعیین شد .1بر این اساس ،در ابتدا حجم

نمونه  133مدرک به دست آمد ،اما با توجه به این که در مرحله بعد الزم بود تا این تعداد مدارک به عنوان
نمونه در سه سطح ،یعنی سه پایگاه اطالعات علمی فارسی مورد مطالعه ،شش حوزه موضوعی و در هر حوزه
موضوعی نیز بین قواعد دهگانه آن توزیع شود؛ پس از توزیع حجم نمونه در سه سطح گفته شده ،تعداد
مدارک در سطح سوم به ازای هر قاعده  173۰مدرک به دست میآمد که این مقدار به عدد  1گرد شد .با این
عمل حجم نمونه نهایی  411مدرک به دست آمد .بدین شکل با توزیع نمونه نگارندگان در سه سطح گفته
شده ،به ازای هر پایگاه اطالعات علمی فارسی مورد مطالعه  144مدرک ،به ازای هر حوزه موضوعی  14مدرک
و به ازای هر قاعده در هر حوزه موضوعی نیز  1مدرک انتخاب شد.

1. Magiran
2. SID
3. RICeST
 .9قاب دسترس از http://journals.msrt.ir

 .2این جست و در دیماه  2942ان ام شد.
 .7محاسبه شده با استفاده از نرمافزار تحت و  .قاب دسترس درhttps://www.spss-iran.com/sample-size :
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گروه دوم ،بر اساس آمار ذکر شده در سالنامه آماری دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ( ،)31-34شامل
 1433نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز (غیر از آموزشهای الکترونیکی و پردیس
بینالملل) بود که تعداد  13۰دانشجو به عنوان نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران – طبق فرمول ذکر شده در
سطرهای پیشین -و به روش نمونهگیری طبقهای نسبتی (سهمی) تعیین شد .شایان ذکر است با توجه به
وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل در حوزههای موضوعی مختلف (وجود شش حوزه
موضوعی) و همچنین به منظور کنترل احتمال تأثیرگذاری مقولههای جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی (اعم از دکتری و کارشناسی ارشد) بر رفتار نگارشی آنها ،از روش نمونهگیری طبقهای
نسبتی استفاده شد.
ابزارهای پژوهش شامل یک سیاهه وارسی محقق ساخته و همچنین نرمافزار پخش فایلهای صوتی
مصادیق (واژگان یا کلیدواژههای انتخابی) بود .سیاهه وارسی شامل  11مصداق بر اساس مجموع قواعد
گزینش شده دستورالعملهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود که امکان رخداد جدانویسی،
نزدیکنویسی (نیمفاصلهنویسی) و پیوستهنویسی (سرهمنویسی) را در هنگام نگارش داشت .به منظور ساخت
این سیاهه وارسی ،ابتدا بخش ترکیبات دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مبنا قرار گرفت و با
همکاری و نظر اساتید حوزههای علم اطالعات و دانششناسی و زبانشناسی 11 ،قاعده پیشنهادی بخش
ترکیبات دستور خط فارسی فرهنگستان مورد ارزیابی قرار گرفت .برخی از قواعد به دلیلی همچون شمّی بودن
و دشواری تشخیص آنها (قواعد  1 ،۰ ،1و  3از مجموعه موارد پیوستهنویسی الزامی و قواعد  14 ،1و 1۰
مجموعه موارد جدانویسی الزامی) و همچنین عدم رویداد مصادیق متناسب با آنها در اصطالحنامهها و
فرهنگهای تخصصی مورد استفاده یا عدم بازیابی مدرک در زمان جستجوی آنها در پایگاههای اطالعات
علمی فارسی مورد مطالعه (قواعد  ۰ ،4و  3از موارد الزامی پیوستهنویسی و قواعد  11 ،۰و  3از موارد
جدانویسی الزامی) از مجموع قواعد کنار گذاشته شد و در نهایت  13قاعده از  11قاعده دستور خط فارسی
فرهنگستان جهت ساخت سیاهه وارسی انتخاب شد که از این پس قواعد دهگانه خوانده میشود.
در بین ده قاعده انتخابی مواردی که اختیار در انتخاب شکل نگارشی به نویسنده واگذار شده بود از کتاب
«فرهنگ امالیی خط فارسی »1استفاده شد .شایان ذکر است که از بین قواعد دهگانه ،دو قاعده  1و  ۰با هدف
عملیاتیسازی سنجش آنها ،به دو قاعده فرعی مجزا تفکیک و با حروف «الف» و «ب» از هم متمایز شدند
(جدول .)1

 .1قاب دسترس در وبگاه فرهنگستان زبان و اد فارسيhttp://persianacademy.ir/fa/X2903952.aspx :
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جدول  .8قواعد دهگانه دستورالعملهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی
قاعده (2ال )
قاعده ) ( 2
قاعده 1
قاعده 9
قاعده 9

قاعده ( 2ال )
قاعده ) ( 2
قاعده 7
قاعده 5
قاعده 1

قاعده 4
قاعده 24

هنگاميكه تركیب پردندانه شود ،تركیب جدا ]نزدیکنویسي[ نوشته ميشود ،مث د شستگي
هنگاميكه تركیب طوالني شود ،تركیب جدا ]نزدیکنویسي[ نوشته ميشود ،مث سوراخكاری
رسیدن حروف مشابه یا یکسان و هممخرج به هم موجب جدانویسي]نزدیکنویسي[ ميشود ،مث د بند ،سیمپیچ
وقتي جزء دوم با ال دغاز شود ،موجب جدانویسي ]نزدیکنویسي[ ميشود ،مانند كماحساس ،هماسم
وقتیییییي جیییییزء دوم بیییییا «د» دغیییییاز شیییییود و تیییییکه یییییایي باشییییید ،موجیییییب جدانویسیییییي
] نزدیکنویسي[ميشود و درصورتيكه جزء دوم بیش از یک ه ا داشته باشد ،از قاعده خاصي پیروی نمیيكنید و گیاهي
جدا و گاهي پیوسته نوشته ميشود كه در این حالت شک ارجح كلمه بیر اسیاس فرهنیا امالییي خیط فارسیي انتخیا
ميشود ،مث بتندرمه ،زباندموزی
ختمشدن كلمه اول در تركیب به حروف پیوندناپایر موجب جدانویسي ]نزدیکنویسي[ ميشود ،مث كشتارگاه.
ختمشدن كلمه اول در تركیب به «های» غیرملفوظ موجب جدانویسي]نزدیکنویسي[ ميشود ،مث قفسهسینه.
تركیبهای اضافي (موصوف و صفت /مضاف و مضافالیه) جدا نوشته ميشوند ،مث جسمزرد
وقتي یک جزء واژه مركب عدد باشد ،موجب جدانویسي]نزدیکنویسي[ تركیب ميشود ،مث هشتبهشت
كلماتي مركبي كه از تركیب با پیشوند ساخته ميشود ،همیشه جدا ]نزدیکنویسي[نوشته ميشود ،مگر مركبهایي كه با
پیشوندهای «به»« ،بي» و «هم» با رعایت استثناهایي -صفحات  19-11دستور خط فارسي -ساخته ميشود .در این
حالت نیز در صورت مواجهه با كلماتي كه اختیار به نویسنده واگاار شده باشد ،از فرهنا امالیي خط فارسي استفاده
ميشود ،مث همبندی ،بيحسي موض ي
كلمات مركبي كه از تركیب با پسوند ساخته ميشود ،همیشه پیوسته نوشته ميشود ،مگر هنگاميكه مطابق با قاعیده 9 ،1
و  5ساخته شوند ،مث نوسانگر ،شالیزار
یک جزء كلمه مركب صفت فاعلي یا مف ولي باشد ،مث اج رسیده ،پا كننده

در مرحله بعد ،الزم بود به تفکیک قواعد دهگانه ،مصادیق (واژگان یا کلیدواژهها) مورد نیاز هر قاعده
انتخاب شود .به این منظور ،از اصطالحنامههای تخصصی و در صورت نبود اصطالحنامه در هر یک از حوزههای
موضوعی (تنها حوزه دامپزشکی) از فرهنگ تخصصی آن حوزه استفاده شد .بعد از یافتن هر یک از اصطالحات
یا لغات مورد نظر  -به عنوان کلیدواژه مورد نیاز -اصطالح یا لغت در هر سه پایگاه اطالعات علمی فارسی مورد
مطالعه جستجو میشد و در صورت بازیابی بیش از یک مدرک به ازای هر مصداق (واژه یا کلیدواژه) و
همچنین رویداد آن در هر سه پایگاه اطالعات علمی فارسی ،اصطالح یا لغت برای قاعده مورد نظر انتخاب و
در صورت برآورده نشدن مصداق مورد نظر برای هر قاعده ،مجدداً مراحل گفته شده تکرار میشد .به منظور
اجتناب از تغییراتی که ممکن است به علت روزآمدسازی پایگاههای اطالعات علمی فارسی پیش آید ،فرایند
جستجو طی یک روز انجام شد .1در نهایت قواعد دهگانه به همراه مصادیق (واژگان یا کلیدواژههای انتخابی)
خاص هر قاعده در یک سیاههوارسی جهت سنجش رفتار نگارشی نگارندگان قرار گرفت.
در مرحله بعد ،با مدنظر قرار دادن سیاهه وارسی تهیه شده در مرحله قبل مجدداً به هر یک از پایگاههای
اطالعاتی مورد مطالعه مراجعه شد و مصادیق با تمام شکلهای نگارشی (پیوستهنویسی ،نزدیکنویسی و

 .2این جست و در تاریخ  9دیماه  2942ان ام شد.

کتابداری و اطالعرسانی ،دوره  ،22شماره  ،3شماره پیاپی  ،87پاییز 8338

871

جدانویسی) در جعبه جستجوی ساده سه پایگاه اطالعات علمی فارسی مورد مطالعه جستجو شد .1شایان ذکر
است که به دلیل عدم پشتیبانی و شناسایی پایگاههای اطالعاتی مورد مطالعه از حالت نیمفاصله در هنگام
جستجو و در نتیجه عدم بازیابی مدارک دارای شکل نگارشی نزدیکنویسی؛ این حالت تنها در این بخش از
پژوهش از فهرست مجموع حالتهای مورد مطالعه کنار گذاشته شد .آنگاه از بین مجموع مدارک بازیابی شده
به ازای هر یک از حالتهای نگارشی (پیوستهنویسی یا جدانویسی) ،تعداد یک مدرک و در صورتی که هیچ
مدرکی با حالت نگارشی مورد نظر در پایگاه اطالعاتی بازیابی نمیشد ،هر دو مدرک از حالت نگارشی دیگر به
عنوان نمونه انتخاب میشد .پژوهشگر جهت انتخاب دو مدرک از بین مجموع مدارک بازیابی شده برای هر
مصداق ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده و از نرمافزار تولید اعداد تصادفی 1استفاده کرد .بدین شکل فرایند
انتخاب و گردآوری  411مدرک مورد نیاز به عنوان حجم نمونه صورت پذیرفت .در نهایت ،به منظور سنجش
رفتار نگارشی نگارندگان به نسخه پی.دی.اف هر یک از  411مدرک انتخاب شده مراجعه شد و فرایند تحلیل
محتوا در عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی هر مدرک انجام شد و اطالعات به دست آمده در سیاهه وارسی مورد
نظر وارد شد.
جهت سنجش رفتار نگارشی کاربران نیز در ابتدا به دلیل احتمال تأثیرگذاری نحوه بیان و ادای مصادیق
(کلیدواژه ها) بر رفتار نگارشی کاربران در زمان جستجو ،الزم شد تا قواعد دهگانه به همراه مصادیق انتخابی
آن ها در مراحل قبل در قالب فایل صوتی ضبط شود و سپس در اختیار کاربران قرار گیرد .بدین منظور فایل
صوتی مصادیق توسط پژوهشگر ضبط گردید و در نهایت فایلهای صوتی مصادیق به تفکیک هر حوزه
موضوعی در درون نرم افزار طراحی شده بارگذاری شد .در نهایت از کاربران خواسته میشد تا مصادیق انتخابی
هر قاعده را تایپ کنند .در پایان ،فعالیت نگارشی هر کاربر در قالب یک فایل اکسل ذخیره میشد تا
تحلیلهای بعدی به منظور سنجش رفتار نگارشی کاربران روی آنها انجام پذیرد .همچنین در این پژوهش به
منظور سنجش میزان آشنایی کاربران با «نحوه درج نیمفاصله» از طریق صفحه کلید رایانه ،یک سؤال طراحی
شد و از کاربران خواسته شد تا به سؤال مذکور نیز پاسخ دهند.
در گام آخر پژوهش ،با استفاده از دستورالعملهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،یعنی دستور
خط فارسی و فرهنگ امالیی خط فارسی فرهنگستان ،مصادیق از نظر نحوه نگارش آنها از سوی کاربران و
نگارندگان مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفتند.

 .2به منظور اجتنا از تغییراتي كه ممکن است به علت روزدمدسازی پایگاههای اطالعاتي پیش دید ،فرایند جست و طي یک روز ان ام شد.
 .1محاسبه شده با استفاده از نرمافزار دماری تحت و  .قاب دسترس درhttps://www.spss-iran.com/sample-size :
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یافتههای پژوهش

یافته توصیفی پژوهش حاضر این بود که عمده کاربران با نحوه درج نیمفاصله از طریق صفحه کلید رایانه
آشنایی داشتند که در نمودار شماره  1درصد میزان آشنایی کاربران با شیوه درج نیمفاصله از طریق
صفحهکلید رایانه نشان داده شده است.

ناآشنا
13/4٪
ناآشنا
آشنا

آشنا
11/1٪

نمودار  .8درصد میزان آشنایی اعضای نمونه کاربران با شیوه درج نیمفاصله

برای پاسخ به سؤال اول پژوهش ،ابتدا شیوه نگارش کاربران با استفاده از مصادیق اعم از پیوستهنویسی،
نزدیکنویسی و جدانویسی گردآوری شد؛ سپس ،با استفاده از قواعد دهگانه دستورالعملهای فرهنگستان زبان
و ادب فارسی میزان انطباق آن برحسب درصد فراوانی محاسبه گردید.
بر اساس فراوانیهای به دست آمده ،تنها  11/1۰درصد از قواعد دهگانه دستورالعملهای زبان و ادب
فارسی از سوی اعض ای نمونه کاربران رعایت شده است و در مقابل ،کاربران در  31/3۰درصد از موارد این
قواعد را نادیده گرفته اند.
چنانچه هر یک از قواعد دهگانه دستورالعملها ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به تفکیک مدنظر قرار
دهیم ،قاعده  3با  33/1درصد بیشترین میزان انطباق بین رفتار نگارشی کاربران با دستورالعملهای
فرهنگستان را نشان میدهد؛ این در حالی است که قاعده  1و  13با  3/3درصد ،کمترین میزان انطباق بین
رفتار نگارشی کاربر با دستورالعملهای فرهنگستان را به خود اختصاص داده اند.
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در نمودار  1وضعیت انطباق شیوه نگارش کاربران به تفکیک قواعد دهگانه دستورالعملهای فرهنگستان
زبان و ادب فارسی نشان داده شده است.
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نمودار  .2درصد میزان انطباق رفتار نگارشی اعضای نمونه کاربران با قواعد دهگانه

در ارتباط با سؤال دوم پژوهش ،ابتدا شیوه نگارش مصادیق اعم از پیوستهنویسی ،نزدیکنویسی و
جدانویسی ا ز سوی نگارندگان گردآوری شد؛ سپس ،با استفاده از قواعد دهگانه دستورالعملهای فرهنگستان
زبان و ادب فارسی ،میزان انطباق آنها برحسب درصد فراوانی محاسبه گردید.
بر اساس فراوانیهای به دست آمده 43 ،درصد از مجموع قواعد نگارشی دستورالعملهای زبان و ادب
فارسی از سوی نگارندگان رعایت نشده است و در مقابل 13 ،درصد از این قواعد نگارشی از سوی نگارندگان
رعایت شده است.
با مدنظر قرار دادن هر یک از قواعد دهگانه دستورالعملهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی متوجه
میشویم که قاعده  1با  13/4درصد ،کمترین میزان انطباق بین رفتار نگارشی نگارندگان با دستورالعملهای
فرهنگستان را نشان میدهد؛ این در حالی است که قاعده  3با  33/1درصد بیشترین میزان انطباق بین رفتار
نگارشی نگارندگان با دستورالعملهای فرهنگستان را نشان میدهد.
در نمودار  1نیز وضعیت انطباق شیوه نگارش نگارندگان به تفکیک قواعد دهگانه دستورالعملهای
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نشان داده شده است.
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نمودار  .3درصد میزان انطباق رفتار نگارشی نمونه نگارندگان با قواعد دهگانه

بحث و نتیجهگیری

به طور خالصه نتایج پژوهش نشان داد ،رفتار نگارشی کاربران تنها در  11/1۰درصد از موارد منطبق با
قواعد دهگانه دستورالعمل های فرهنگستان زبان و ادب فارسی است .بیشترین میزان انطباق بین رفتار نگارشی
نمونه کاربران به تفکیک قواعد دهگانه فرهنگستان نیز با  33/1درصد در قاعده  3مشاهده شد که مربوط به
کلمات مرکب حاوی پسوند است و کمترین میزان انطباق نیز با  3/3درصد در قاعدههای  1و  13مشاهده شد
که به ترتیب مربوط به ترکیب های اضافی (موصوف و صفت /مضاف و مضافالیه) و همچنین صفت فاعلی و
مفعولی بودن کلمه مرکب است.
شیوهنامه پیشنهادی فرهنگستان برای قواعد دهگانه ،عمدتاً شکل نگارشی جدانویسی [نزدیکنویسی] را
بر پیوستهنویسی ارجح دانسته و دلیل آن را نیز همسو بودن بیشتر آن با گرایش روز خط فارسی و همچنین
سهولت بیشتر در امر آموزش به نوآموزان بیان کرده است (علی اشرف صادقی و زندی مقدم .)1134 ،خلخالی
( )113۰نیز در این باب معتقد است که اگر از کلیه کلمات مرکب آماری تهیه شود ،گرایش خط فارسی به
جدانویسی را بیشتر و بهتر میتوان تشخیص داد.
با دقت نظر در این گفتهها و نتایج به دست آمده در این پژوهش میتوان گفت ،هرچند نتایج کلی
پژوه ش حاضر از انطباق کم رفتار نگارشی کاربران با شکل نگارشی مورد انتظار فرهنگستان در عمده قواعد
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دهگانه ،یعنی شکل نزدیکنویسی حکایت دارد ،اما کاربران نیز از بین شیوههای نگارشی پیوستهنویسی و
جدانویسی (اعم از فاصله کامل و نیمفاصله) ،عمدتاً شکل نگارشی جدانویسی را ترجیح داده اند.
این یافته میتواند مهر تأییدی باشد بر این گفته فرهنگستان زبان و ادب فارسی که شکل نگارشی
جدانویسی را به دلیل همسو بودن بیشتر شکل با گرایش روز خط فارسی و همچنین سهولت بیشتر در امر
آموزش به نوآموزان بر پیوستهنویسی ارجح دانسته است.
عالوه بر این ،علیرغم آشنایی  11/1درصد از کاربران با نحوه درج نیمفاصله در صفحهکلید رایانه ،از دالیل
احتمالی نامنطبق بودن رفتار نگارشی کاربران با شکل نگارشی مورد انتظار فرهنگستان میتواند ناشی از
عواملی همچون تالش برای باال بردن سرعت ،عادات بازمانده از قدیم (هنرجویان ،)1131 ،آگاهی کم از
اهمیت وجود فاصله اضافی میان اجزای یک واژه مستقل (رمضانی )1131 ،و همچنین نیاز به انجام چند کار
اضافه جهت درج نیمفاصله در صفحهکل ید رایانه باشد .در ادامه به بررسی و تبیین رفتار نگارشی کاربران به
تفکیک هر یک از قواعد دهگانه میپردازیم.
در قاعده یک دستورالعملهای قواعد دهگانه فرهنگستان ،آمده است« :هنگامیکه ترکیب طوالنی،
نامأنوس و پردندانه شود ،ترکیب جدا [نزدیکنویسی] نوشته میشود» (فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
 ،1133ص .)41 .یافتههای پژوهش نشان داد که  31/3درصد از کاربران گرایش به جدانویسی (اعم از
نزدیکنویسی یا فاصله کامل) این قاعده داشتند .در توجیه این امر میتوان گفت این مسئله میتواند ناشی از
همین طوالنی ،پردندان ه و روی هم سوار شدن حروف و در نتیجه ایجاد شکل غیرطبیعی و بدنمایی ترکیب و
به تبع آن دشواری خوانش آن باشد (بهمنیار1133 ،؛ سمیعی1131 ،؛ مجد)1133 ،؛ همچنین در ارتباط با
دالیل انتخاب شکل پیوستهنویسی این ترکیبات با وجود طوالنی شدن ،نقطههای متعدد و پردندانه شدن از
سوی برخی از کاربران میتوان به اصل یکمعنایی مطرح شده از سوی مجد ( )1133اشاره کرد؛ بدین معنا که
«افراد تا هنگامی که مجموع حروف یا نیم کلمهها یا کلمات ،یک معنا را برسانند ،آنها را متصل مینویسند»
(ص.)31 .
در قاعده دو دستورالعملهای فرهنگستان آمده است که «رسیدن حروف مشابه یا یکسان و همچنین
هممخرج ،موجب جدانویسی [نزدیکنویسی] میشود» (فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1133 ،ص .)41 .بر
اساس یافتههای به دست آمده بیشتر کاربران ( 33درصد) در این قاعده گرایش به جدانویسی -البته با فاصله
کامل -داشتند و کمتر ( 1/1درصد) مصادیق این قاعده را به شکل نگارشی پیوسته استفاده کرده اند .در
ارتباط با دالیل گرایش کاربران به حالت جدانویسی میتوان به دالیل زیباشناختی و نامطلوبی شکل کلمه در
زمان پیوستهنویسی و همچنین پرهیز از اشتباه خوانده شدن کلمه اشاره کرد (سمیعی)1131 ،؛ اما در تبیین
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این مسئله که به چه دلیل برخی کاربران با وجود موارد گفته شده در باال ،کماکان شکل پیوستهنویسی این
قاعده را استفاده کرده اند ،این امر میتواند به همان اصل یکمعنایی بازگردد؛ یعنی کلمه در اذهان به صورت
بسیطگونه درآمده است و افراد از مجموع آن کلمه مرکب یک معنا را برداشت میکنند و در نتیجه کلمه را
پیوسته مینویسند (مجد.)1133 ،
قاعده سوم و چهارم به جدانویسی [نزدیکنویسی] ترکیب در صورت آغاز شدن جزء دوم با «الف» و «آ»
اشاره میکند .همانطور که نتایج پژوهش نشان داد ،در صورت آغاز شدن جزء دوم با «آ» ،هیچیک از کاربران
از شکل پیوسته استفاده نکردند و در صورت آغاز جزء دوم با «الف» ،تنها  4/1درصد از کاربران مصادیق این
قاعده را با شکل پیوسته نگاشتند و در مقابل ،بخش قابل توجهی از کاربران در این قاعده شکل جدانویسی
(اعم از نیمفاصله یا فاصله کامل) را ترجیح دادند .ذوالفقاری ( ،)1131سمیعی ( ،)1131خلخالی ( )113۰نیز
به دالیل زیباشناختی و برای پرهیز از اشتباه خواندن کلمه ،این قواعد را مبنایی برای جدانویسی الزامی کلمات
مرکب یاد کردهاند؛ اما این که چرا کار بران در مواجهه با این قاعده تمایل بسیار کمی در استفاده از شکل
نیمفاصله داشتهاند ،احتماالً به همان دالیل گفته شده در ابتدای بحث یعنی تالش برای باال بردن سرعت،
عادات بازمانده از قدیم (هنرجویان ، )1131 ،آگاهی کم از اهمیت وجود فاصله اضافی میان اجزای یک واژه
مستقل (رمضانی )1131 ،و همچنین نیاز به انجام چند کار اضافه جهت درج نیمفاصله در صفحه کلید رایانه
باز میگردد.
قاعده پنجم به این مسئله اشاره دارد که « ختم شدن کلمه اول در ترکیب به حروف پیوندناپذیر موجب
پیوستهنویسی اجباری و ختم شدن کلمه اول در ترکیب به «های» غیرملفوظ موجب جدانویسی آن میشود».
نتایج به دست آمده نشان داد که بخش قابل توجهی از کاربران ( 13/4درصد) در زمان مواجهه با کلمات
مرکبی که صرفاً از حروف پیوندناپذیر تشکیل شدهاند ،از شکل جدانویسی (فاصله کامل) نیز استفاده کردهاند؛
این در حالی است که انتظار میرفت همه کاربران به دلیل عدم نیاز به هیچ کار اضافهای جهت درج حروف
منفصل ،مصادیق این قاعده را به شکل پیوسته تایپ کنند؛ حتی مجد ( )1133نیز در مورد نحوه نگارش
کلمات این قاعده معتقد است که پیوستهنویسی کلمات این قاعده ،امری بدیهی است و نیازی به اثبات ندارد؛
بنابراین میتوان گفت از دالیل احتمالی رویداد این امر میتواند عادت کاربر برای وارد کردن فاصله بین اجزای
قابل تفکیک یک کلمه باشد .در توجیه جدانویسی ترکیبات ختم شده به «های» غیرملفوظ نیز میتوان گفت،
این مسئله احتماالً به دلیل بدنما شدن و همچنین پرهیز از اشتباه خوانده شدن کلمه در هنگام پیوستهنویسی
آنها مربوط میشود (سمیعی.)1131 ،
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قاعده ششم در ارتباط با جدانویسی [نزدیکنویسی] ترکیبهای اضافی (موصوف و صفت /مضاف و
مضافالیه) است .یافتههای پژوهش نشان داد که  33/1درصد از کاربران در برخورد با مصادیق این قاعده
گرایش به جدانویسی (اعم از فاصله کامل یا نیمفاصله) دارند و تنها  3/3درصد از آنها گرایش به
پیوستهنویسی دارند .در تبیی ن این مسئله ،با توجه به دیدگاه مجد ( )1133میتوان گفت احتماالً کاربران این
امر را بدیهی تلقی کرده اند؛ زیرا ترکیبهای اضافی دو کلمه اند ،نه یک کلمه ،لذا باید جدا نوشته شوند؛ اما در
توضیح این که برخی کاربران مصادیق این قاعده را کماکان پیوسته نگاشته اند ،احتماالً این امر به همان اصل
یکمعنایی بازمیگردد که در اذهان ،کلمه به صورت بسیطگونه درآمده است .در ارتباط با دالیل احتمالی
گرایش اکثر کاربران به جدانویسی به جای نزدیکنویسی نیز میتوان به همان دالیل ذکر شده در ابتدای
بحث ،یعنی تالش برای باال بردن سرعت ،عادات بازمانده از قدیم (هنرجویان ،)1131 ،آگاهی کم از اهمیت
وجود فاصله اضافی میان اجزای یک واژه مستقل (رمضانی )1131 ،و همچنین نیاز به انجام چند کار اضافه
جهت درج نیمفاصله در صفحهکلید رایانه اشاره کرد.
قاعده هفت دستورالعملهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی به وجود عدد در یک جزء واژه مرکب اشاره
میکند که موجب جدانویسی [نزدیکنویسی] ترکیب میشود .یافتههای پژوهش نشان داد ،با توجه به این که
کلیه مصادیق انتخاب شده برای این قاعده از اعداد منفصل تشکیل شده بودند ،فقط  ۰3/3درصد از کاربران
مصادیق این قاعده را پیوسته نگاشته اند و در مقابل  41/1درصد از کاربران با وارد کردن فاصله کامل بین عدد
و جزء دوم ،آن را بافاصله کامل نگاشته اند؛ این در حالی است که مشابه قاعده پنجم انتظار میرفت که کلیه
کاربران مصادیق این قاعده را به شکل پیوسته تایپ کنند .از دالیل احتمالی آن ،عالوه بر موارد ذکر شده در
قاعده پنج ،میتوان به دیدگاه غالمحسینزاده ( )1133در مورد شیوه نگارش کلمات حاوی عدد نیز اشاره کرد:
«وقتی عدد برای شمارش به کار رود ،هم به لحاظ معنایی و هم به لحاظ دستوری ،یک واحد مستقل است و
باید از معدود خود جدا نوشته شود؛ اما اگر عدد کلمه مرکب بسازد و برای شمارش به کار نرود ،تابع قاعده
کلمههای مرکب است» (ص .)143 .از این رو ،این امر محتمل است که جدانویسی در این قاعده بدین خاطر
باشد که کاربر کلمات حاوی عدد را به عنوان واحد شمارش در نظر گرفته باشد ،نه یک کلمه مرکب؛ و در
نتیجه ،بین عدد و جزء دوم فاصله وارد کرده است.
در قاعده هشت آمده است که «کلمات مرکبی که از ترکیب با پیشوند ساخته میشوند همیشه جدا
[نزدیکنویسی] نوشته میشود ،مگر مرکبهایی که با پیشوندهای «به»« ،بی» و «هم» با رعایت استثناهایی
ساخته میشوند» (فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1133 ،ص .)41 .یافتههای پژوهش نشان داد ،بیشتر
کاربران ( 11/1درصد) گرایش به پیوستهنویسی مصادیق این قاعده دارند .در تبیین این یافته میتوان گفت
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احتماالً کاربران مصادیق این قاعده را به دلیل اصل «یکمعنایی» بیشتر به شکل پیوستهنویسی نگاشته اند ،نه
به دلیل این که جزء اول آن پیشوند بوده است .همانگونه که مجد ( )1133نیز معتقد است ،وقتی لغات حالت
بسیط پیدا کرده باشند ،فرد مثالً «همشیره» را یک لغت به معنای خواهر میداند و تفسیر میکند و به ترکیب
«هم» و «شیره» فکر نمیکند؛ عالوه بر این  ،عادت کاربر به وارد کردن فاصله بین اجزای قابل تفکیک یک
کلمه مرکب نیز میتواند از دیگر دالیل احتمالی باشد.
قاعده نهم به کلمات مرکبی اشاره دارد که از ترکیب با پسوند ساخته میشود و باید همیشه پیوسته
نوشته شوند ،مگر در موارد برخورد با قاعده دوم ،هفتم و چهارم .یافتههای به دست آمده از این قاعده نشان
داد که کاربران نیز گرایش بیشتری ( 33/1درصد) به پیوستهنویسی نشان دادند .مجد ( )1133در ارتباط با
این قاعده فرهنگستان معتقد است« :دلیل پیوستهنویسی یا جدانویسی لغات در این قاعده مربوط به همان
اصل یکمعنایی است .بدین شکل که مثالً فرد لغت «طوطیوار» را در ذهن دو چیز مجسم میکند و قادر به
تفکیک اجزای ترکیب است ،یعنی در جملة «او درس را طوطیوار میخواند» ،اول یک «طوطی» به ذهنش
میرسد ،سپس به خاطر پسوند «وار» فاعل جمله را با آن طوطی تشبیه میکند ،لذا «طوطیوار» هم پیوسته
و هم جدا نوشته میشود؛ اما هنگامیکه فرد جملة «او سوگوار است» را میشنود ،هرگز اجزای ترکیب
«سوگوار» را از هم جدا نمیکند؛ یعنی چیزی را به `سوگ` مانند نمیکند و کل ترکیب را یک صفت برای
فاعل میپندارد و در نتیجه همواره آن را متصل مینویسند» (ص.)31 .
در نهایت قاعده ده ،به صفت فاعلی یا مفعولی بودن یک جزء کلمه مرکب اشاره دارد که باعث جدانویسی
[نزدیکنویسی] ترکیب میشود .نتایج به دست آمده از این قاعده نیز نشان داد که  33درصد از کاربران در
زمان برخورد با مصادیق این قاعده شکل جدانویسی (با فاصله کامل) را ترجیح داده اند .از دیدگاه مجد
( )1133علت جدانویسی یا پیوستهنویسی مصادیق در این قاعده به طوالنی شدن ترکیب و در عین حال
بسیط نشدن کلمه در ذهن فرد بازمیگردد .به اعتقاد وی اگر قرار باشد که صفت فاعلی و صفت مفعولی ،دلیل
خاصی برای جدانویسی باشد ،باید کلمههایی از قبیل «غمدیده» و «گمشده» را هم جدا نوشت ،حال آن که
پیوسته نوشته میشوند  .در توجیه گرایش کاربر به شکل نگارشی جدانویسی به نزدیکنویسی نیز میتوان به
موارد گفته شده در آغاز بحث ،یعنی تالش برای باال بردن سرعت ،عادات بازمانده از قدیم (هنرجویان،)1131 ،
آگاهی کم از اهمیت وجود فاصله اضافی میان اجزای یک واژه مستقل (رمضانی )1131 ،و همچنین نیاز به
انجام چند کار اضافه جهت درج نیمفاصله در صفحهکلید اشاره کرد.
در ارتباط با رفتار نگارشی نگارندگان به طورکلی یافتههای پژوهش نشان داد رفتار نگارشی نگارندگان در
 13درصد از موارد منطبق با قواعد دهگانه دستورالعملهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی است .بیشترین
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میزان انطباق میان رفتار نگارشی نگارندگان به تفکیک قواعد دهگانه فرهنگستان نیز با  33/1درصد به قاعده
 3که مربوط به کلمات مرکب حاوی پیشوند است و کمترین میزان انطباق نیز با  13/4درصد به قاعده  1که
مربوط ترکیبهای اضافی (موصوف و صفت /مضاف و مضافالیه) است ،بازمیگردد.
همانطور که در بخش قبلی بیان شد ،اغلب کاربران شکل پیشنهادی فرهنگستان ،یعنی نزدیکنویسی را
نادیده گرفتند؛ اما نقطه مشترک بین رفتار نگارشی کاربران با قواعد پیشنهادی فرهنگستان این بود که
کاربران نیز شکل جدانویسی (اعم از بافاصله یا نیمفاصله) را بر پیوستهنویسی ترجیح میدادند .در رفتار
نگارشی نگارندگان نیز این مسئله قابل مشاهده است ،با این تفاوت که به طور کلی نگارندگان عالوه بر ترجیح
شکل نگارشی جدانویسی ،از شکل پیشنهادی و مورد قبول فرهنگستان ،یعنی نزدیکنویسی در حد مطلوبی
استفاده کردند و کمتر گرایش به جدانویسی با فاصله کامل داشتند .در ادامه ،با توجه به این که در بخش قبل
به تبیین هر یک از قواعد دهگانه پرداخته شد ،در این بخش از توضیح مجدد هر یک از قواعد خودداری
میشود و صرفاً بر اساس یافتههای پژوهشهای پیشین به تبیین پرسش حاضر میپردازیم.
یافتههای به دست آمده در پژوهشهای آخشیک و فتاحی ( ،)1131چلمقانی و شهریاریفرد (،)1131
نصیریان ( )1131و احمدینسب ( ،)1131ستوده و هنرجویان ( )1131که بر روی محملهای اطالعاتی
همچون پایاننامه ،پیکره ،مقاالت مجالت برتر ( ،)ISCپایگاههای خبری و رایانامهها انجام شده است ،از میزان
پیروی و انطباق مطلوب میان رفتار نگارشی نگارندگان با دستورالعملهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب
فارسی حکایت دارد که از این منظر با پژوهش حاضر همراستاست؛ در مقابل ،با یافتههای کالهدوزان و
همکاران ( ،)1131ذوالفقاری ( )1131و عربزاده ( )1131که بر روی محملهای اطالعاتی همچون پایاننامه،
مطبوعات و وبنوشتهای شخصی انجام شده است ،از میزان انطباق پایین و نامطلوب میان رفتار نگارشی
نگارندگان با دستورالعملهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی حکایت دارد که از این منظر با یافتههای
پژوهش حاضر مغایرت دارد.
با توجه به یافتههای این پژوهش و مطالعات پیشین و همچنین با توجه به اصل سادهنویسی و نیاز به
انجام چند کار اضافه جهت درج شیوه پیشنهادی فرهنگستان در عمده قواعد دهگانه فرهنگستان
(نزدیکنویسی) ،میتوان این گونه استنباط کرد که دالیل احتمالی انطباق و همچنین عدم انطباق درصد قابل
توجهی از نگارندگان متون با قواعد فرهنگستان زبان و ادب فارسی میتواند به میزان توجه ،حساسیت و التزام
سازمانها بر پیروی نگارندگان خود از قواعد رسمالخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی بازگردد .شایان ذکر
است که این راهکار از سوی پژوهشگران متعددی برای افزایش یکدستی شیوه نگارش کلمات پیشنهاد شده
است.
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در مجموع می توان گفت ،هرچند نتایج کلی پژوهش حاضر از انطباق کم رفتار نگارشی کاربران و انطباق
در حد مطلوب رفتار نگارشی نگارندگان با شکل نگارشی مورد انتظار فرهنگستان در عمده قواعد دهگانه ،یعنی
شکل نزدیکنویسی حکایت دارد؛ اما نقطه مشترک بین رفتار نگارشی این دو گروه این است که کاربران نیز
مشابه نگارندگان از بین شیوههای نگارشی پیوستهنویسی و جدانویسی (اعم از فاصله کامل و نیمفاصله) ،عمدتاً
شکل نگارشی جدانویسی را ترجیح داده اند و این یافته مهر تأییدی است بر گفته فرهنگستان زبان و ادب
فارسی که شکل نگارشی جدانویسی را به دلیل همسو بودن بیشتر شکل نگارشی جدانویسی ]نزدیک نویسی[
با گرایش روز خط فارسی و همچنین سهولت بیشتر در امر آموزش به نوآموزان بر پیوستهنویسی ارجح دانسته
است .در همین راستا ،پیشنهادهای زیر می تواند در مقبولیت و فراگیری هر چه بیشتر قواعد پیشنهادی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بین جامعه استفاده کننده مؤثر باشد:
طراحی صفحه کلید مختص زبان فارسی .همانطور که در یافتهها نیز ذکر شد ،شیوهنامه پیشنهادی
فرهنگستان ،عمدتاً شکل نگارشی جدانویسی [نزدیکنویسی] را بر پیوستهنویسی ارجح دانسته است .این در
حالی است که درج این شکل نگارشی مشکالت و دشواریهای زیادی را برای استفادهکنندگان به همراه دارد
که به عنوان نمونه می توان به کاهش سرعت تایپ و نیاز به چند کار اضافه جهت درج آن از روی صفحه کلید
رایانه اشاره کرد .از این رو ،پیشنهاد میشود جهت رفع این مسئله تغییری جزئی در صفحه کلیدهای فعلی
صورت پذیرد؛ به این ترتیب که دکمه «فاصله» صفحه کلید ،به دو دکمه مجزا ،ولی با اندازههای متفاوت
تقسیم شود ،آنگاه دکمه با اندازه بزرگتر جهت درج فاصله کامل و دکمه کوچکتر جهت درج نیمفاصله به کار
گرفته شود.
اولویت بندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ضابطهمندتر کردن بخش ترکیبات دستور خط
مصوب فرهنگستان و فرهنگ امالیی خط فارسی .به پشتوانه نتایج پژوهش حاضر ،فرهنگستان زبان و
ادب فارسی می تواند ضمن آگاهی از میزان تناسب و مقبولیت قواعد پیشنهادی از سوی جامعه استفاده کننده
در محملهای الکترونیکی ،نسبت به اولویتبخشی و سیاستگذاری جهت اصالح یا بهبود این قواعد گام
بردارد.
توجه و التزام سازمانها و مر اکز انتشاراتی بر پیروی نگارندگان خود از قواعد رسمالخط
فرهنگستان زبان و ادب فارسی .رعایت قواعد نگارشی دست کم در مواردی که دارای قاعدهای مشخص و
مقبول هستند میتواند به تحقق و گسترش یک رسمالخط واحد در بین جامع استفاده کننده بیانجامد.
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