
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

354 
 

 لزومِ کاربرد دستور خطّ فارسیِ مصوّبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 (در نشریاتِ علمیِ فارسی، جهت ترویج خط و زبان فارسی به عنوان زبان علم)
 

 نسب احمدیفاطمه 

 فناوری و علوم رسانیاطالع ایمنطقه علمی مرکز تئهیعضو 

 چکیده

اعمّ از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، اساتید و  ،های متولّیان زبان و ادب فارسی یکی از دغدغه

شخاص حقیقی و حقوقی مذکور در رابطه با زبان و ا. نظران این حوزه گسترش زبان و خطّ فارسی به عنوان زبان علم است صاحب

اند که از جملة این  زبان ارائه نموده های متعددی را در این خصوص تهیه و به جامعة فارسی خطّ فارسی آثار پژوهشی و دستورالعمل

مام مکتوبات نهادها و توان به دستور خطّ فارسیِ مصوّبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشاره کرد که رعایت آن در ت آثار می

ها و دستاوردهای علمی کشور نشریات علمی اعم از  ترین یافته های انتقال تازه یکی از مهمترین کانال. های دولتی الزامی است سازمان

پرواضح است که در راستای تبدیل زبان و خطّ فارسی به عنوان زبان علم باید به . ترویجی است -پژوهشی و علمی -علمی

اما متأسفانه شاهد آن هستیم که توجه کافی به این مهم نشده و . ازی زبان در نشریات علمی کشور توجه و اهتمام داشتس یکسان

این در حالی است که گسترش و ترویج زبان فارسی به عنوان زبان . توجه اکثر نشریات تنها به محتوا و قالب مقاالت معطوف است

ها حاکی از آن است که نشریات علمی کشور از  در مجموع، یافته. و از داخل کشور آغاز شودعلم باید از نشریات علمی فارسی کشور 

لحاظ خط و شیوة نگارش از مطابقت زیادی با دستور خطَ فارسی مصوّب فرهنگستان برخوردار نیست، و باید به دستور خطّ فارسی 

نشریات مورد بررسی بیشترین پایبندی را به ترتیب به معیار  نتایج پژوهش نشانگر آن است که. پایبندی بیشتری از خود نشان دهند

گذاریِ اسامی  اند و درمجموع در زمینة حرکت حرفی، جدانویسی و نگارش صحیح واژگان داشته نویسی، رعایت فاصلة یک پیوسته

در پایان، . اند لکرد را داشتهترین عم های کوتاه ضعیف گذاری واژگان با مصوّت خارجی و واژگان مهجور، کسرة حالت اضافی و حرکت

 .در راستای ارتقاء نشریات علمی کشور از بُعد زبانی، پیشنهاداتی از لحاظ متابعت از دستور خطّ فارسی ارائه شده است

 .زبان، ترویج زبان فارسی، زبان علم دستور خطّ فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشریات علمی فارسی :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های موضوعیِ مختلف با انتشار  ترین کانال انتقالِ آخرین دستاوردهای علمی، نشریات علمی است؛ که پژوهشگران حوزه مروزه، مهما

. گذارند های خود را با همتایان خود در سراسر کشور و جهان به اشتراک می دستاوردهای علمی خود در این نشریات، یافته

. کنند های اطالعاتی و جستجوی واژه به بازیابی و دستیابی به مدارکِ مرتبط اقدام می به پایگاهپژوهشگران نیز غالباً با مراجعه 

های  این امر به علّت ویژگی. گذارد مسائل زبانی از جمله نوع خط مسئلة مهمی است که بر جستجو و بازیابی اطالعات تأثیر می

های  یکی از راه. های اطالعاتی دوچندان کرده است مجازی و پایگاه فرد خطّ فارسی، مشکالت زبان فارسی را در فضای منحصر به 

الخطّ یکسان در متون علمی و رسمی  الخصوص دربارة زبان فارسی، استفاده از یک رسم بهبود جستجو و رفع مشکالت زبانی علی

منتشر نموده است که تبعیت از « دستور خطّ فارسی»ای را تحت عنوان  بان و ادب فارسی جزوهدر این راستا، فرهنگستان ز. است

های  بنابراین، رعایت مصوّبات این دستور توسط نشریات علمی نه تنها چالش. سازیِ متون فارسی منجر شود تواند به یکسان آن می

امکان سازد، بلکه باعثِ تقویت و رواج زبان فارسی شده و  زبان فارسی را در حوزة جستجو و بازیابی اطالعات تا حدّی مرتفع می

 . کند تبدیل این زبان به زبان علم را بیشتر می

االجرا است و نهادهای دولتی موظف  این، باید توجه داشت که مصوّبات فرهنگستان با تأیید ریاست محترم جمهور الزم  بر  عالوه      

شوند و در نتیجه، این نشریات قانوناً  می ها منتشر های دولتی و دانشگاه به اطاعت از آن هستند و اکثر نشریات علمی نیز توسط ارگان

بر حسب ضریب تأثیر مصوّبِ سال ) - ISCدر پژوهشِ حاضر، وضعیت هفت نشریة برتر . ملزم به پیروی از این مصوّبات هستند

 از -شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از هفت حوزة موضوعی عامِ تعریف( ISC، هشتمین جلسة شورای راهبری 4931
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های این پژوهش، در وهلة اول، وضعیت نشریاتِ مورد بررسی را در رابطه با  یافته. لحاظ پایبندی به دستور خطّ فارسی بررسی شد

هایی را در جهت بهبود و  کنش توان راه دهد و با مشخص نمودن نقاط قوّت و ضعف نشریه در این حوزه، می خطّ فارسی نشان می

تواند در خدمت فرهنگستانِ زبان و ادب فارسی باشد و  ه ارائه نمود و باالخره، نتایجِ این بررسی میتقویت زبان فارسی در آن نشری

های مشابه میزان موفّقیّت خود را در راستای تقویت زبان فارسی تعیین نموده و با ارائة  آنها با استناد به این پژوهش و پژوهش

کارکرد دیگر این پژوهش در این است که از آنجا که . ده از مصوّبات خود بپردازندهایی به تشویق و ترغیب نشریات به استفا کنش راه

زبان را نسبت به خطّ  شود، نتایج این پژوهش سلیقه و تمایل فرهیختگان فارسی محتوای نشریات توسط فرهیختگان جامعه تولید می

 .گذاری در زمینة خط و زبان فارسی بپردازد سیاست تواند به فارسی نشان داده و فرهنگستان با توجه به سلیقة فرهیختگان می

 پیشینة مطالعات .4

ها  در مورد دستور خطّ فرهنگستان به طور اخص مطالعه و پژوهش خاصی صورت نگرفته است، اما پژوهشگران به فراخور دغدغه     

اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره  دههایی را در مورد این خط انجام دا های تخصّصیِ خود نسبت به خطّ فارسی، پژوهش و زمینه

الخطّ فارسی را برای استفاده سازی رسم ، یکسان«خطّ فارسی و رایانه»ای تحت عنوان در مقاله( 4914)معصومی همدانی . شود می

احد برای خطّ حل را در تهیة یک دستورالعملِ ووی راه. دانداز خطایاب، امکان جستجوی واژه در متن و تهیة نمایه ضروری می

داند از قبیل وضعِ یک نشانة اصلی برای نمایش  اِعمال اصالحاتی را در خطّ فارسی ضروری می( 4914)اسالمی . داندفارسی می

نویسیِ کلمات غیربسیط، ساز، سرهمصفت« ی»ساز و اسم« ی»نکره، « ی»های متفاوت برای نمایش کسرة اضافه، استفاده از نشانه

اسالمی . و ضمایر ملکی، و باالخره نشان دادن اسامی خاص« بودن»های ربطی فعل 11بست های جداگانه برای واژهقراردادن عالمت

داند، چرا که عالوه بر دشوار نمودن امالی های فارسی را یکی از ایرادات خطّ فارسی میدار بودن برخی از نویسهنقطه( 4916)

زاده و زارعیان  محقّق. کندرا برای متون فارسی دشوار می 14خوانِ نوریاز برنامة نشانه کلمات، این ایراد اساسی را دارد که استفاده

نویسی، کاهشِ حروف از طریق جدانویسی، قائل شدن به دو شکل کوچک و بزرگِ های التین، چپبا الگوگیری از زبان( 4919)

شوند، ایجاد عالمتی ش حروفی که خوانده شده ولی نوشته نمیاین، نگار  بر عالوه . کنندحروف را در مورد زبان فارسی پیشنهاد می

. دانندای ضروری میهای رایانهرا نیز در جهت سازگار ساختنِ زبان فارسی با محیط« ا»و « آ»برای کسرة اضافه و عدم تمایز بین 

شناسیِ خطّ فارسی را در سه پایگاه  ، مشکالت ریختبا استفاده از یک سیاهه متشکل از هفده کلیدواژه( 4913)تاجی و بذرگر گل

رسانی علوم و فناوری، پژوهشگاهِ اطالعات و مدارک علمی ایران، و جهاد دانشگاهی با یکدیگر مقایسه ای اطالعاطالعاتیِ مرکز منطقه

برای ( 4933)آشوری . اند های مذکور به طور جامع این مسائل را مورد توجه قرار نداده کدام از پایگاه گیرند که هیچکرده و نتیجه می

« اند»، «اید»، «ایم»، «است»، «ای»، «اَم»یعنی « بودن»های صرفی زمان حالِ فعل  دهد که صورتاصالح خطّ فارسی پیشنهاد می

-فاصله( 4916)صفارمقدم . های قبل از خود نوشته شوندجدا از کلمه« شان»، «تان»، «مان»، «اَش»، «ات»، «اَم»و ضمایر متصل 

ای در انواع کلمات فارسی  کلمه ای و برونکلمهگذاریِ درونرا در ترکیبات فارسی ضروری دانسته و مفصالً به مبحث فاصله گذاری

سازیِ خودکار عبارتیِ مقاالت  در رسالة دکترای خود که به ارائة مدلی برای نمایه( 2113)فالحتی قدیمی فومنی . پرداخته است

آماری پرداخته است، بخشی را نیز بنا به ضرورت به مسائل و مشکالت خطّ فارسی -شناختی نعلمیِ فارسی بر اساس مدلی زبا

های  ها، نشانه واژه معنایی، وجود وام ها، هم های متنوع نویسه های متنوع واژگانی یک واژه، صورت وی به صورت. اختصاص داده است

در زبان فارسی پرداخته است و آنها را از جمله مشکالتی  12واژگانیهای تصریفی و ترتیب آزاد  گذاری، کمبود نشانه ثانوی، فاصله

 . سازی خودکارِ زبان فارسی باید مورد توجه قرارگیرند برشمرده است که در نمایه

اند ای و برخی به آموزش زبان فارسی توجه داشتههای رایانه ها به ضرورتِ اصالح خطّ فارسی با توجه به محیط برخی از این پژوهش

دهند مانند  ه تعدادی از پیشنهادات مطرح شده در این راستا، افراطی بوده و در صورت اجرا چهرة خطّ فارسی را کامالً تغییر میک

-باید دانست که خط دارای ماهیّتی محافظه. شودنویسی، استفاده از حروف بزرگ و کوچک و یا نگارش صداهایی که خوانده میچپ

پذیر نیست و به بسیج امکانات مادی و معنویِ بر این، تغییر آن به راحتی امکان عالوه . پذیرد یر را نمیکارانه بوده و به راحتی تغی

                                                           
40

 clitic 
41

 Optical character reader= OCR 
42

 Free word order 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

353 
 

رسد که در راستای حفظ گنجینة زبان فارسی باید خطّ فارسی را به همین صورت حفظ کرد و تنها با به نظر می. عظیمی نیاز دارد

های مختلف در حوزة سازی خطّ فارسی و نیز انجام پژوهشواحد در جهت یکساناِعمال برخی اصالحات و پیروی از دستورالعملی 

در حال حاضر، تنها دستورالعمل موجود در زمینة خطّ فارسی، که . ای سازگار نمودپردازش زبان طبیعی، آن را با محیط رایانه

اما تا آنجا که نگارندة . ن و ادب فارسی استپیروی از آن توسط نهادهای دولتی الزامی است، دستور خطّ فارسیِ فرهنگستان زبا

نوشتار حاضر اطالع دارد تاکنون پژوهشی در مورد میزان و وضعیت پیروی آثار علمی فارسی از دستور خطّ فارسی مصوّب 

ه شده سازی خطّ فارسی ارائ فرهنگستان انجام نشده است و حال آنکه پیروی از این دستورالعمل الزامی است و در راستای یکسان

 .از لحاظ پیروی از این دستور انجام شده است ISCپژوهش حاضر در راستای این مهم و به منظور محکِ نشریات برتر . است

 روش پژوهش .1

مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شانزده معیار دستور خطّ فارسی تعیین و بر اساس « دستور خطّ فارسی»ابتدا با مطالعة      

گانة موضوعیِ نشریات مصوّبِ وزارت علوم، یک نشریة برتر از هر  های هفت سپس از حوزه. خطّ فارسی تهیه شد آن سیاهة وارسی

انتخاب شد و از هر نشریه پنجاه  -ISCمصوّب هشتمین جلسة شورای راهبری  -نشریات 4931حوزه براساس ضریب تأثیرِ سال 

نشان داده شده  4نشریات مورد بررسی و مشخصات آنها در جدول . شد مقاله براساس سیاهة وارسی به روش تحلیل محتوا، بررسی

 . 19است

 گانة موضوعی های هفت حوزه ISCنشریات برتر  -4جدول 

 ضریب تأثیر  نام نشریه حوزه موضوعی  

363/1 فصلنامة مدیریت فناوری اطالعات علوم انسانی 4  

شناسی محیط علوم پایه 2  131/1  

شناسی بالینی ایران پزشکی و روان نمجلة روا علوم پزشکی 9  161/1  

 1 مجلّة تحقیقات دامپزشکی  علوم دامپزشکی 1

پژوهشی تحقیقات ژنتیک و  -دوفصلنامة علمی علوم کشاورزی 3

 اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

294./  

419/1 مجلة انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران فنّی و مهندسی 6  

پژوهشی مطالعات هنر اسالمی -دوفصلنامة علمی هنر و معماری 3  31/.1  

 
در صورتی که معیار . نشان داده شده است 1و عدم رعایت آن با عدد  4رعایت هر کدام از معیارها در مقاالت مورد بررسی، با عدد 

، (4معیار )الخط قرآنی  رعایت رسمالبته در مورد سه معیارِ . به آن تعلق گرفت 3/1مورد نظر به طور نسبی رعایت شده بود، امتیاز 

، امتیاز به صورت سلبی محاسبه شده (46معیار )قول فارسی  و عالمت نقل ( 3معیار )در کلمات دخیل عربی « ة» نشانة نوشتاری

الخط قرآنی تنها در مورد دوفصلنامة مطالعات هنر اسالمی موضوعیت پیدا کرده  علت این انتخاب آن است که رعایت رسم. است

از طرف دیگر، در تعدادی از مقاالتِ نشریات مورد بررسی، نیز . نیز به ندرت کاربرد دارند« ة»است و کلمات دخیل عربی دارای حرف 

قول نبوده است، لذا امتیاز این سه معیار که در مورد همة مقاالت نشریاتِ مورد بررسی موضوعیت  نیازی به استفاده از عالمت نقل

ای که تمام  در نتیجه مقاله. به آنها تعلق گرفته است -4نظر گرفته شد و تنها با مشاهدة موارد تخلف، امتیاز در  1نداشت، امتیاز 

کدام از معیارها را رعایت نکرده  ای که هیچ و مقاله 49گانة دستور خطّ فارسی را رعایت کرده باشد، امتیاز کامل  معیارهای شانزده

سپس با جمع امتیازاتِ کل مقاالتِ هر نشریه، وضعیت آن نشریه از لحاظ . کرده است یافت را در -9باشد، کمترین امتیاز یعنی 

مشخص  631بدیهی است که تبعیت کامل نشریه با کسب امتیاز . پیروی از دستور خطّ مصوّب فرهنگستان مشخص شده است

 .شود می

                                                           
8.

در عناوین « مجله»و « دوفصلنامه»هایی مانند  کلمهو وجود یا عدم وجود  اند شده بر روی جلد نشریه ذکر شده  نشریات دقیقاً بر اساس عنوان درجعنوان 

.انتخاب نگارنده نبوده است
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 دستور خطّ فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 9

کمیسیونی را برای تدوین  4932ای خود برای نخستین بار در سال  نامه ها و وظایفِ اساس انجام مأموریت فرهنگستان در راستای

و در جلسة  4911این کمیسیون با تشکیل جلسات متعدّد و استفاده از نظرات متخصّصان، سرانجام در سال . خطّ فارسی تشکیل داد

در قطعِ رُقعی ( 4932)در حال حاضر، چاپ یازدهم دستور خطّ فارسی . ددویست و یازدهم خود دستور خطّ فارسی را مصوّب نمو

نیز از وبگاه ( 4913)مند هستند قرار دارد و در ضمن چاپ نهم این دستور  در دسترس همة کسانی که به زبان و خطّ فارسی عالقه

اه استنادی علوم جهان اسالم، ابتدا با در پژوهش حاضر، به منظور بررسی هفت نشریة برترِ پایگ. فرهنگستان قابل دسترسی است

های خطّ فارسی در پانزده معیار مختلف خالصه و معیار دیگری  مطالعة دقیق دستورِ خطّ فارسیِ مصوّبِ فرهنگستان، دستورالعمل

معیار در  قول فارسی به آن افزوده شده است که در ذیل، توضیحاتی پیرامون آنها با ذکر شمارة صفحة آن تحت عنوان نشانة نقل

 :شود ، ارائه می(چاپ نهم)دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان 
 الخطّ قرآنی رعایت رسم .4

الخطّ قرآنی نگاشته شوند و تا حد ممکن در مورد احادیث و روایات نیز  بر اساس این معیار، آیات قرآن کریم باید مطابق با رسم     

 (.3ص )شود  الخطّ عربی رعایت می رسم

 رفیح فاصله یک .2

 (.41ص )حرفی گذاشته شود تا خواندن متن را آسان نماید  در نوشتار فارسی بین کلمات و عباراتِ درون جمله باید فاصله یک     

 فاصله نیم .9

شود که  فاصله استفاده می البته زمانی از نیم(. 41ص )شود  گذاری بین اجزای درون واژگان استفاده می فاصله برای فاصله از نیم

یا « کار هم»توانیم واژه را به صورت  نویسی اجباری است و نمی پیوسته« همکار»برای مثال، در واژة . نویسی اجباری نباشد پیوسته

درست است که در مورد دوم، استفاده از « مال پای»و « پایمال»هر دو صورت « پایمال»اما در مورد واژة . بنویسیم« هم کار»

یک واژة مرکب است و دو واژه به شمار « مال پای»بدین خاطر است که نشان داده شود که واژه این الزام . فاصله الزامی است نیم

یکی از دالیل این دشواری به خاطر ماهیت خطّ فارسی . فاصله تا حدی دشوار است نیم البته باید اذعان داشت که رعایت. رود نمی

های  حرفی بین اجزاء واژه و واژه فاصله و فاصلة یک سر کاربرد نیم دهد که افراد بر های مورد بررسی نشان می است؛ چرا که نمونه

های  حرفی و برخی حتی بین واژه برای مثال برخی بین اجزاء واژه مشتق فاصلة یک. اند های نحوی به تصمیم واحدی نرسیده گروه

« ها چکمه نیم»و « پردازی سایه»های  ، در واژهبرای مثال در دوفصلنامة مطالعات هنر اسالمی. دهند فاصله قرار می های نحوی نیم گروه

این در . اند به کار رفته« ها چکمه   نیم»و « پردازی  سایه»حرفی و به صورت  ها با فاصلة یک فاصله استفاده نشده است و این واژه از نیم

دشواری دیگر . فاصله استفاده کرد یمها هر کدام یک واژه بوده و در بین اجزای دستوری یک واژه باید از ن حالی است که این واژه

استفاده کرد و این موضوع  ctrl+shift+2ای مثال از سه کلید فاصله باید بر کلید است چرا که برای ایجاد نیم مربوط به صفحه

 .توجهی افراد را به آن در پی داشته است فاصله را دشوار کرده و د رنتیجه بی استفاده از نیم

 لماتِ دخیل فرنگی و لغات مهجورگذاری اَعالم و ک حرکت .1

های مصوّتِ  خوانی و نشان دادن تلفظ صحیحِ واژگان مهجور و اسامی خارجی، استفاده از نشانه طبق این معیار، به منظور درست

ده گذاری اسامی خارجی و یا لغات مهجور توجهی نش های نشریات ِمورد بررسی به حرکت در اکثر مقاله(. 49ص )کوتاه الزامی است 

کلمات و یا ، برای مثال، در فصلنامة مدیریت فناوری اطالعات. گذاری مشاهده شده است اما با این حال مواردی از حرکت. است

ای هستند که به وسیلة  های بیگانه واژه« زِتهامل»و « اُلیور»، «ای سِرو کوال»، «ام. کمهاوی اِماد»، «تکنوپُل»اسامی خارجیِ 

 .سازیِ تلفظِ آنها اقدام شده است سانگذاری در راستای آ حرکت

 های دخیل عربی در کلمه« ة»نشانة نوشتاری  .3

اند که باید آنها را به همین صورت نوشت  وارد فارسی شده « ة»تعداد محدودی از واژگان دخیل عربی و برخی از اسامی با نشانة 

رسی این امکان در نظر گرفته نشده است و باید برای آن های فا البته در قلم(. 46ص ) «مشکوةالدینی» و« دائرةالمعارف»مانند 

 .ای اندیشیده شود چاره

 نویسی پیوسته .6
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« چه»برای مثال، پسوند . نویسی دو جزء واژه اجباری است و باید رعایت شود بر اساس این معیار، در برخی از واژگان، پیوسته

 (.23-24ص )« کمانچه» ،«چنانچه»، «آنچه»چسبد مانند  همیشه به واژة پیش از خود می

 جدانویسی .3

از واژة بعد از خود مانند « همین»ها، جدانویسیِ اجزای واژه اجباری است مانند جدانویسی واژة  طبق این معیار در مورد برخی از واژه

ها و  هتوان به واژ برای مثال در مجلة انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران می(. 23-24ص )« طور همان»، و «جا همین»

، «همزمان»، «اینست»، «میتواند»، «موجبر»، «فرمولبندی»، «مواردیکه»، «صرفنظر»، «مدلسازی»، «امکانسنجی»های  عبارت

ها مورد دیگر اشاره کرد که به صورت افراطی از  و ده« نیمرسانایی»، «حاصلضرب»، «بدالیل»، «تخمینگر»، «حالتهاییکه»

، «نظر صرف»، «سازی مدل»، «سنجی امکان»الذکر  ها و عبارات فوق صورت درست واژه. شده است نویسی در مورد آنها استفاده پیوسته

، «به دالیل»، «گر تخمین»، «هایی که حالت»، «زمان هم»، «این است»، «تواند می»، «بر موج»، «بندی فرمول»، «مواردی که»

 .است« رسانایی نیم»و « ضرب حاصل»

 کسرة اضافة بیانِ حالت اضافی .1

البته گذاردن این نشانه . شود استفاده می( الیه رابطة مضاف و مضافٌ)ر خطّ فارسی، از نشانة کسرة اضافه برای بیان حالتِ اضافی د

های اضافیِ متعددی  در بسیاری از موارد، توالی چند واژه، ساخت. الزامی نیست؛ مگر آنکه عدم استفاده از آن باعث ایجاد ابهام شود

لذا در اینجا، استفاده از کسرة اضافه برای (. 21ص )کند  تر می استفاده از نشانة کسرة خواندن و فهم متن را آسان کند که ایجاد می

شناسی بالینی ایران،  پزشکی و روان برای مثال در مجلة روان. بیان حالت اضافی، یکی از معیارهای مورد بررسی در این پژوهش است

یک پژوهشِ »، «های ورود به پژوهش صرعِ دارای مالک»، «4932در تهرانِ »، «وزنِ کاسته شدهدهندة ابقای  نشان»های  در عبارت

برخی از « ای بینِ راهبرد مقابله کنندگیِ متغیرهای پیش بینی اثر پیش»، و «پراکندگی نیروی انسانیِ سامانه»، «...یابی با بررسی زمینه

 .اند تا خواندن آن برای خوانندة متن تسهیل شود شده گذاری ها به درستی با نشانة کسرة اضافه حرکت مضاف

 شده کوتاه« ی» .3

تر نمودن تلفظ آن  میانجی برای آسان« ی»شود، در حالت اضافی از  ختم می« ِ-»ای به مصوّت کوتاه  در زبان فارسی، وقتی کلمه

اما در برخی از . «خانة او»، «نامة من»مانند شود  شده و باالی خطّ نمایش داده می کوتاه« ی»شود که در خطّ به صورت  استفاده می

در این موارد (. 21ص )« منة خان»شود مانند  بر روی زنجیره خطّ استفاده می« ی»متون برای نشان دادن این عالمت از حرف 

ی از شناسی یک نشریة محیط. استفاده شود« ء»از یای کوتاه شدة « ی»جای یای بزرگ  بایست به طبق دستور خطّ فارسی می

استفاده نموده است، برای مثال در « ه»های مختوم به  کوتاه شده برای نمایش حالت اضافی در واژه« ی»نشریاتی است که از 

بازگشت »، «در حاشیة خیابان»، «ساله 91دورة زمانی »، «نیمة غربی ایران»، «نقطة عطف تابع»، «2جدول شمارة »های  عبارت

 .کوتاه استفاده شده است« ی»از « توسعة پایدار»و « ها زباله آوری شیوة جمع»، «سرمایة اولیه

 استفاده از نشانة همزه .41

های زیادی را از این زبان گرفته است که تعداد زیادی از آنها دارای حرف همزه  واژه زبان فارسی تحت تأثیر زبان و خطّ عربی، وام

اولین مسئله . که در اینجا در قالب دو معیار قابل بررسی استدر مورد نگارش همزه مباحث و مسائل زیادی وجود دارد . هستند

، از گذاردن عالمت همزه (تایپ)نگاری  در بسیاری از موارد، افراد به منظور سهولت نگارش و حروف. استفاده از نشانة همزه است

مورد، استفاده از نشانة همزه به عنوان  نویسند که در این می« تاثیر»و « مبدا»را « تأثیر»و « مبدأ»کنند برای مثال،  خودداری می

رغم  برای مثال، علی. شود نکتة دوم به نگارش صحیح همزه مرتبط می. یک معیار برای بررسی نشریات، مورد توجه قرار گرفته است

« رأتج»و « هیأت»های  را به عنوان صورت درست مصوّب کرده است، اما صورت« جرئت»و « هیئت»های  اینکه فرهنگستان صورت

بنابراین، نگارش صحیح واژگانِ دارایِ همزه به عنوان معیاری برای بررسی نشریات در . های غالباً متداول در بین عموم است صورت

، «مؤثر»، «غشاء»، «سؤال»، «تأمین»های  واژه(. 91-23ص )متفاوت است  41انتخاب شد که در واقع از معیار  44قالب معیار 

شناسی بدون عالمت همزه به  هایی هستند که به دفعات در مقاالت  نشریة محیط از جمله واژه« تأثیر»، و «منشأ»، «تأیید»، «مؤنث»

 .اند کار رفته

 نگارش صحیح واژگان دارای همزه  .44
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کارگیری واژگان دارای همزه با امالی مصوّب فرهنگستان  بر اساس این معیار، تبعیتِ نشریات از دستور خطّ فرهنگستان در به

هایی ذکر کرد که در اکثر نشریات مورد  توان به عنوان مثال می« منشأ»و « هیئت»، «مسئله»، «سؤال»های  از واژه. شود سی میبرر

 . اند ظاهر شده« منشاء»و « هیأت»، «مسئله»، «سئوال»اند و اغلب به صورت   بررسی با امالی مصوّب فرهنگستان به کار نرفته

 تنوین .42

های خطّ فارسی  ای از نشانه خط و زبان عربی وارد فارسی شده است، اما در حال حاضر شأن و جایگاه نشانهاگر چه عالمت تنوین از 

در این مورد نیز بسیاری از افراد به (. 93ص )شود الزامی است  بنابراین، استفاده از آن در مواردی که در واژه تلفظ می. را یافته است

این در حالی است که پایبندی به استفاده از آن . کنند ی از عالمت تنوین استفاده نمینگار منظور سهولت در نگارش و یا حروف

در اکثر نشریات . شود و استفاده از آن الزامی است سازیِ متون فارسی می مخصوصاً در متون رسمی و آموزشی باعث افزایش یکسان

بدون « معموالً»و « عموماً»، «الزاماً»، «اوالً»، «عمدتاً»، «امالًک»، «مستقیماً»های دارای تنوین مانند  مورد بررسی بسیاری از واژه

 .اند، در حالی که استفاده از عالمت تنوین در این موارد ضروری است کار رفته عالمت تنوین به 

 عالمت تشدید .49

باعث ایجاد ابهام و  طبق دستور خطّ فارسی، استفاده از عالمت تشدید اجباری نیست، مگر در مواردی که عدم استفاده از آن،

(. 91ص )زدایی کرده است  از واژه ابهام« ّ-»که استفاده از عالمت « معیّن»و « معین»های  نگاشت دشوارخوانیِ متن شود مانند هم

، «امّا»، «البتّه»های  برای مثال در دوفصلنامة تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از عالمت تشدید در واژه

، «کمّی»های  با وجود این، جالب آن است که در مورد واژه. استفاده شده است« حمّام»، «کمّیت»، «جمعیّتی»، «دقّت»، «عنّاب»

ها  از عالمت تشدید استفاده نشده است در حالی که استفاده از عالمت تشدید در این واژه« معیّن»و « مبیّن»، «فرّار»، «حلّال»

 .هایشان متمایز شوند نگاشت ضروری است تا از هم

 های مصوّت کوتاه گذاری واژگان با نشانه حرکت .41

ها و یا واژگانی که عدم  نگاشت های کوتاه نیست، اما در مواردی مانند هم گذاری واژه با مصوّت در خطّ فارسی نیازی به حرکت

« نَسخ»های  برای مثال واژه(. 91ص )شود، استفاده از این عالئم ضروری است  گذاری باعث ابهام و دشوارخوانی متن می حرکت

، «مُهر»، «مَثَل»، «پَرگونه»، «شَرّ»، «اُکر»، «سَردر»، «پَر»، «مَجمر»، «قَسطِ قلم»، (جمع نسخه)« نُسخ»، (نوعی خطّ خوشنویسی)

زدایی و یا  منظور ابهام هایی هستند که در دوفصلنامة مطالعات هنر اسالمی به واژه« دُرّ»و « پُر»، «چِرا»، «عَلَم»، «خَز»، «بُعد»

 .اند گذاری شده خوانی حرکت درست

 نگارش صحیح واژگان .43

دارای « گذاری سیاست»و « چارچوب»های واژگانیِ  برای مثال صورت. طبق این معیار باید از امالی صحیح و رایج واژه استفاده نمود

مواردی از این . ید از استفاده از آنها اجتناب شودهستند که با« *گزاری سیاست»و « 11*چهارچوب»های نادرست و متداول  صورت

 (.39-11ص )شوند  دست در ذیل معیارِ نگارش صحیح واژگان بررسی می

 قول فارسی نشانة نقل  .46

اما . گذاری پرداخته است این معیار در دستور خطّ فارسیِ فرهنگستان مطرح نشده است؛ چرا که این دستور به امالی واژه و نه نقطه

. گذاری مخصوصاً در متون علمی است، به معیارهای مورد بررسی اضافه شد که این مورد یکی از پررخدادترین موارد نقطه از آنجا

باید توجه داشت که از . استفاده نمود»« است اما برای متون فارسی باید از عالمت  ""قول در متون التین عالمت  عالمت نقل 

لذا، (. 4932یاحقی و ناصح، )شود  نماییِ واژگان و عبارات استفاده می تقیم و هم برجستهقول مس قول هم برای نقل   عالمت نقل

 .قول فارسی به عنوان معیار شانزدهم انتخاب گردید استفاده از عالمتِ نقل 

 های پژوهش یافته. 1

و پنجاه مقاله، نتایج بررسی در گانة موضوعی و در مجموع بررسی سیصد  های هفت با بررسی پنجاه مقاله از هر نشریة برتر حوزه

 :گانة خطّ فارسی به صورت زیر است خصوص وضعیت و میزان پیروی نشریات مورد بررسی از معیارهای شانزده

                                                           
 .شده است ناصحیح و یا غیردستوری بودن واژۀ مشخص در کنار واژه به معنای *شناسی وجود عالمت  در مطالعات زبان. 7 
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 گانة خطّ فارسی گانة مورد بررسی براساس معیارهای شانزده شدة نشریات هفت امتیاز محاسبه -2جدول 

 (درصد)امتیاز  معیارهای دستور خطّ فارسی  (درصد)امتیاز  معیارهای دستور خطّ فارسی 

 21 شده کوتاه «ی» 3 33 الخطّ قرآنی رعایت رسم 4

33/33 حرفی یک ةفاصل 2 13/16 همزه ةاستفاده از نشان 41   

21/13 فاصله نیم 9 12/14 نگارش صحیح همزه 44   

و لغات  اسامی خارجی گذاری حرکت 1

12/3 مهجور  

42 

33/11 تنوین  

در کلمات دخیل  ةاری نوشت ةنشان 3

 31 عربی

49 

21/39 تشدید  

6 

34/33 نویسی پیوسته  

های  گذاری واژگان با مصوّت حرکت 41

 21 کوتاه

33/33 جدانویسی 3 33/33 نگارش صحیح واژگان 43   

12/44 حالت اضافی ةکسر 1 3/93 قول فارسی عالمت نقل 46   

 

 :فارسی به صورت زیر به دست آمد در ضمن میزان پیروی هر نشریه از معیارهای دستور خطّ

 امتیاز نشریات مورد بررسی بر اساس پایبندی به دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان -9جدول 

حوزه موضوعی  

 نشریه

(درصد)امتیاز  نام نشریه  

13/61 فصلنامة مدیریت فناوری اطالعات علوم انسانی 4  

شناسی محیط علوم پایه 2  31 

شناسی بالینی ایران پزشکی و روان روانمجلة  علوم پزشکی 9  43/31  

36/36 مجلّة تحقیقات دامپزشکی  علوم دامپزشکی 1  

پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و  -دوفصلنامة علمی علوم کشاورزی 3

 جنگلی ایران

39/63  

36/31 مجلة انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران فنّی و مهندسی 6  

معماری هنر و 3 پژوهشی مطالعات هنر اسالمی -دوفصلنامة علمی   39 

92/61 امتیاز کل 1  

هر کدام از نشریات مورد بررسی از نظر پیروی از مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خصوص دستور خطّ فارسی در      

خودداری  9اطالة کالم از ذکر جزئیات آنها در جدول اند که به منظور پرهیز از  گانه، عملکردهای متفاوتی داشته معیارهای شانزده

 .شده و تنها به امتیاز نهایی حاصل از مجموع امتیازها اشاره شده است

 بندی جمع.0

گانه، مقاالت به  های هفت توان مشاهده کرد که در مجموع در سیصدوپنجاه مقالة مورد بررسی در حوزه می ،2با مراجعه به جدول 

، (درصد 33/33)حرفی  ، فاصلة یک(درصد 34/33)نویسی  عیت از دستور خطّ فارسی را در معیارهای پیوستهترتیب بیشترین تب

در « ة»، نشانة نوشتاری (درصد 33)الخطّ قرآنی  ، رعایت رسم(درصد 33/33)نگارش صحیح واژگان (/ درصد 33/33)جدانویسی 

، نگارش (درصد 13/16)، استفاده از نشانة همزه (درصد 21/13)له فاص ، نیم(درصد 33/11)، تنوین (درصد 31)کلمات دخیل عربی 

، (درصد 21)شده  کوتاه« ی»، (درصد 3/93)قول فارسی  ، عالمت نقل(درصد 21/39)، تشدید (درصد 12/14)صحیح همزه 

 12/3)خارجی  گذاری اسامی و حرکت( درصد 12/44)، کسرة حالت اضافی (درصد 21)های کوتاه  گذاری واژگان با مصوّت حرکت
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 3/93)قول فارسی  عالمت نقل شود، نشریات در پیروی از دستور خطّ فارسی، معیارهای  طور که مالحظه می همان. اند داشته( درصد

و ( درصد 12/44)، کسرة حالت اضافی (درصد 21)های کوتاه  گذاری واژگان با مصوّت ، حرکت(درصد 21)شده  کوتاه« ی»، (درصد

 . اند را مورد کمترین توجه خود قرار داده( درصد 12/3) و لغات مهجور خارجی گذاری اسامیِ حرکت

، برترین نشریه از لحاظ تبعیت از مصوّبات فرهنگستان زبان و ISCتوان دید که از مجموع هفت نشریة برتر  ، می9بر اساس جدول 

پزشکی و  های دیگر را به ترتیب مجلة روان بهرت. ادب فارسی، دوفصلنامة مطالعات هنر اسالمی از حوزة هنر و معماری است

شناسی از حوزة علوم پایه، دوفصلنامة تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان  شناسی بالینی ایران  از حوزة علوم پزشکی، محیط روان

قیقات دامپزشکی از مرتعی و جنگلی ایران از حوزة علوم کشاورزی، فصلنامة مدیریت فناوری اطالعات از حوزة علوم انسانی، مجلة تح

باید به این . اند حوزة علوم دامپزشکی و باالخره مجلة انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران از حوزة فنّی و مهندسی کسب کرده

های موضوعی خود هستند و احتماالً  های حوزه نکته توجه داشت که هفت نشریة مورد بررسی در پژوهش حاضر برترین نشریه

های پژوهش  رسد که با توجه به یافته به نظر می. الخط دارند تری در خصوص نگارش و رسم ر حوزه از عملکرد ضعیفنشریات دیگر ه

توان گفت که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ترغیب و تشویق زبان فارسی به عنوان زبان علم موفقیت چندانی الاقل  حاضر، می

هایی در خصوص زبان و  ته است و الزم است که این نهاد، عالوه بر اتخاذ سیاستدر خصوص نشریات فارسی زبان داخل کشور نداش

های خود بیندیشد و در نتیجه ساز و کار مؤثری برای الزام نشریات علمی  ای نیز برای اجرایی کردن دستورالعمل ادب فارسی، چاره

 .کشور به پایبندی به این دستور و  مصوّبات دیگر تعریف نماید

 های پژوهش دهای حاصل از یافتهپیشنها. 6

فارسی، به  خطّشود که ویراستاران نشریات با مراجعه به مصوّبات فرهنگستان در حوزه  های پژوهش توصیه می با توجه به یافته

بان، ز فارسی در نشریات فارسی  خطّرسد که در راستای حفظ و صیانت از  این، به نظر می  بر  عالوه. تصحیح متن مقاالت بپردازند

ای کوتاه در خصوص نگارش مقاالت بر اساس دستور خطّ فارسی گذارده شود و یا  نامه باید در صفحات راهنمای نگارش مقاله، شیوه

نشریات . فارسی مصوّب فرهنگستان به نگارش درآورند خطّکم به پژوهشگران توصیه شود که مقاالت خود را بر اساس دستور  دست

قدر که توجه به رعایت  باید بدانیم برای مثال همان. کنند محدودیت قائل شوند از این دستور تخطّی می باید برای چاپ مقاالتی که

 . فارسی توجّه شود خطّقواعد استناددهی و نگارش در قالب مورد نظر نشریه ضروری است، به همان اندازه نیز باید به رعایت دستور 

شود که پژوهشگران به  مورد بررسی در پژوهش حاضر، توصیه می گانة شانزدهارهای ی به معیپایبندبا توجه به وضعیّت نشریات در 

 :هنگام نگارش مقاله به نکات زیر توجه نمایند

 .شودفاصله استفاده  حرفی و در بین اجزاء کلمه از نیم در بین کلمات درون جمله از فاصلة یک .4

در عین حال از . خوانی استفاده نمایند گذاری برای درست کتها از حر نگاشت در نگارش اسامی خارجی، واژگان دشوار و هم .2

 .گذاری غیرضروری نیز اجتناب شود حرکت

 .ترگردد ها از کسرة اضافه برای بیان حالت اضافی استفاده شود تا خواندن متن آسان در تتابع اضافات در برخی از مضاف .9

 .مه مراجعه شده و رعایت کامل آنها مورد توجّه قرار گیردنویسی اجزاء کل به مصوّبات فرهنگستان در جدانویسی و پیوسته .1

 .استفاده شود« ه»های مختوم به  شده برای بیان حالت اضافی در واژه کوتاه« ی»از  .3

های نگارش همزه به دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه  ه در استفاده از نشانة همزه و شیو .6

 .شود

 .های دارای عالمت تنوین حتماً استفاده شود در واژه از عالئم تنوین .3

 .ها و به منظور جلوگیری از ابهام استفاده گردد نگاشت از عالمت تشدید حتماً در هم .1

های دارای چند صورتِ نگارشی، به دستور خطّ فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین  برای نگارش واژه .3

 .راجعه شودهای زبان فارسی م فرهنگ دشواری

 .اجتناب گردد ""استفاده نموده و از عالمت »« نماییِ واژگان، از عالمت  قول مستقیم و برجسته برای نقل  .41

 توصیه به فرهنگستان زبان و ادب فارسی .7
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رتباط با شود که با ا به فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان نهاد رسمی و دولتیِ متولّی حفظ و پاسداشت زبان فارسی، توصیه می

رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان علوم  ای اطالع نهادهای مرتبط مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز منطقه

هایی را انجام دهند تا با اِعمال آن، نشریات معتبر  گذاری الخصوص کمیسیون تعیینِ اعتبار نشریات وزارت علوم، سیاست اسالم، و علی

ان قانوناً ملزم به پایبندی به مصوّبات آن نهاد شوند و پایبندی به مصوّبات فرهنگستان در خصوص خطّ و زبان فارسی به زب فارسی

بدین ترتیب نه تنها مصوّبات فرهنگستان ضمانت اجرایی شدن در . عنوان یکی از معیارهای تعیین اعتبار نشریات در نظر گرفته شود

جات علمی، بیشتر فراهم  سازی در حوزه خطّ و زبان فارسی در نوشته آورند، بلکه زمینة یکسان یدست م نشریات علمیِ کشور را به

سازی متون علمی  الزم به ذکر است که یکسان. شده و در نتیجه، زبان فارسی گام دیگری در جهت تبدیل شدن به زبان علم بردارد

بنابراین، رعایت مصوّبات فرهنگستان زبان . بازیابی مدارک علمی داردگزینی تأثیر بسزایی در ذخیره و  از لحاظ خط و همچنین واژه

گردد و در نتیجه به تبادل اطالعات  های علمی منجر می جات علمیِ فارسی در اینترنت و پایگاه ادب فارسی به بازیابی بیشتر نوشته

 . شود علمی بین پژوهشگران در فضای مجازی نیز کمک شایانی می
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