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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،050-061،)4(01 ،زمستان 0936
هدایتمفیدی ،مسیحه؛ کامیابیگل ،عطیه؛ و علیزاده ،علی ( .)6931آسیب شناسی زبانی و بالغی زبان فارسی در شبکه
ارتباطی تلگرام .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.656-611 ،)4(61 ،
شاپا8111-6141 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .
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درشبکهارتباطیتلگرام 
مسیحه هدایت مفیدی ،1عطیه کامیابی گل* ،2علی علیزاده
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دریافت 2931/50/21 :پذیرش2931/53/51 :

چکیده

امروزه تلفن همراه ،بهعنوان مدرنترین ابزار ارتباطی ،با امکانات گسترده ،آساان ،و ارزان ،کااربرد ویا های دارد .یکای از
وظایف و کاربردهای وی ه گوشیهای هوشمند ،ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه و راهانادازی گروههاای
ارتباطی از طریق فضاهای مجازی است که ارتباط بین افراد و گروههای مختلف جوامع زباانی و فرهنگای را امکانپاییر
میکند .با گسترش سریع محتوا در شبکۀ جهانی اینترنت ،یکی از برنامههای راهبردی ،حمایت از زباان ملای در محای
چندزبانۀ فضای مجازی است .گاهی زبان فارسی بهکاررفته در این فضاها دارای ایرادهای اساسی اسات .در ایان مقالاه
سعی شده است پیامهای کاربران فارسیزبان شبکه ارتباطی تلگرام از منظر زبانشناسی و به روش تحلیل محتوا و میازان
فارسی معیار بررسی شود .جامعۀ آماری این پا وه ،،شاامل  651پیاام
همخوانی زبانی و بالغی پیامهای کوتاه با زبان
ِ
است که از  5گروه بهطور تصادفی انتخاب شدهاند و پیامها شامل  981جمله است .مجموع خطاهاا در دو حاوزه516 ،
مورد بود که  18/81درصد آنها مربوط به ایرادهای زباانی و  91/18درصاد ،مرباوط باه اشاکا های بالغای میشاد.
بررسیها نشان داد که بیشترین خطاها در حوزه زبانی ،مربوط به کااربرد اساامی بیگاناه و بیشاترین اشاکا ها در حاوزه
بالغی ،مربوط به جابهجایی ارکان جمله است .نتیجه بررسیها نشان میدهد زبان فارسی بهکاررفته در فضای مجاازی،
مغایرتهایی با زبان فارسی معیار دارد .نخستین گام در راستای اصاال خطاهاای زباان ارتبااطی در فضاای مجاازی،
آگاهی دادن در مورد نوع خطاها به کاربران است و در وهله بعاد ایان ناهنجاریهاای زباانی بایاد ،در صاورت امکاان،
کنتر  ،و الگوهای معیار ،جایگزین آنها شوند.

کلیدواژهها :فضای مجازی ،رسانه ،زبان فارسی ،زبان اینترنتی ،الگوهای غیرمعیار ،شبکه ارتباطی تلگرام

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.


 .2استادیار زبانشناسی همگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران (نویسنده مسئو ).


 .3دانشیار زبانشناسی همگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.



مقدمه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

201

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

عصر حاضر ،عصر فناوری ،رسانههای گروهی ،و ارتباطات است .دنیای کنونی ماا عصار وساایل
ارتباط جمعی ،ازجمله رادیو ،تلویزیون ،مااهواره ،تلفان هماراه ،و اینترنات اسات و افاراد ،دیگار
محدودیتهای ارتباطی گیشته را ندارند .هر لحظه در هرکجا که باشند میتوانند با هر نقطاهای از
جهان که بخواهند ،ارتباط برقرار کنند.
تلفن همراه بهعنوان ابزار نوین اطالعرسانی ،عالوهبر داشاتن کاربردهاای گساترده در حوزههاای
گوناگون اطالعرسانی ،ارتباطدهی ،تداومبخشی ،مفر ساازی ،و تحری پاییری ،برخای پیامادهای
نامناسب اجتماعی و فرهنگی را نیز بهدنبا دارد .افزای ،تولید وسایلی ازقبیل تلفن همراه و اینترنات و
آسانی دسترسی به آنها سبب شده است که گروههای زیادی از افراد جامعه با سنین مختلاف باه ایان
دنیای مجازی راه پیدا کنند .فضای مجازی ،نسل جدیدی از رواب و تعاملها را ایجاد کرده است کاه
با وجود عمر کوتاه ،توانسته است بهخوبی باه زنادگی ماردم راه پیادا کناد .ماردم بسایاری در سانین
مختلف و از گروههای اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار ها آمدهاناد و از فاصالههای بسایار
دور در دنیای واقعی ،از این طریق با ه ارتباط برقرار میکنند (بیجنخان.)8 ،6936 ،
امروزه روشهای ارتباط با دیگران از طریق اینترنت افزای ،یافته است .شابکههای اجتمااعی،
نسل جدیدی از پایگاههایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکههای جهانی اینترنت
قرار گرفتهاند .اینگونه پایگاهها برمبنای تشکیالت آنالین فعالیات میکنناد و هریا  ،دساتهای از
کاربران اینترنتی با وی گی خاص را گرد ه میآورند.
شبکههای اجتماعی را گونهای از رسانههای اجتماعی میدانند کاه امکاان دساتیابی باه شاکل
جدیدی از برقاراری ارتبااط و بهاشاترا گیاری محتاوا در اینترنات را فاراه کردهاناد .اینترنات و
سرویسهای ارائهشده در قالب آن ،با اینکه ابزار مفیدی بارای کساب و تبااد اطالعاات هساتند،
میتوانند ویرانگر نیز باشند.
زبان در فرایند ارتباطی ،جایگاه اساسیای دارد .درباره زبانی که در جامعاه اساتفاده میشاود،
میتوان به دو گونه اشاره کرد :زبان گفتار یا روزمره ،بهمعنی زبان محاورۀ رایج یا زبان زنده گفتااری
توده مردم ،و زبان معیار .بهگفته مدرسی ،زبان معیار ،گونهای معتبر از هر زبان است کاه الگوهاا و
صورتهای تلفظی ،امالیی ،و دستوری آن را بیشتر گویندگان تحصیلکرده باهکار میبرناد کاه در
مراکز فرهنگی و سیاسی هر کشور زندگی میکنند (مدرسی.)6911 ،
ز بان فارسی با تاریخ ،فرهنگ ،و تمدن ایرانیان پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارد؛ بهگوناهای کاه
امروزه یکی از ارکان مه هویت ملی ایرانیان بهشمار میآیاد .عالوهبار ایان ،زباان فارسای ،زباان

رسمی کشور ما و زبان آموزش و ارتباطهای فکری و علمی است که بخ ،مهمای از تفکار ماا در
چارچوب قواعد آن شکل میگیرد .به همین علت ،کیفیت ارتباطهای فکری و رشد علمی و فنی ما
ً
کامال به کیفیت زبان ما ،یعنی زبان فارسی ،وابسته است .از سوی دیگر ،فراگیار شادن رساانهها و
موضوع جدی نق ،اینترنت در شکلدهی به فرهنگ ،هویات ،و باورهاا و ارزشهاای اجتمااعی و
ارتباطها ،اهمیت پ وه ،در این زمینه را افزای ،میدهد.
این روزها رسانههای نوین ارتباطی از جیابیت خاصی برخاوردار هساتند .ازجملاه مه تارین
وظایف و کاربردهای وی ۀ این ابزار ارتباطی میتوان به ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام
کوتاه ،راهاندازی و ایجاد اجتماعات و گروههای تعااملی و ارتبااطی از طریاق فضااهای ساایبری و
مجازی اشاره کرد که ارتباط بین افراد و گروههای مختلف جوامع زباانی و فرهنگای را امکانپاییر
میکند .تحوالت و پیشرفتهای علمی و ارتباطی در هار جامعاه از پدیادههای مهمای اسات کاه
اینترنتی زبان
اثرات زبانی گستردهای دارد .برای بررسی نمونههای ناهمخوانی یا هنجارگریزی گونۀ
ِ
با زبان فارسی معیار باید بررسیهایی انجام شود ،زیرا زبان فارسی بهکاررفته در این فضااها دارای
ایرادهای اساسی است.
پ وه ،حاضر به بررسی و توصیف برخی از این ناهنجاریهای زبانی در تلگارام میپاردازد.
چارچوب بهکاررفته در این پ وه ،،چارچوب «غیرمعیارهای نوشتاری زبان فارسای» ذوالفقااری
( )6915است .دلیال اساتفاده از شااخ های ذوالفقااری بارای تحلیال دادههاا ،مبناا قاراردادن
چارچوبی استاندارد برای بررسی انحراف از معیارها و مح زدن وضعیت کنونی زباان نوشاتاری
در فضای مجازی بوده است؛ به بیان دیگر ،دادههای این پ ه ،با زبان فارسی نوشتاری معیاار کاه
ذوالفقاری به اصو آن در حوزههای مختلف اشاره کرده است ،مقایسه شدهاند .در اثر ذوالفقااری،
غیرمعیارهای نوشتاری به سه گروه کلی تقسای شادهاند کاه شاامل حاوزه فنای ،زباانی ،و بالغای
هستند .در مقاله حاضر ،تنها دو حوزه زبانی و بالغی بررسی و تحلیل شادهاند و در ایان راساتا در
پی پاسخگویی به پرس،های زیر هستی :
 .6کدامی از دو حوزه اصلی زبانی و بالغی ،بیشترین انحراف از زبان معیار را دارد؟
 .8رایجترین نوع خطاها و الگوی غیرمعیار زبانی و بالغی کدام است؟
با گسترش تعداد صفحهها و کانا ها در شبکههای اجتماعی و تنوع موضوعها و اطالعرساانی
در حوزه های مختلاف ،روزاناه تعاداد زیاادی از سااختارهای غیرمعیاار ،تعبیرهاای نامناساب ،و
غل های امالیی و ...ترویج میشود و تأثیر نامطلوبی بر فرهنگ نوشتاری فارسیزبانان میگیارد.
در این شرای  ،بسیاری از افاراد از میاان ابزارهاای مختلاف اطالعرساانی ،تنهاا باه خوانادن
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اطالعات خبری ،علمی ،ورزشی و ...در فضای مجازی اکتفا میکنند و درنتیجاه زماان زیاادی در
هر روز ،با دادههای زبانی در این فضاها سروکار دارند و این امر بر چگاونگی باهکارگیری زباان یاا
مهارت نوشتار آنان تأثیر میگیارد.
ایراد های زبان فارسی در فضای مجازی یا ناشی از ناآگاهی از قواعد ساختار زبان فارسای ،یاا
ناشی از اشکا های منطقی ،بالغی ،تلفظی ،و بیانی است .با توجه به رواج سریع الگوهای زباانی
غیرمعیار ،شناخت و بررسی آنها ضروری است ،زیرا در گیر زماان ،الگوهاای زباانی غیرمعیاار
به عنوان الگوهای معیار پییرفته خواهند شد و درنتیجه زبان ،دچار نق میشود و اگرچه باهظاهر
بتواند به نق ،ارتباطی خود ادامه دهد ،اماا قواعاد آن دگرگاون و صارف و نحاو آن دچاار اشاکا
میشود .نخستین گام برای جلوگیری از این معضل ،آگاهی دادن از نوع خطاها به کاربران اسات و
در مرحله بعد ،این ناهنجاریهای زبانی باید کنتر  ،و الگوهای معیار جایگزین آنها شوند.
بنابراین ،هدف از انجام این پ وه ،،بررسی خطاهای کنشی زبان فارسی در شبکۀ اجتمااعی
ارتباطی تلگرام و تقسی بندی خطاهای نوشتاری ،بررسی کیفی و کمی خطاهای زبان نوشاتاری در
تلگرام ،و مقایسه الگوهای غیرمعیار زبان فارسی نوشتار با الگوهای معیار زبان فارسی در دو حوزه
زبانی و بالغی است ،و در پایان ،راهکارهایی برای کنتر و اصال الگوهای زباانی در شابکههای
اجتماعی و پیشنهادهایی برای پ وه،های بعدی ارائه شده است.
 .1پیشینه پژوهش

بهطورکلی پ وه،ها و بررسیهای انجام شده دربارۀ ارتباط فضای مجاازی و زباان فارسای باه دو
گروه عمده تقسی می شوند :گروه نخست ،عوامل غیرزبانی و فرازبانی مانند کاربردشناسای زباان،
تأثیر شرای اجتماعی ،فرهنگی ،سن ،جنسیت ،تحصیالت و ...بر کار برد زبان فارسای در فضاای
مجازی و شبکههای اجتماعی را بررسی کردهاند و گروه دیگر ،زبان فارسای و خطاهاای زباانی در
فضای مجازی را توصیف ،و به مقایسه این گونۀ زبانی با زباان معیاار میپردازناد .درباارۀ ارتبااط
متقابل عوامل غیرزبانی و زبان فارسی در فضای مجازی ،بررسیهای زیادی انجام شده اسات کاه
در ادامه به برخی از این پ وه،ها اشاره کردهای .
باقری ( )6931در پایاننامه خود با عنوان «بررسی کاربردشناختی پیام های زبان فارسای»،
به مطالعۀ کاربردشناختی دادههای پ وه ،ابرگرفته از محاورههای موجود در پیام های فارسی ا
در چارچوب نظریۀ «راهکارهای مکالمهای گرایس» پرداخته است.
ترکی ( )6911پ وهشی با عنوان «بررسی زبان پیام کوتاه تلفن همراه در بین کاربران فارسیزبان»

انجام داده است .این پایاننامه ،پ وهشی در حوزه زبانشناسی اجتماعی است که پیام های کاربران
فارسیزبان و کاربرد خ فارسی در آنها را با تأکید بر جنسیت بررسی میکند.
پیشگاهزاده ( )6911در مقالهای با عنوان «محاوره اینترنتای و تاأثیر آن در فرهناگ عماومی باا
تأکید بر کاربردهای متنوع و نوین شبکه اینترنت» سعی کرده است به تأثیرات استفاده از اینترنت بر
فرهنگ محاوره بپردازد و ه زمان ،این موضاوع را مطار کارده اسات کاه اینترنات باعا ایجااد
تغییراتی در زبان محاوره شده و بر فرهنگ عمومی تأثیر گیاشته است.
صیادی ( )6936در پایاننامه کارشناسی ارشد خود باا عناوان «تحلیال گفتماان مکالماه پیاام
کوتاه زنان و مردان فارسیزبان» به بررسی گفتمان پیام کوتاه زنان و ماردان فارسایزبان میپاردازد.
هدف اصلی این پ وه ،،بررسای تفاوتهاای موجاود میاان پیاام کوتااه زناان و ماردان باهلحاظ
زبانشناسی است.
کااوثری و خیرخااواه ( )4 ،6911در مقالااهای بااا عنااوان «تحلیاال محتااوای پیامهااای کوتاااه
دانشجویان دانشگاه تهران» ،پیام کوتاه را بهعنوان ابزار تسهیلگر ارتباط میانفردی بررسی کردهاند.
این مقاله که از منظری جامعهشناسی محتوای پیامهای کوتاه را تحلیل کرده است ،درنهایات ،بیاان
میکند که نوعی اخالق ارتباطی جدید ابهوی ه میان دو جنسا درحا ظهور است و تلفن هماراه و
پیام کوتاه ،تأثیر چشمگیری بر آن دارند.
جباری ( )6915نیز در پایاننامه خود باا عناوان «بررسای پیاام کوتااه زباان فارسای از منظار
زبانشناسی اجتماعی» پیامهای کوتاه را از جنبه صوری و محتوایی ،مطالعه و تحلیل کرده است.
آقاابراهیمی و میرطالیی ( )6938تأثیر متغیر جنسیت را بار میازان اساتفادۀ وبال نویساان از
گفتمان نماهای انسجامآفرین بررسی کردهاند.
همانگونه که پیشتر گفته شد ،دستۀ دوم پ وه،های انجامشده دربارۀ زباان فارسای و فضاای
مجاازی ،بررسایهایی توصاایفی و مقایساهای در زمینااه وی گیهاای زبااان فارسای در شاابکههای
اجتماعی هستند که گزارشی از وضعیت زبان فارسی و خطاهای رایج در ساطو مختلاف زباانی
ارائه کردهاند .در این دسته از پ وه،ها ،ساختهای غیرمعیار زبان فارسی در فضاای مجاازی باا
زبان فارسی نوشتاری معیار ،یا با وضعیت زبانهای دیگر در شبکههای اجتماعی مقایسه شادهاند.
در ادامه به برخی از پ وه،های توصیفی در این زمینه اشاره شده است.
میرزابابایی ( )6919گونۀ زبانی اتاقهای گفتوگو در اینترنت را توصیف کرده است.
محمدن اد عالیزمینی و کاووسی ( )6911کتاب «تأثیر فناوریهاای ناوین ارتبااطی بار زباان
فارسی» را تهیه و تدوین کردهاند.
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غفااوری ( )6939در مقالااۀ «آسیبشناساای اسااتفاده از زبااان فارساای در وبال نویساای» بااه
مشکالت زبان فارسی در مطالب وبال ها پرداخته است.
زندی و ربانی ( ) 6911در مقاله خود ،به بررسی میازان همخاوانی زباان پیاام کوتااه باا زباان
فارسی معیار در مضاامین مختلاف و نگارشهاای فارسای ،انگلیسای و فینگلای ،در شا،ماهه
نخست سا  6911پرداخته است.
بیجنخان ( )6936در مقاله »خ و زبان فارسی» با بح درباره وی گیهای رساانههای اینترنتای،
ثابت کرده است که زبان اینترنتی فارسی یکی از گونههای زباانی فارسای اسات کاه متاأثر از سارعت و
تعامل ،و همچنین ،غیررسمی و فیالبداهه است که برای ارتباط زبانی کاربران استفاده میشود.
قلی فامیان ( )66 ،6938مقالۀ « جایگاه زبان فارسی در اینترنات :بررسای وضاعیت کناونی و
چش انداز آینده» را نوشته و در آن به بررسی و شناخت جایگاه زبان فارسای در محای اینترنات و
مقایسۀ آن با چند زبان دیگر ،مانند انگلیسی و روسی در منطقه و خاورمیانه پرداخته است.
چلمقانی و شهریاریفرد ( )6938در مقالهای با عنوان «آسیبشناسی توصایفی زباان فارسای
در اینترنت» ،وضعیت زبان فارسی در اینترنت و شابکههای اجتمااعی را بررسای کارده و بار ایان
نظرند کاه وضاعیت زباان فارسای در پایگاههاای خباری ،وبنوشاتهها و رایاناماهها کاه صاورت
ً
رسمیتری دارند ،نسبتا مناسب است و باید از ظرفیت این فناوریها بارای گساترش زباان فارسای
بیشتر استفاده کرد ،اما در شبکههای اجتماعی و سرویسهای چت ،وضعیت بهگوناهای اسات کاه
الیههای مختلف زباانی ،شاامل آواشناسای ،واجشناسای ،اماالی وااگاان ،سااخت وااه ،نحاو و
کاربردشناسی ،در معرض تغییرات بنیادین و نیازمند توجه وی های است.
 .2روش پژوهش

روش بهکاررفته در این پ وه« ،،تحلیل محتاوای کمای» اسات کاه از روشهاای مها مطالعاه
اسنادی است .این پ وه ،از نظر ماهیت ،پ وهشای اکتشاافی و کااربردی اسات کاه باه تحلیال
خطاها میپردازد .اطالعات الزم برای نگارش پیشاینه و مباانی نظاری پا وه ،از مناابع و اساناد
کتابخانهای بهدست آمده و دادههای آن نیز از فضای مجازی گردآوری شاده اسات .دادههاای ایان
پ وه ،دربردارندۀ گفتوگوها و ارتباطات کاربران فارسیزبان در شبکه اجتماعی تلگارام اسات.
دلیل انتخاب این فضا ،عمومی بودن ،آشنا بودن و پرکاربرد بودن آن برای اغلب کاربران اینترنت در
ایران است .برای انجام پ وه ،حاضر ،ابتدا براساس مطالعات اولیه و طر ارائهشده ،نموناهگیری
از جامعه آماری بهشر زیر انجاام شاد و ساپس ،نتاایج بهدساتآمده ،باهکم آماار توصایفی و

استنباطی بررسی و تفسیر شدند .جامعۀ آماری این پ وه ،شامل  651پیام اسات کاه از  5گاروه
مختلف بهطور تصادفی انتخاب شدهاند و پیامها شامل  981جمله هستند .پس از انتخاب جامعۀ
آماری مورد بررسی ،یکای جملهها بهلحاظ داشتن الگوهای زبانی غیرمعیار از نظر اصو زباانی
و بالغی بررسی شدند و گزارشی از بسامد خطاها در هر حوزه ارائه شد.
 .3تحلیل دادهها

این بخ ،شامل بررسی و دستهبندی اناواع خطاهاای زبانفارسای نوشاتاری بهکاررفتاه در شابکه
اجتماعی تلگرام است .غیرمعیارهای بررسیشده در این فضا به دو دسته کلی اشکا های زباانی و
بالغی تقسی میشوند.
 .3-1ویرایش زبانی

این بخ ،پ وه ،به بررسی ایرادهای زبانی دادههاا اختصااص دارد .ویارای ،زباانی ،بخشای از
ویرای ،عمومی است که به «درست کردن زبان و شیوۀ بیان سازهها» میپردازد .این نوع ویارای،،
دارای زیربخ،های متفاوتی است که برای آسانتر شدن بررسی ،مطالب این قسمت در سه بخ،
کلیتر اس  ،فعل ،و حرف ارائه میشود.
 .3-1-1اسم

استفاده از واژههای بیگانه :یکی از نشاانههای زباان معیاار ،خلاوص آن اسات کاه ورود وااههاای
بیگانه ،آن را مخدوش میکند .قرضگیری زبانی به دالیال مختلفای ازجملاه تماسهاای جواماع
انسانی با یکدیگر رخ میدهد .در پیامها و گفتوگوهاای فضاای مجاازی ،اساتفاده از کلماههای
غیرفارسی نیز دیده میشود؛ این امر گاهی بهدلیل رایج بودن برخی از این کلمهها در زبان محااورۀ
ً
فارسی اتفاق میافتد ،اما معموال دلیل استفاده از برخی کلمههای انگلیسای کاه معااد روانای در
زبان فارسی دارند ،جلبتوجه و متفاوت بودن است که به آن پرستی اجتماعی نیز گفته میشود.
در جملههای بررسیشده 16 ،بار کلمۀ بیگانه بهکار رفته بود .در زیر برخی از کلمههای بیگانه
و معاد فارسی آنها برای نمونه آورده شده است.
جدول شماره ( .)6کلمههای بیگانه و معادل فارسی
کلمه بیگانه
فو تای
فیالواقع
بیزی

معاد فارسی
تماموقت
درحقیقت
مشغو

کلمه بیگانه
آیت
لیست
تکنولوای

معاد فارسی
بخ،
فهرست
فناوری
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کلمه بیگانه
آرشیو
ارگان
فرمت
سمینار
الینحل
ایدئولوای
درعینحا
آرم
کیب
مستعد
بای
اپیدمی
پروسه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

201

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

معاد فارسی
بایگانی
سازمان
قالب
همای،
حلنشده
جهانبینی
با وجود این ،همچنین
نشانه
دروغین
قابل
خدانگهدار
همهگیر
فرایند

کلمه بیگانه
پرواه
علیرغ
تکنی
تبعات
اانر
ضواب
ماتریالیستی
بیوگرافی
تخطی
الکچری
تنس
اورنا
آلرای

معاد فارسی
طر
با وجود
فن
پیامدها
نوع
دستورها ،قانونها
مادهگرایانه
زندگینامه
سرباز زدن
تجمالتی
عصبی ،نگران
مجله
حساسیت

با توجه به اینکه استفاده از کلمههای بیگانه در زبان فارسی رایج است و برخی از آنهاا بسایار
کاربردی و متداو هستند ،استفاده از کلمههای بیگانه را نمیتوان بهطور قطعی خطا بهشامار آورد،
اما با درنظر گرفتن اصو چارچوب نظری و خطا محسوب شدن این کلمهها در چارچوب نظاری،
گزارشی از کاربرد وااههای بیگانه بهعنوان خطا ارائه شد.
کلمههایی که در باال به آنها اشاره شد ،معاد های روان و رایجی در زباان فارسای دارناد؛ باه
همین دلیل ،کاربرد کلمههای بیگانه ،خطا درنظر گرفته شد.
کاربرد قواعد عربی :یکی دیگر از اشتباههای رایج در مقوله اس  ،استفاده از نشانههای خااص
عربی با کلمههای فارسی است؛ برای مثا  ،کلمه «میادین» با نشانه جمع عربی ،جمع بساته شاده
است ،درحالیکه باید بهصورت «میدانها» بهکار رود .در بررسی دادههای این پا وه ،،کااربران
فارسیزبان64 ،بار عالمت جمع «ات» را با کلمههای فارسی ترکیب کردهاند که بیشاترین بساامد
مربوط به کلمه »ترکیبات» بوده است .در جملههای برررسیشده 91 ،ماورد از نشاانههای خااص
زبان عربی با کلمههای زبان فارسی استفاده شده بود.
کاربرد صفت نامناسب :در میان دادههای مورد بررسی ،موارد زیادی از بهکارگیری صافتهای
نامناسب ( 88مورد) به شیوههای مختلف دیده میشود.
کاربرد ضمیر نامناسب :ضمیر ،از نظر شخ  ،فرد یا جمع بودن ،ذیرو و بیرو بودن ،بهکار
رفتن برای انسان و غیرانسان ،و ...باید با مرجع خود تناسب داشته باشد .گااهی نیاز باهدلیل ابهاام در
کاربرد ضمیر ،مرجع آن در جمله مشخ نیست؛ برای نمونه ،در جمله «علی باه حسان گفات کاه
پدرش از سفر برمیگردد ».مشخ نیست که ضمیر «ش» به پدر علی بازمیگردد یا پدر حسن.

در تحلیل و بررسی جملهها ،تنها  68مورد استفاده نامناسب از ضمیرها دیده شد.
ً
کاربرد قید نامناسب :کاربرد نامناسب قید معموال به شکلهای زیر رخ میدهد:
ا کاربرد نابجای قید تأکید زمانی؛
ا کاربرد قیدهای بلند بهجای قیدهای کوتاه؛
ا کاربرد قیدها بهجای ه بدون داشتن معنای یکسان؛
ا ناهمخوانی قید با معنای جمله؛
ا کاربرد قید در غیر جایگاه دستوری خود؛ برای مثا  ،بهجای اس  ،یا صفت.
ا و...
 89مورد کاربرد نامناسب قید در جملهها دیده شد.
رویه رفته 651 ،مورد خطا در حوزه اس وجود داشت که بیشترین خطا مربوط به استفاده از
اسامی بیگانه بود که این میزان خطا  93/61درصد از اشکا های حوزه اس را شامل میشود.
جدول شماره ( .)2موضوعها و بسامد خطاها در حوزه اسم
موضوع

بسامد

اسامی بیگانه

قواعد عربی

صفت نامناسب

ضمیر نامناسب
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قید نامناسب

16

91

88

68

89

درصد (حوزه اس )

٪93/61

٪84/95

٪64/61

٪1/13

٪64/14

درصد (مجموع خطاها)

٪68/61

٪1/51

٪4/93

٪8/93

٪4/53

 .3-1-2حرف

اشکا های موجود در استفاده از حرف اضافه ،از ایرادهای مه زبانی بهشمار میآیاد کاه در زباان
فضای مجازی نیز نمونههایی از آن دیده میشود.
ایرادهای کاربرد حروف به چند دسته تقسی میشوند :حرف اضافه زاید ،حیف حرف اضاافه،
حرف اضافه نامناسب.
ا همیشه شرای وفق مراد نیست و / ...همیشه شرای بر وفق مراد نیست و( ...نیاوردن حرف اضافه)؛
ا بازم تیمشون از ما باخت /تیمشون به ما باخت (حرف اضافه نادرست).

در بین دادههای بررسیشده49 ،مورد اشتباه در بهکارگیری حروف دیاده شاد کاه بیشاتر آنهاا
مربوط به حرف رب نامناسب بودند.
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 .3-1-3فعل

فعل یکی از مه ترین ارکان جمله است .هرگونه اشکالی در کاربرد افعا  ،عالوهبر اینکه ممکن اسات
موجب تغییر معنای جمله یا ابهام آن شود ،بر ساختمان نحوی جمله نیاز تاأثیر میگایارد .ایرادهاای
مربوط به کاربرد فعل ،مواردی اسات از قبیال :ناهمااهنگی نهااد و فعال؛ ذف بیقریناه فعال؛ زماان
نامناسب فعل؛ مجهو نامناسب؛ دوری اجزای فعل مرکب؛ کاربرد وجه وصفی؛ فعل نامناسب.
در جدو شماره ( )9موضوعهای مربوط به کاربرد فعل و بسامد خطاها در هر حاوزه نشاان داده
شده است .بررسی دادهها نشان داد که  669مورد خطا در حوزه فعل وجود دارد که بیشترین و کمترین
خطاها بهترتیب مربوط به ناهماهنگی نهااد و فعال (85/11درصاد) و کااربرد وجاه وصافی (5/91
درصد) است.در بررسی زبانی دادهها که به ساه دساته کلای اسا  ،حارف ،و فعال تقسای شادهاند،
بیشترین خطاها در حوزه اس ( 651مورد) و کمترین خطاها در کاربرد حروف ( 49مورد) دیده شاد.
جدو شماره ( )4نیز بسامد خطاهای زبانی در سه حوزه اس  ،فعل ،و حرف را نشان میدهد.
جدول شماره ( .)9موضوعها و بسامد خطاها در حوزه فعل
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ناهماهنگی نهاد حذف بیقرینه
فعل
و فعل

موضوع

زمان نامناسب
فعل

مجهول
نامناسب

دوری اجزای کاربرد وجه
وصفی
فعل مرکب

فعل
نامناسب

بسامد
درصد (حوزه فعل)

83
٪85/11

61
٪65/38

86
٪61/51

61
٪ 1/14

1
٪1/11

1
٪5/91

86
٪61/51

درصد (مجموع خطاها)

٪5/11

٪9/53

٪4/63

٪6/33

٪6/53

٪6/63

٪4/63

جدول شماره ( .)4موضوعها و بسامد ایرادهای زبانی
حیطه بررسی

کاربرد غیرمعیار اسم

کاربرد غیرمعیار حرف

کاربرد غیرمعیار فعل

جمع

بسامد
درصد (خطاهای زبانی)
درصد (مجموع خطاها)

651
٪51
٪96/69

49
٪69/11
٪1/51

669
٪91/86
٪88/55

968
-

اس
حرف

%91/86
%51/11

%69/11

فعل

نمودار شماره ( .)6بسامد خطاها در حوزه زبانی

همانگونه که دادههای جدو شماره ( )4نشان میدهد ،بیشترین و کمتارین خطاهاا در حاوزه
زبانی ،بهترتیب مربوط به کاربرد اس و حرف است.
 .3-2ویرایش بالغی
 .3-2-1تعابیر نامناسب

منظور از تعابیر نامناسب موارد زیر است:
تعابیر کلیشهای :که براساس کثرت تکرار و بدون تفکر ،بهصورت قالبی در زبان بهکار میروند؛
تعابیر متکلفانه :که ناشی از فضلفروشی یا تظاهر به ادبینویسی ،کااربرد وااههاای پیچیاده و
دور از ه و شاخوبر دادن بیمورد است؛
ترکیبهای نامناسب :مثل ادای نماز بهجای خواندن نماز ،ظرفیت باهجای امکاناات ،کااه،
پیشرفت و...
تعابیر ناقص :گاهی شتابزدگی در نوشتن یا ایجاز و اختصارنویسی بیماورد باعا میشاود کاه
برخی از اجزای ی ترکیب ،حیف شود که نتیجه آن نارسایی و مبه شدن جمله مورد نظر است.
تعابیر عامیانه :مقصود از تعابیر عامیانه ،برخی از تکیهکلمهها یا عبارتها و جملههایی اسات
ً
که معموال در زبان گفتاری غیرمعیار بهکار میروند؛ برای مثا  ،تعابیری مانند «دستآخر» بهجای
درنهایاات و س ارانجام« ،وارد بااودن» بااهجای آشاانا بااودن« ،رودهدراز بااودن» بااهجای پرحرفاای،
«واگیردار» بهجای واگیر و....
 85مورد کاربرد تعابیر نامناسب دیده شد.
 .3-2-2جملههای طوالنی

در برخی پیامهای بررسیشده در این پ وه ،،با جملههای مستقل مرکبی روبهرو هستی که بای ،از
حد طوالنی شدهاند .برخی از ساختارهای رایج در زبان نوشتار همچون جملههای معترضاه و بلناد و
ساختارهای طوالنی نباید بهکار روند .رویه رفته  96مورد جمله طوالنی و پیچیده دیده شد.
 .3-2-3الگوی بیانی بیگانه

مقصود از الگوهای بیانی بیگانه ،گرتهبرداری از الگوهای زبان بیگانه و تعمی یا ترجمه وااه به وااه
ی ترکیب یا عبارت بیگانه در فارسی است .گرتهبرداری ممکن است وااگانی ،معنوی ،یاا نحاوی
باشد .درمجموع 66 ،مورد استفاده از الگوی بیانی بیگانه دیده شد.
 .3-2-4جابهجایی ارکان جمله

براساس قواعد نح وی زبان فارسی ،هری از اجزای جمله در زبان نوشتار جایگااه خاصای دارناد.
در برخی جملهها ،جابهجایی ارکان جمله موجب شاده اسات کاه سااختار جملاه باهطور کامال،
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نادرست شود .گاهی نیز جابهجایی ارکان جمله موجب تغییر معناای جملاه یاا معاانی ضامنی آن
میشود .در  43جمله جابهجایی اجزای جمله دیده شد.
ا مثا « :باید از هر ابهامی دور باشه ،قراردادی که مینویسی باهاشون».
«قراردادی که باهاشون مینویسی ،باید از هر ابهامی دور باشه».
 .3-2-5تکرار

مقصود از تکرار ،تکرار عین کلمهها در ی جمله است ،بدون آنکه ضرورتی داشاته باشاد .تکارار
اس  ،حرف ،قید ،یا ی عبارت ،از مصداقهای تکرار بهشمار میآید کاه اغلاب موجاب طاوالنی
شدن و پیچیدگی جمله میشود .در جملههای بررسیشده  63مورد تکرار کلمهها وجود داشت.
 .3-2-6مترادفنویسی
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منظور از مترادفنویسی ،آوردن عبارتهای مترادف و ه معنی در جمله است .تفاوت آن با تکارار
این است که در تکرار ،عین ی کلمه تکرار میشود ،اما در مترادفنویسی ،کلماۀ معااد معناایی
کلمه دیگر تکرار میشود 81 .مورد مترادفنویسی در دادهها دیده شد.
ا اقدامات الزم و ضروری را....
 .3-2-7حشو

منظور از حشو ،بهکار بردن کلمهها و عبارتهای زاید است که معاانی بیانشاده کلماهها و تعاابیر
دیگر را دوباره بیان میکنند.
ا مثا  :سوابق گیشته رو که نمیشه پا کرد؛
ا پس دراینصورت تو باید...؛
ا واقعا ریس خطرناکی کرده که....
در جملههای مورد بررسی 68 ،مورد حشو وجود داشت.
 8-2-4مبهمنویسی

گاهی در نتیجۀ جابهجایی اجزای جمله و نشاندن سازهها در جای نامناسب ،اضافه کردن پیدرپای
کلمهها به ه  ،معلوم نبودن مرجع ضمایر ،آوردن فعلهایی که معانی دوپهلویی دارناد ،و عاواملی
از این دست ،در زبان نوشتاری جملههایی بهکار میروند که مخاطاب در در و دریافات معناا و
مفهوم آنها با مشکل روبهرو میشود .گاهی نیز در نتیجۀ برخای عوامال یادشاده ،جملاه قابلیات
انتقا دو مفهوم مختلف را دارد که حتی ممکن است با یکدیگر متضاد یا متناق باشند .اساتنباط
معانی مختلف یا خالف مراد نویسنده از زبان را ک تابی مینامند .در جملاههای بررسیشاده64 ،
مورد مبه نویسی وجود داشت.

ا مثا  :خوب میشناسم ،،دوست بیستساله منه.
همانگونه که دادههای جدو شماره ( )5نشان میدهاد ،بیشاترین خطاهاا در زمیناه بالغات
زبانی مربوط به جابهجایی ارکان جمله ( 85/38درصد) و کمترین خطا در این حاوزه ،مرباوط باه
استفاده از الگوهای بیانی بیگانه است.
جدول شماره ( .)5موضوعها و بسامد ایرادهای بالغی
موضوع

تعابیر و
جملههای
نامناسب

بسامد
درصد (ویرای،
بالغی)
درصد (مجموع
خطاها)

جملههای الگوی بیانی جابهجایی
ارکان جمله
بیگانه
طوالنی

85

96

66

%69/88

%61/41

% 58/1

%4/33

%1/61

%8/6

43

تکرار

مترادفنویسی

حشو

مبهمنویسی

جمع

63

81

68

64

613

%64/16

%1/94

%1/41

-

%5/51

%8/93

%8/13

-

% 61/15 %85/38
%3/11

%9/13
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نمودار شماره ( .)2بسامد خطاها در حوزه بالغی

بحث و نتیجهگیری

بررسی صفحهها و شبکههای اجتماعی بی ،از هر چیز ،بیدقتی کاربران در نگارش درسات زباان
فارسی را نشان میدهد ،که این خود میتواند تهدیدی برای خ و زبان فارسی بهشامار آیاد ،زیارا
بهمرور ،گونههای نادرست زبانی بهدلیل استفاده زیاد ممکن است درست تلقی شوند.
از بررسی جملهها و پیامها در گروههای مختلف تلگرام میتوان چنین نتیجه گرفت که کاربران
به انتقا مفهوم مورد نظر ،بیشتر از ساختار جمله اهمیت میدهند .درحقیقت ،آنچه برای کااربران
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اهمیت بیشتری دارد ،برقراری ارتباط و انتقا پیاام ،ایادهها ،و نظرهاا اسات و کمتار باه کیفیات و
درستی نگارش توجه میکنند.
برخی از خطاهای رایج نوشتاری در تلگرام ،در محاورههای روزمره افراد نیز دیده میشود ،زیرا
پیامها مانند مکالمههای رودررو بهصورت ه زمان و بیدرنگ بین کاربران منتقل میشوند .از ایان
جهت میتوان این نوع ارتباطات را مشابه مکالمههای گفتاری دانسات .درواقاع ،زباان فارسای در
شبکههای اجتماعی ترکیبی از زبا ن نوشتاری و زبان محاوره گفتاری است که با توجاه باه ماواردی
مانند محتوای گروه ،موضوع صحبت ،مخاطب و ...ممکان اسات باه محااوره یاا نوشاتار رسامی
نزدی تر باشد.
هدف این پ وه ،،بررسی الگوهای غیرمعیار زبان نوشتاری در فضای مجازی باود و باه ایان
منظور  651پیام از شبکه ارتباطی تلگرام که شامل  981جمله بود ،بررسی شد.
نتایج بهدستآمده ،با توجه به پرس،های مطر شده در مقدمه ،عبارتند از:
 .6کدامی از دو حوزه اصلی زبانی و بالغی بیشترین انحراف از زبان معیار را دارد؟
دادههای پ وه ،در دو حوزه زباانی و بالغای بررسای شادند .تحلیال  981جملاه از شابکه
ارتباطی تلگرام نشانمیدهد که از مجموع  516مورد مغایرت باا زباان فارسای معیاار ،خطاهاای
زبانی نسبت به خطاهای بالغی ،سه بیشتری دارند و  968ماورد از خطاهاا را شاامل میشاوند،
درحالیکه خطاهای بالغی 613 ،مورد است؛ درنتیجه خطاهای زبانی  18/81درصد و خطاهاای
بالغی  91/18درصد از مجموع خطاها را دربرمیگیرند.
 .8رایجترین نوع خطاها و الگوی غیرمعیار زبانی و بالغی کدام است؟
در حوزه زبانی بیشترین خطا مربوط به حوزه اس  ،و در حوزه اس  ،بیشترین خطاها مربوط باه
استفاده از کلمههای غیرفارسی اسات .اساتفاده از کلماههای بیگاناه  93/61درصاد از خطاهاای
مربوط به اس و  68/61درصد از کل خطاها را شامل میشود .در حوزه بالغی ،جاباهجایی ارکاان
جمله بیشتر از بقیه موارد اتفاق افتاده است .با توجه به آمارهای ارائهشده ،جابهجایی ارکاان جملاه
 85/38درصد از خطاهای بالغی و  3/11درصد از مجموع خطاها را دربرمیگیرد.
دادههای آماری ارائهشده در بخ ،پیشین نشان میدهد که در حاوزۀ زباانی نسابت باه حاوزه
بالغی ،خطاهای بیشتری وجود داشته و درمجموع ،بیشترین خطا مربوط به کاربرد اساامی بیگاناه
بوده است .استفاده از اسامی بیگانه در زبان محاوره نیز دیاده میشاود ،درحالیکاه برخای از ایان
کلمهها دارای معاد های روان و رایج در زبان فارسی هستند که بهتر است از آنهاا اساتفاده شاود.
پس از کلمههای بیگانه ،جابهجایی ارکان جمله بیشترین بسامد را داشته است.

بهطورکلی ،زبان اینترنتی فارسی ،یکای از گوناههای زباان فارسای اسات کاه متاأثر از ماوارد
مختلفی مانند سرعت ،تعامل کاربران ،کارآمادی ،غیررسامی و بیدرناگ باودن اسات و سارعت
باالی تباد اطالعات در این فضااها ،دقات و درساتی نگاارش را کااه ،میدهاد و سابب باروز
خطاهایی مانند جابهجایی ارکان جمله میشود.
باید به این مسئله نیز توجاه داشات کاه باا اینکاه پیکارۀ زباان نوشاتاری معیاار (روزناماهها و
کتابهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ویرای،هاا و گوناههای زباانی تاحادی متفااوتی ارائاه
میدهند ،ولی همچنان اصل زبان فارسی و پایههای ارکان آن ثابات اسات و تغییارات ویرایشای و
ً
زبانی معموال جزئی هستند .همچنین ،بخ ،قابلتوجهی از خطاها در فضای مجاازی مرباوط باه
وارد کردن وااگان و اصطالحات بیگانه به زبان فارسی است که این در نوع خود تهدید بزرگی برای
زبان فارسی بهشمار میآید.
درنهایت ،هدف نویسندگان این پا وه ،،ایجااد هوشایاری و احسااس مسائولیت بیشاتر در
کاربران فارسیزبان در مورد زبان فارسی بوده است.
پیشنهادها و کاربردها

در این بخ ،به برخی از راهکارها و پیشنهادها در راستای بهبود وضعیت زباان فارسای در فضاای
مجازی اشاره میشود:
 . 6بهتر است کاربرد و آموزش زبان نوشتاری معیاار را باا تأکیاد بار اهمیات درستنویسای و
فراگیری درست و اصولی ،در همۀ پایهها و مقاطع تحصیلی ااا از پاایینترین ساط تاا عاالیترین
سطو اا به دان،آموزان و حتی دانشجویان ،آموزش دهی ؛
 . 8ایجاد حساسیت در مورد زبان فارسی معیار در افراد بهوی ه جوانان و نوجوانان که بیشاترین
کاربران زبان فارسی را در شبکهها و فضاهای مجازی تشکیل میدهند ،میتواند به بهبود وضاعیت
کاربرد زبان کم کند؛
 . 9زبان نوشتاری و نیاز گفتااری معیاار بایاد در رساانههای گروهای و جمعای مانناد رادیاو،
تلویزیون ،مطبوعات ،کتابها ،سایتها ،وبال ها و ...بهدرساتی باهکار رود ،زیارا بیشاتر ماردم،
آنها را بهعنوان الگوهای قابلقبو و منطبق با معیارهای زبان فارسی میشناسند و گفتاار و نوشاتار
خود را با اینگونه رسانهها مح میزنند.
 .4توسعه ،تولید ،و ارتقای سیست ها و نرمافزارهای خطایااب وااگاانی ،امالیای ،دساتوری ،و
ویرایشی بهمنظور یکسانسازی و همچنین ،هماهنگ کردن زبان و نوشتار فارسای معیاار و نصاب
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ارتقاا ساط
آنها بر روی گوشیهای تلفن همراه ،رایانههای شخصی ،اداری و ...برای کما باه
ِ
زبان فارسی ،یکی دیگر از راهکارها در این راستا است؛
 .5شرکت مخابرات می تواند با هماهنگی و همکاری فرهنگسرای زباان فارسای ،پیام هاای
آموزشیای در مورد درستنویسی زبان فارسی و وی گیهای نوشتار فارسای در فضاای مجاازی و
واقعی بفرستد و از این طریق به ارتقای سط دان ،زبانی کاربران فارسیزبان کم کند؛
 .1تهیاه و نصاب نرمافزارهااای رایگاان خطایاااب بار روی گوشاایهای هوشامند و رایانااههای
شخصی میتواند راهحل مناسبی برای جلوگیری از گسترش خطاهای زبان باشد؛
 .1برگزاری جلسهها ،سمینارها ،و کارگاههایی با موضوع درستنویسی و کاربرد زباان فارسای
معیار در فضای مجازی نیز میتواند به بهبود وضعیت زبان فارسی کم کند؛
 .1انجام پ وه،های بیشتر ،تجزیهوتحلیل ،و مقایساۀ نتاایج پ وه،هاای جدیاد باا نتاایج
حاصل از پ وه،های پیشین و ارائه گزارشهای منظ از وضعیت زبان فارسی در فضای مجاازی
و شبکههای اجتماعی؛
 .3با توجه به اینکاه داده هاای ماورد بررسای در ایان پا وه ،،مرباوط باه کااربران اینترنتای
فارسیزبان بود ،مقایسۀ نتایج بهدستآمده از این پ وه ،با زبانهای دیگر مانند انگلیسی ،فرانسه
و  ...میتواند به بازشناساندن وضعیت زبانها در فضای مجازی کم کند؛
 .61میتوان درمورد هری از زیرمجموعهها و شاخههای اصلی زبانشناسی در حوزۀ گفتمان
الکترونیکاای و دیجیتااالی ،ازجملااه آواشناساای /واجشناساای ،ساااختوااه ،نحااو ،معناشناساای،
کاربردشناساای ،یااا دیگاار شاااخههای فرعاای و بینرشااتهای آن ،ماننااد زبانشناساای اجتماااعی،
جامعهشناسی زبان ،روانشناسی زبان و ...پ وه،های علمیای انجام داد؛
 .66میتوان اینگونه پ وه،ها را با مداخله و بررسی تأثیر عوامل محیطای و غیرزباانی دیگار
مانند سط تحصیالت ،سن ،شغل ،طبقۀ اجتماعی ،و بافتهای اجتماعی ،فرهنگی ،و جغرافیایی
گوناگون بر روی افراد ی زبانه ،دوزبانه ،یا چندزباناه انجاام داد و نتاایج بهدساتآمده را باهلحاظ
علمی و زبانشناسی ،بررسی و تجزیهوتحلیل کرد.
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