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


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


 .3دانشیار زبانشناسی همگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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عصر حاضر ،عصر فناوری ،رسانههای گروهی ،و ارتباطات است .دنیای کنونی ماا عصار وساایل
ارتباط جمعی ،ازجمله رادیو ،تلویز یون ،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 ارائه شده 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 ،
زبان 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 حوزههای 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 آن ها 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
می شود .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 ا نجام 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 میشوند :گروه نخست ،عوامل غیرزبانی و فرازبانی مانند کاربردشناسای زباان،
تأثیر شرای اجتماعی ،فرهنگی ،سن ،جنسیت ،تحصیالت و ...بر کاربرد 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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