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 چکیده  

توان زبان فارسییی دان.ییتا زبانی که نتیجه میرات مشییترگ فرهنگی،  ی ایران را میهای مهم هویت ملّیکی از مؤلفه

اسیتا خ  و زبان از نناریر اریلی فرهن  و هویت هر ملت اسیتا از تاریخی و سییاسیی ایس سیرزمیس از تهشیته تا امروز بوده

دی آن تأثیر فراوانی توانند در حفظ و تقویت ایس هویت یا تضیییف و نابواند، میپیداکردهها با قدرتی که  سیوی دیگر رسیانه

ها چه در سیح  ملی و چه در سیح  بیس المللی مقرراتی راجب به به همیس جهت در قوانیس مربوط به رسیانه  باشیند داشیته

طور ن.یبی به ارتباط  تروهی ارتباط م.یتقیم به  هایبه وجود آمدن رسیانهد اسیتفاده وجود داردا امروزه با خ  و زبانِ مور

رایس بناب  کند برای هزاران نفر مخاطب ارسیا زمان پیام توینده را  تواند همغیرم.یتقیم تبدی  شیده و چون یر رسیانه می

  شیود  چرا که به دلی  ت.یتردتی مخاطبان میها محرحزبان و کاربرد آن در ایس رسیانه  ضیرورت دقت جدی در مورد م.یۀل 

شیدن  رن  های همگانی، ندم دقت کافی در کاربرد ریحی  زبان مورد اسیتفاده، موجب یادتیری غل  مخاطبان وکمرسیانه

اسییت م.ییار  مربوط به زبان و غنای سییاختاری و فرهنگی زبان مورد اسییتفاده را به همراه داردا در ایس مقاله سیییی شییده

 سی قرار تیرداهای جمیی مورد بررخصوص محبونات و رسانهرسانه، به

 های تروهی، محبوناتازبان فارسی، رسانه  ها:کلیدواژه

 مقدمه -1

شیکی   هاآن  خصیوص محبونات وجود دارد که در ضیرورت برطرک کردن  های جمیی بهاشیکاتت اسیاسیی در زبان رسیانه

ا اسیتنی.یتا ایس اشیکاتت در اثر ناآتاهی از قواند سیاختمان زبان فارسیی و یا ناشیی از اشیکاتت بلغی، تلفیی و بیانی  

ها  نوی.یی در رسیانهشیوند که الگوهای زبان غیرمییار روا  بیشیتری پیداکنند  بنابرایس درسیتها بانث میروز رسیانهروزبه

نوی.ییی و الخ  مشییترکی ندارند، اشییکاتتی چون درازنوی.ییی، م لقها رسییمانهجایی که رسیی موضییوم مهمی اسییتا از آن

شیوند و در ریورت امکان کنتر  تردند و یا با های نگارشیی و دسیتوری هم دارند که تزم اسیت ایس الگوها شیناختهاشیتباه

زبان مییار اسییت و وسیییله   کرده،ها و افراد تحصییی الگوهای مییار جایگزیس شییوندا زبان آموزشییی در مدارد و دانشییگاه

تویندا از جمله نواملی که های محلی و اجتمانی خود سییخس میها، به لهجهارتباطی میان افرادی که در سییایر وضییییت

شیده در سیحوح آوایی، ریرفی، نحوی و نناریر قاموسیی و دسیتوری،  کند: نناریر زبانی ترگزبان را از مییار اریلی دور می

ی بیگانه از طریق هانابرداری از زبترایی که ضیییف زبان را در پی دارند، ترتهمآبی و نامیانهینوی.ییی، نربارییرار در سییره

نوی.یی در موارد غیرضیروری و ااا ا زبان و خحی که در  ای و افراط در آن، شیک.یتهترجمه کاربرد نناریر محلی و محاوره

تزاران ارتباطی و د، به دو دلی  مورد توجه سییاسیتتیرمی)دیداری، شینیداری و نوشیتاریم مورد اسیتفاده قرار  هاانوام رسیانه



اسیییت: یکی به دلی  نقش خ  و زبان در فرهن  و هویت ملی و دیگری به دلی  تأثیر نمیق همه اران قرار ترفتهتزقانون

 ما  11:   1386ها )ذوالفقاری،  و خ   هاناها در ترویج یا تضییف زبجانب  رسانه

توید: »رادیو و های جمیی مث  رادیو و تلویزیون که اقشییار مختلف مردم با آن ارتباط دارند، میمیینی، درباره رسییانه

ها و اریحلحات، به کنندۀ به وسییل  تویندتان در امر آموزش ل تتر، سیهمی نمده و تیییستلویزیون مث  میلمانی تلش

ها از نندتان خود برنهده دارند  به همیس سییبب شییاید کمتریس ل زش و خحا در بیان و یا تلفظ غل  وا هشیینوندتان و بی

سوی تویندتان، در سححی وسیب انتشار یافته، غل  مصحل  شده و فراوانی آن، بانث نابودی زبان و فرهن  جامیه شود« 

 ما9:  1391)میینی،  

های تفتاری و نوشیتاری اسیت که به راحتی در  ان فارسیی، جلوتیری از غل اندرکاران، امر زبدسیت  بنابرایس وظیفه هم 

ها به ننوان جایی که بیشیتریس تأثیر را رسیانهاسیت و همننیس نگهداری از زبان فارسیی اسیت  و از آنها راه پیدا کردهرسیانه

ها به ننوان بیان جایگاه رسییانه  تیرند،نهادهای آموزشییی غیررسییمی بر زبان فارسییی دارند و تاه الگوی مخاطبان قرار می

لها در ایس نوشیته سییی شیده به برخی م.یار  مربوط به   شیوند، ب.ییار مهم اسیت ناملی که بانث برتری یا انححاط زبان می

 اتیرد  قرار بررسی و  بحث مورد ها و راهکارهای ایس حوزهشود و آسیبزبان رسانه اشاره خصوص،هزبان و رسانه ب

 پژوهش پیشینۀ. 2

هایی  هاسیت که پژوهشویژه تلویزیون و رادیوم یکی از موضیونات مهم در زمینه محالیات رسیانهزبان و رسیانه )به  م.یۀل 

 است، از جمله:در ایس خصوص رورت ترفته

ها،  م، »زبان مییار«: در ایس کتاب، مباحث نیری سیودمندی درباره زبان مییار همانند ویژتی1387ناریر قلی سیارلی)  -

 های آن، رابحه زبان مییار با زبان ملی و رسمی دارداکارکردها و تونه

های همگانی در ترویج زبان نلم و مشیییکلت موجود در ترویج زبان نلم از  م، »نقش رسیییانه1374توفیق حیدرزاده)  -

ه به بررسیی مشیکلت  ها«، مجمونه مقاتت سیمینار زبان فارسیی زبان نلم، مرکز نشیر دانشیگاهی: که در ایس مقالرسیانه

 پردازداهای تروهی میهای مختلف رسانهموجود در ترویج زبان نلم از رسانه و ت.ترش سریب شک 

کند«، درباره زبان فارسیی، مرکزنشیر دانشیگاهی: در  م، »خحرهایی که زبان فارسیی را تهدید می1375ناریر ایرانی )  -

کند: خحر ناشییی از ورود کند به سییه دسییته تق.یییم میید میتریس خحرهایی که زبان فارسییی را تهدایس مقاله نمده

سیازی و خحر ناشیی از های فارسیی زبان به دوران جدید، خحر ناشیی از کم سیوادی و کمبود نیروی خلر در زبانجامیه

 پردازداهای تروهی و سپس به ذکر راهکار برای ایس سه خحر مینم  یافتس کم سوادی در رسانهمیدان  

اندا  شیناسیی زبان فارسیی در رسیانه ملی پرداختهم به آسییب1384اندیشیی زبان و رسیانه )مونه مقاتت همبرخی از مج

اسیت و توضیی   م انوام اشیتباهات زبانی در ریدا و سییما را در سیه دسیته از هم تمیز داده1384برای نمونه حمید ح.ینی)

های نربی، انم از یی، شییام  ل ات و انلم و نبارتهای تلف های مینایی، محتوایی و دسییتوری بمغل دهد: الفم غل می

 های نروضی در شیرخوانیاغل   آیه و حدیث و مث ا  م

 . روش پژوهش3



ی انجیام  اهانی تحلیلی اسیییت کیه بیا تحلیی  شیییواهید درون متنی بیه روش کتیابخی   –روش خیاص ایس پژوهش تورییییفی  

 موضوم استاها، بررسی منابب مرتب  با  تریس دادهاست و مهمترفته

 . بحث و بررسی 4

اما ایس پیشیرفت باید در م.ییر     کندمیزبان فارسیی مانند هر زبان دیگری دارای چارچوب خاص خود اسیت و پیشیرفت

طور ن.یبی به های تروهی ارتباط م.یتقیم بهدرسیت و سیازتار با سیاختار آن به وقوم بپیونددا امروزه با به وجود آمدن رسیانه

زمان پیام توینده را برای هزاران نفر مخاطب  تواند همجایی که یر رسییانه میارتباط غیرم.ییتقیم تبدی  شییده و از آن

شیود  چرا که به دلی   میها محرحزبان و کاربرد آن در ایس رسیانه  رایس ضیرورت دقت جدی در مورد م.یۀل بناب   کندارسیا 

های همگانی، ندم دقت کافی در کاربرد رییحی  زبان مورد اسییتفاده، موجب یادتیری غل   ت.ییتردتی مخاطبان رسییانه

 اده را به همراه دارداشدن غنای ساختاری و فرهنگی زبان مورد استف رن  و کم  مخاطبان

نوی.یید: »زبان مانند  محمدرضییا باطنی در کتاب زبان و تفکر زیر ننوان »رادیو و تلویزیون: دو قیم زبان فارسییی« می

ن را ملگ ارزیابی و قضیاوت  ای اسیت که پیوسیته در حا  دترتونی و ت ییر اسیتا ک.یانی که تهشیته زباارتانی.یم زنده

ولی    کنند کوشییند از تحو  آن جلوتیریکنند و میدهندا در واقب تحوّ  زبان را انکارمیرییورت فیلی آن قرار می  دربارۀ

)باطنی،    انجامد  زیرا شیینا کردن برخلک جریان آب اسییت«ایس تلشییی اسییت بیهوده و نبث، که همیشییه به ناکامی می

 ما183:   1390

های جمیی زبان را دچار  دت با تکرار در رسیانههای تفتاری مواردی ه.یتند که م.یتقیم یا غیرم.یتقیم در دراز مغل 

بلکه    کندیم که زبان فارسیی را هی  خحری تهدید نمیمحمدرضیا باطنی شیاید بهتر اسیت بگویکندا به قو   یی میهانازی

  تیرد  میخوش نونی بحران اسیت که ایس بحران بیشیتر از ناحیه تویندتان رادیو و تلویزیون و محبونات سیرچشیمهدسیت

هیای ورزشیییی نونی هیا ییا در اغلیب تزارشتوینید: نملییاتکیه از رادیو و تلویزیون در روز چنید بیار بشییینویید کیه میایسمثی   

مثلً هر    ها تا یا کار دوبل  فیلمشییود که اتر به رییورت مکتوب بنوی.یییم، واقیا وحشییتناگ اسیی میفارسییی به کاربرده

تویند: »کیه اونجاو« و شیینویم که میباید پرسییید کیهو ولی در دوبله میزند  داند که وقتی ک.ییی در میزبانی میفارسییی

اللفیی از نبارت انگلی.ییی اسییت، بنابرایس بحران تهرا اسییتا در کنار ایس بحران واضیی  اسییت که ایس یر ترجم  تحت

وجه زبان شوند به هی ضهنوی.ند، که اتر ایس آثار به بازار نرنوی.ندتانی ه.تند که فارسی را، به قولی به نرمی مخم  می

 ما21:  1366است )باطنی،  بلکه همننان راه پویای خود را طی کرده   فارسی در خحر نیفتاده

تریس زمان اسیتا زبان به ننوان ابزار ارتباطی  ها، انتقا  درسیت پیام به بهتریس شیک  در کمیکی از وظایف مهم رسیانه

به کارتیری درسییت زبان و قواند آن از طریق ارییو  و مبانی نگارشییی و   کندانقش ب.یییار مهمی را در ایس زمینه ایفا می

شود و رسالت  میآن دسته از محبوناتی که زبان فاخر دارند، بیشتر فهمیدهتریس ابزار هر رسانه استا ویرایشی اولیس و مهم

   شودامینیز به خوبی انجام هاآنخبر رسانی و محبوناتی  

اتر بخواهیم شییاهد مثالی برای توید: »ها دکتر ح.یییس ذوالفقاری میمحبونات و خبرتزاریدر نشیی.ییت نمایشییگاه  

درازنوی.ی است    ،های مکتوب داردتریس خحایی که ب.امد زیادی در رسانهها بیاوریم باید بگویم مهمخحاهای زبانی رسانه



های کوتاه و سرراستا نثر ساده طبییی فارسی که از ابتدا با تاریخ بلیمی  های طوتنی چندخحی به جای جملهیینی جمله

ه جمله شیان بیش از شیش کلمه نی.یتا در یر خ  تل.یتان سی هایاسیت، جملهو طبری شیروم شیده و به تل.یتان رسییده

های تکراری که طراوت آن هم فی    تهاریمنوی.یییم و یر فی  میخ  میسییه   روزاما ما ام   سییه فی  متنوم و تازه دارد

اندا »ن.ییم شیما « یر آدم نادی بود که از د   اند و از د  مردم آمدهها زبان مردمتیردا محبونات و رسیانهها را مینوشیته

یکی از  اهیا اطلم بیدهیمواهیم دهخامیا امروز بیا ییر جملیه می   هیایش سیییاده و طبییی بودد و نوشیییتیهبومردم درآمیده

اما امروز    هزار مصیدر و فی  در تهشیته داشیتیمهای متون تهشیته ما اسیتفاده از افیا  مختلف اسیتا ما بیش از سیهزیبایی

تنبلی  برندا ما دچار  میچون از افیا  کمی بهره   ها هم در ایس زمینه نقش دارندنهکنیما رسییامیفی  اسییتفاده  50تنها از  

خوانیما ذهس میا دچیار تنبلی اسیییت و بیه همیس دلیی  زبیان میا هم تنبی   خوانیم، فل.یییفیه نمیفکری ه.یییتیم، رمیان نمی

 «ااستشده

 تعریف مفاهیم    -4-1

هیای محلی تلکم  هیا و تویشاحتمیاتً بیه لهجیهشیییود کیه افراد ییر کشیییور )میبیه ریییورتی از زبیان اطلرزباان معیاار:  

 برندا ارتباط در میان خود به کار می تریس وسیل ننوان بهتریس و موثرکنندم، آن را به می

 های کاربرد درست و غل  سحوح آوایی، دستوری و وا تانی زبانا  شیوه های زبانی:الگو

 : شیوۀ کاربرد غل  سحوح آوایی، دستوری و وا تانی زبانا  الگوهای غیرمعیار

 ا هاآنتوجهی به ر نتیجه ناآتاهی از قواند زبان با بیهای زبان د: کاربرد غل  تیهخطاهای زبانی 

های درسییی و شییود که در نصییر حاضییر وسیییل  ارتباط زبانی در کتابمیبه آن تونه از زبان تفته  زبان نوشااای:

 های رادیو و تلویزیون استا های نلمی و خبری و برخی از محبونات و برنامهنوشته

 فرهنگ و نقش خط و زبان در آن   -4-2

رود و مانند روح برای بدن اسیت که بدون آن حیات و فرهن  هر ملت شیناسینامه و سیند هویت آن ملت به شیمار می

تر  شیود نمایانمیرشید مینی نداردا مجمون  انتقادها و رفتارهای مشیترگ افراد جامیه که از ن.یلی به ن.ی  بید منتق 

ن ملیت اسیییتا فرهنی  را بیا هر تیریفی کیه در نیربگیریم زبیان و چهره مکتوب آن یینی خ  دو جیایگیاه و ارزش تیاریخی آ

 ننصر ارلی و اساسی آن استا 

کند که »در سراسر تاریخ، افراد بشر همواره در پی بهبود توانایی  میتحقیقات تاریخی را چنیس تزارش  یج مر براید نت

ی  پیرامون خود و افزایش سیییرنیت، وضیییوح و تنوم در انتقیا  اطلنیات  خویش برای درییافیت و جیهب اطلنیات دربیاره مح

اندا آنان کار برقراری ارتباط را با اسییتفاده از اشییارات سییر و دسییت و نلیم رییوتی آغاز کردند و برای  مربوط به خود بوده

های نشانه، نقاشی  ، آتشهای خود به توسییه و تکمی  یر رشته ابزار غیرلفیی پرداختند: موسیقی، رق،، طب انتقا  پیام

 ما45:  1375)مر براید،   و دیگر نمادهای ترسیمی«



تیرد شیوۀ نخ.ت زبان تفتاری است که نبارت از الگوی روتی و  میارتباط نمادی آدمیان به سیه شییوه اساسی رورت

ارتباط زبان نوشیتاری اسیت که کندا دومیس شییوۀ  میمیانی پیوسیته به آن اسیتا زبان تفتاری آموزش و ارتباطات را آسیان

کندا سیومیس روش، مینبارت از ثبت تصیاویری از تفتار اسیتا زبان نوشیتاری آموزش و حفظ میرات فرهنگی را ت.یهی 

اسییت و به مینای برقراری ارتباط با حرکات دسییت و رییورت و زبان ج.ییمانی اسییت که از ادبیات نامیانه ترفته شییده

 ما60:  1379)کورس،   «طورکلی با ایما و اشاره استبه

ها و پیشین  خود آماده فداکاری  دهد و آنان را برای دفام از داشتهایس خ  و زبان است که مردم را به تهشته پیوندمی 

کندا بدیهی اسییت با ت ییر زبان و خ ، در دراز مدت ملتی پدید خواهد آمد که تویی نوزادی اسییت با ن.ییب میو مقاومت

 شتوان  ملی و تاریخیامجهو  و بدون هرتونه پ
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شیناسیان و دیگر دانشیمندانی باشید که با زبان و محالیه آن سیروکار دارند  تیریف زبان به نحوی که مورد قبو  هم  زبان

توان آن را نمی  ای ب.ییار پینیده اسیت که محالی شیودا زبان پدیدهمقدور نی.یتا ایس اشیکا  از طبییت خود زبان ناشیی می

 ما1: 1376به یر قلمرو محدود کرد )باطنی،  

قواندی رایج و   ز کلمات و ترکیبات اسییت که بر پای ای ااو  مجمونه  سییاده شییاید بتوان تفت زبان در درج به تیبیر  

 ما190:  1365رود )یوسفی،  ها برای رساندن میانی مورد نیر توینده یا نوی.نده به کار میمانود در جمله

سیه تیه دارد که در نیس داشیتس رواب  متقاب  با یکدیگر هر کدام اریو  و قوانی مخصیوص دارند که آن را    طورکلیبه

های دیگر رییوتی مانند آهن ، تکیه،  ها و پدیدهند از: ننارییر آوایی، انم از وا اکند که نبارتاز دو تیه دیگر متمایز می

نامندا دسیتور زبان که خود از دو بخش ریرک و های زبرزنجیری میهرا پدید هاآنها و هجاها که  کوتاهی و بلندی مصیوت

شیودا ریرک به بحث از ت ییرات ریورت ادوات دسیتوری و نحو به م.یار  مربوط به سیاخت جمله و رواب  مینحو تشیکی 

بیان )میاننید  هیای قیاموسیییی زپردازدا وا تیان یینی مجموم وا هبنیدی میطورکلی قوانید جملیهاجزای جملیه بیا یکیدیگر ییا بیه

 ها وااا م.تق  از ت ییرات ررفی و رواب  نحوی آن م که خود دو وجه م.تق  دارد: الفاظ و میانیاها، فی اسم

 زبان و مطبوعات  -4-5

های پیش سیخت متفاوت  های جمیی زندتی ان.یان میاریر را با زندتی مردمان دورهپیدایش وسیای  ارتباطی و رسیانه

، هاآن  های نیری نیز همگام یا مقدم بر  بلکه در زمینه اسییت نبودهاسییتا پیدایش ایس وسییای  تنها یر تام نملی  کرده

 ما  119:  1370است )باطنی،  های شگرفی حار  شدهپیشرفت

تیردا  میناقصییی رییورتسییوادان کشییور و نیام آموزشییی، آموزش زبان فارسییی به نحو شییمار کمبا توجه به تیداد بی

کنند، کیفیت زبان نمیآموزند و چندان مهارتی در به کارتیری آن ک.ییبآموختگان نیز، زبان فارسییی را خوب نمیدانش

دارد )ایرانی، دهید و خواه نیاخواه بیه الگوبرداری و پیروی وامیتیأثیر قرارمیهیای همگیانی آنیان را بیه سیییهولیت تحیترسیییانیه

 ما167:  1375



شیوند، آثار زبانی دیگری را در پی  تر شیدن ارتباطات درون جوامب و ارتباطات بیس جوامب میها سیبب آسیانانهکه رسی ایس

شیییود وت.یییترش و یکپارچگی زبانی را های محلی یر کشیییور میی غیررسیییمی و تویشهانادارد  مثل ًبانث زوا  زب

تأثیر شیود  یینی افراد طبق  پاییس تحتجامیه میهمننیس بانث شییوم یر الگوی زبانی در طبقات مختلف    آورد پدیدمی

کننید و ای پییدامیهیای تیازهکننید طبقیات بیاتتر بیه نوبی  خود ترایشمیهیا از رفتیار زبیانی طبقیات بیاتی جیامییه تقلییدرسیییانیه

زبیانی بیه    اسیییت، تونیاتونی و تنونیات ییر جیامیی   ولی در دراز میدت ممکس  تیرنید هیای زبیانی دیگری را بیه کیار میریییورت

 ما157:  1368تدریج از میان برود )مدرسی،  

تواند به روندی منجرشیود ها، میهای زبانی انضیای یر جامیه زبانی از طریق رسیانهها و تفاوتشیدن از توناتونیکاسیته

های فرهنگی، سییاسیی و لفهموثرتر از سیایر مؤر وحدت یر تروه شیودا زبان مشیترگ تاهی دمیکه وحدت زبانی نامیده

رسیانی متفاوت باشید  تواند نام  ب.ییار مهمی در همانندی تروهی، همب.یتگی تروهی و نلمتاجتمانی اسیتا زبان می

 ما31:  1376)ترادتی ،  

د و اسییت که مفهومی به نام فرهن  جمیی پدید آیبانث شییده هاآنمیزان نفوذ وسییای  ارتباط جمیی و ت.ییتردتی  

ها قراردارندا اتر سییاسیت فرهنگی و راهبرد آموزشیی مشیخصیی  تأثیر م.یتقیم رسیانهویژه زبان تحتنناریر مختلف آن، به

بلکه در کشیورهای در     باشیندتوانند در باروری فرهن  جمیی نقش اسیاسیی داشیتهها نه تنها میباشید، رسیانهوجود داشیته

کنند و بر مشییکلتی چون کمبود فضییای آموزشییی، کمبود نلم،  توانند ب.یییاری از کمبودها را نیز جبرانحا  توسیییه می

 ما504: 1365ااا فارق آیند )حیدرزاده،  دشواربودن دسترسی به نقاط دورافتاده و 

دانیم و از سیوی دیگر می  هاانتریس زبکنیم و زبان فارسیی را از شییریسما از یر سیو به ادبا و شییرا و زبانمان افتخارمی

های ما های زبان فارسیی اسیتا زبان رسیانهروند که به دور از قواند و اسیلوبها به سیوی تثبیت زبانی میبینیم که رسیانهمی

ی آن در بهتریس شیرای   شیودا محالب نلممیتوجهی به قواند سیاختهزدتی و بیطور انم، زبانی اسیت که در حالت شیتاببه

تأثیر اشییتباهات رایج اسییت که اتر از نیر که تألیف شییود چنان تحتیکی اسییت یا حتی در رییورتیمکان محصییو  ترجم 

 ما513:  1365میناست )حیدرزاده،  کلی بیباشد، نبارات آن بهدستوری هم غل  فاحش نداشته

اند  بانی که اختیار کردهکه به خوبی از نقش خود در سیلمت زبان فارسیی باخبرند، زها، رادیو و تلویزیون ما با آنروزنامه

تویند که حاکی از آتاهی و حس م.یۀولیت اسیت، نوی.یند و میتاه محالبی میکه تههای آشیکار اسیت و با آنپر از غل 

 ما168:  1375پردازند )ایرانی،  میلوم نی.ت که چرا به درمان ایس درد نمی

های رسیمی چند  مربوط اسیتا در آموزش هات آنکار و مدیریها به سیازماندهی و تردشیکی از مشیکلت زبان رسیانه

انی از ایس همه های همگانی نشی ولی در رسیانه   ننصیر مشیخ، مث  سیازماندهی متس و ارزشییابی )ولو ناق،م وجود دارد

در بیشیتر موارد از یر سییاسیت مشیخ، و  هاژه بخش نلمی آنویهای ما بهدر میان نی.یتا رسیانه  هانوام  یا برخی از آن

های مختلف شیدت و ضییف دارد و در هر ریورت ناشیی  کنندا ایس ناهماهنگی در محبونات و رسیانهنمیتدویس شیده پیروی

 ما507:  1365ی اجتمانی است )حیدرزاده،  هاناها و آرمیینی فرهن ، سنت هاآناز ارو  حاکم بر فیالیت  



ی بیگانه بیش از حد درحا  دترتونی اسیت هاانهای زبتأثیر سیاختاسیت و زبان فارسیی تحتای تأثیرپهیر  زبان پدیده

توان ادنا  دهدا میمینشیود به مروز زمان سیلمت خود را از دسیتکه بیس تثبیت و تحو  آن نونی تیاد  برقرارو در ریورتی

ویژه جوانان، اطلنات خود را نمدتاً از طریق به   زنندها محر میکرد که مردم ایران در حا  حاضیر زبان خود را با رسیانه

 ما61: 1375شود )سمییی،  میها بلمنازم پهیرفتهدر نتیجه زبان رسانه   کنندمیها دریافترسانه

ها  هایی چون روزنامهاسیت که اقشیاری از مردم ایران بدون هی  مانیی زبان رسیانهنوام  فرهنگی و اجتمانی بانث شیده

تریس نام   باشد تا بتواند به ننوان مهممجلت را به ننوان زبان مییار بپهیرندا به هر روی جامیه باید زبان مییاری داشتهو 

های ننوان الگوهای زبانی غیرمییار روا  پیداکنند، به مروز زمان بهچه الگوشودا هرافراد جامیه به کاربرده ارتباطی در میان

نید بیه نقش چیه در ظیاهر بتواشیییود و اترهیای مختلف مییوب و نیاق، میدر نتیجیه زبیان از جنبیه  شیییونید میمیییار پیهیرفتیه

 شودا ریزد، ررک و نحو آن دچار ت ییر و اشکا  میاما قواند آن فرومی  دهد ارتباطی خود ادامه

کارکردی آن اسیتا دهندۀ سییر تکویس و تحور و انتیام سیاختاری و بخش جامی  ان.یانی و سیامانارتباط، اری  ه.یتی

تیردا بیدون ارتبیاط، نیه تنهیا تییامی  ان.یییانی بلکیه حییات  نمیشیییکی   هیاآنبیدون ارتبیاط، نهیادهیای اجتمیانی و تمیایزپیهیری  

ای از ارتباطات اسیت بلکه تنها شیبکه اسیت ا و اذهان ان.یانی تشیکی  نشیدههاجتمانی ممکس نی.یتا نیام اجتمانی از اندام

 ما264:  1384هنما،  پیوندند )رشوند و به یکدیگر میوقفه بازآفرینی میکه پیوسته و بی
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ها برای م و رسیانه33:  1383)دفلور:  بدون تردید »زبان در قلب و ه.یته اریلی کلی  وجوه ارتباطات بشیری قرار دارد«

بنابرایس زبان   رت تفتاری و تاه به ریورت نوشیتاری راری ارتباط با مخاطبان ناچار از به کارتیری آن ه.یتند  تاه به ریوبرق 

 کنندا  ها پیدامیهای محلی و قومیم نقش مهمی در کارکرد رسانهو م.ار  پیرامون آن )مانند تویش

یم یا غیرم.یتقیم خواسیته یا ناخواسیته، به ننوان خ  یا  تیرد، م.یتق ها مورد اسیتفاده قرار میخ  و زبانی که در رسیانه

های رادیو و های به کار رفته در برنامهشیودا روا  فوری و ت.یتردۀ وا تان و حتی لحسمیزبان الگو در میان مخاطبان رایج

 تلویزیون در میان مردم نشان  روشس ایس الگوسازی استا

نوی.یید: »وجود رسییانه تزم  تحقق متس اسییت  یینی متس نینیت  فرزان سییجودی در بحث رسییانه و چی.ییتی آن می

تیری از امکانات  شیود ااا ا انتخاب رسیانه و چگونگی بهرهی تولید شیود تا از طریق آن دریافتاانهکه در رسی مگر آن   یابدنمی

ای در  کنندهو نقش تیییس  شیوندتر ه.یتند و با متس، دریافت و تف.ییر میشیود که دتلتهایی میآن منجر به تولید نشیانه

آورد و تف.ییییر  ت.یییترش امکانات دتلی کلیت متس دارندا امکانات دتلتی هر رسیییانه را رمزتان هر رسیییانه به وجود می

 ناپهیر اسیت وپس رسیانه از متس جدایی  راردادهای رمزتان رسیانه ممکس اسیت ی نیز از طریق وقوک به ق اهانهای رسی نشیانه

که ی دیگر از جمله زبان دارد و ایسهانااما رمزتان رسییانه تفاوتی نمده با رمزت  ناممکس اسییت تصییور متس بدون رسییانه  

  یابد« )سیجودی، قابلیت تحقق نمیای که اری  آن بیاما افزوده  تانی افزوده اسیت، نه رمزتان اریلی رمزتان رسیانه، رمز

 ما337:  1384

 های جمعی و زبان رسانه  -4-7



  ، رغم خصیوص رادیو و تلویزیون که نلیهخوانند و بمی Mass mediaشیناسیان آن را های جمیی که امروزه جامیهرسیانه

  ، تأثیراتی آشیکار، سیریب، م.یتقیم، دهدحضیور اینترنت و ماهواره، هنوز بیشیتریس مخاطبان جامب را به خود اختصیاص می

های رایج اتر  ها، نادات، رواب  و مدثیرات بر بنیادها، باورها و رفتارها، فرهن ، سییینتمتیدد و ب.ییییار نافه داردا ایس تأ

 افکندا  سایه می هاآنیم که بر شود، حداق  باید بپهیرمینگوییم چیره

هایی را که فرهنگ.تان زبان و ادب فارسی نه تیریفی برای آن دارد نه جایگزینی،  ها وا هبینیم که در برخی از برنامهمی

ای  کند و بید از چند ریباحی، با برنامهخصیوص جوانان، سیریب جا خوش میهها و اریحلحاتی که در تویش جامیه بوا ه

 شودا  میسازندتان برنامه جدید جایگزیسویش و ارحلحات ساخته و پرداخت   دیگر و ت

های جمیی، رادیو، تلویزیون، فیلم، اینترنت کنیم که هم اکنون در ب.یاری از کشورهای جهان رسانهشپس نباید فرامو

لوهان  پهیر اسییتا مارشییا  مر ناها اجتناباطلنات مشیی ولند که دریافت پیام آن  چنان به پخش و انتشییارو روزنامه، آن

خوانید، مس به رادیوام توش توید: »وسییله پیام اسیت، شیما کتاب میاسیتاد دانشیگاه تورنتو و فیل.یوک میاریر کانادایی می

دهد، ایس وسیله است  کنیم، ایس وسییله اسیت که ما را ت ییر میبیندا ما لمس میکند، او میدهم، او تلویزیون تماشیا میمی

 ما10: 1352پور،  کند«)رشیدبرما حکومت میکه  

آموزد، دارای  داده و خواه و نیاخواه، بیه او میتیأثیر قرارتحیت  کننید، او راهیای جمیی کیه ببینیده را جیهب خود میرسیییانیه

ر چه زبانی ابتر و اشیتباه باشید، مخاطبان رسیانه، آن زبان ناسیره را به ننوان زبان مییار پهیرا خواهند بود و مخاطب هم، ه

 3کیه از شیییبکیه  بیه ننوان مثیا  در فیلمی بیه نیام خویشیییاونیدی    دتیری غل  در او بیشیییتر خواهید بود تر خحر ییاجوان

سیم در زبان فارسیی  »خویشیاوندان«، در ریورتی که ایس ا  شید ننوان اریلی فیلم از نیر قواند دسیتوری اسیم اسیتمیپخش

د پایت خیس بخورد« که شیینویم »بایت در آب باشیید« میاسییت و در جایی که رییحی  آن »باید پایبد  به رییفت شییده

توید »ایس شیینویم که توینده میخوردن برای پا نه تنها رایج نی.ییت بلکه نادرسییت اسییتا یا در اخبار میارییحلح خیس

    توان تفتی بریم«ا میایس بخش خبری را بیه پیاییان می»  کیه بیایید بگویید:در حیالی   را بیه پیاییان خواهیم برد«بخش خبری  

هیای همگیانی نحوی، مینیایی و منحقی طبییی  پیهیری متس از طریق وجود مقولیه»ترجمیه  :مرا پیهیرفیت کیه  Wilssویلس)

تواند از لحاظ کیفی با اریی  خود برابری کند، دلیلش ناکافی بودن تنجین   ای نمیکه ترجمها ایسشییودتجربه تضییمیس می

 ما49: 1982)ویلس،   بلکه ناتوانی مترجم در تحلی  متس است«   نحوی و وا تانی زبان مقصد نی.ت

 هاها و راهکارهای رسانهآسیب  -4-8

 هاآسیب  -4-8-1

ها با تحوتت  سیو نبودن رسیانهوا تان بیگانه به زبان فارسیی، همتوان به ورود ل ات و  ها میهای رسیانهاز جمله آسییب 

توید: »زبان  تیلنی میسیمییی متخصی، نام برداادری، اسیتفاده از ویراسیتاران غیرترفتس از زبان مزبان فارسیی، فاریله

های متیدد ادبی و نلمی پدید آمد و فرهنگی مشییترگ و فراتیر در پرتو تلش نوی.ییندتان و تویندتان و مترجمان دوره

ی،  تیلن)سیمییی اسیت«خته شیدهها سیاخته و پردامیس کوشیشقوام یافتا آن زبان پرتوانی که به دسیت ما رسییده شیده به ه



ها باید با سییازی باید متناسییب بازبان فارسییی پیش برود، بنابرایس رسییانهسییازی و وا هها در میاد م رسییانه181:  1375

 تیری از امکانات درونی زبان فارسی و در راستای سلمت و نیرومندی آن بکوشندابهره

 راهکارها  -4-8-2

زیرا   تا مروّ  سیلمت زبان فارسیی باشیند ها باید وا تانی که با سیاختار زبان فارسیی متناسیب ه.یتند، به کار ببرند رسیانه

شیدن زبان تهشیتگان  »یکی مهجورماندن و فراموشاسیت: اخیر، نتایجی را به بار آورده   زبان فارسیی در دروانسیرنت تحوّ

شییدن امر ارتباط میان مردم از طریق زبان، یینی تفهیم و مخت با سیینت فرهنگی اسییت و دیگری    که موجب قحب رابحه

 ما28:  1375نجفی،  )  تفهمی که خود پای  تفاهم اجتمانی و همزبانی است«

اما ایس کاری نی.ت    ای برای افزایش وا تان خود دارد سازی خود میدان ت.تردهبراساد امکانات ترکیب»زبان فارسی  

رود و چه ب.یا  میها پیشبلکه کاری اسیت تام به تام که در حو  ن.ی   شیود نفر انجامار و به دسیت یر یا چند  بکه یر 

تریس و رساتریس وا ۀ ممکس برای یر مفهوم برسیم، تا یر امکان درونی  های دوباره و چند باره تزم است تا به دقیقتجربه

 ما134:  1375)آشوری،    کنیم«ن برای بیان یر مینا و مفهوم کشفزبا

گانه از  الگوهای بیانی بیتیلنی: »اندا به قو  احمد سیمیییان فارسییها مروّ  کلمات زبان بیگانه به زبب.ییاری از رسیانه

اسیتا چیزی ا از ریفا و سیادتی و پاکی انداختهویژه ریدا و سییما به زبان مردم نیز راه یافته و آن رهای تروهی، بهراه رسیانه

ها محروم بمانند و یدن سیخنان شییریس و جهاب و زنده و با روح و پرمایه و رنگیس مادربزر های تازه از شیننمانده که ن.ی 

 ما228:  1375تیلنی،  رمق سر کنند« )سمیییو بی  نمر باخته، بید که با زبانی رن  ناتزیر شون

زبان فارسیی و کارکردهای  سیازی، شیناخت  ها با سیاختار زبان فارسیی، وا هتوان آشینایی م.یۀوتن و متخصیصیان رسیانهمی

ص اندیشیی و تردهمایی در خصیوهای همها، جل.یههای دقیق تخصیصیی برای اریحاب رسیانهوا تانی آن، برتزاری آزمون

 راهکارها دان.تا  ی بیانی سالم به مخاطب را از جمل الگو زبان فارسی، ارار 

 گیری نایجه

کنیم    نادی زندتی پیرامون خود را لمسکند ایس اسیت که بتوانیم م.یاربا فرهن  میرفی  تواند ما را ان.یانیچه میآن

ها  هها و زبان رسیانبنابرایس رسیانه  سیخس بگوییم  هاآنرا تجزیه و تحلی  کنیم و بتوانیم از   هاو مورد قضیاوت قراردهیم  آن

ها  دهیم باید ریحی  بیاموزیما رسیانهت محلبی را انتقا که بتوانیم درسی نندا برای آنهده دارنقش مهمی را در ایس میان بر

های بیگانه مشیکلتی دارند و ایس به سیبب ماهیتشیان که همان سیرنت در انتقا   انتقا  پیام، بیان و ترجمه برابر در نحوۀ

ریدا و سییما،    های آموزشیی برای اریحاب رسیانه )خبرنگاران، مجریانآید  بنابرایس برتزاری کلدوجود میه پیام اسیت، ب

 نگارانم ضروری استاروزنامه

نییاز از کنتر  و هیا را کوچیر بپنیداریم و بیه خود بگوییم کیه ایس وسیییایی  ارتبیاط تروهی، بیپس نبیایید خحرات رسیییانیه

  ا داردهای تازه به زبان فارسیی ضیرورت  ها و ترکیبها، اریحلحناپهیر اطلنات، ورد نامچرا که با هجوم اجتناب   ندانیارت

ها، در فراترفتس  های تروهی همنون رادیو و تلویزیون با توجه به رسیالت رسیانهمترجمان، نوی.یندتان و تویندتان رسیانه

ر بوجود نیاید که چون برخی تا ایس تصیوّدرسیت تفتاری را اری  قراردهند،  ریحی  زبان کوشیا باشیند و اریلح زبانی و 



ها و پس نیازی به ارییلح آن نی.ییت و شییاید هم ک.ییی متوجه خحاها، غل    ها تهرا ه.ییتند و ماندتاری ندارندبرنامه

رنایت دسییتورزبان، بانث حفظ پیوسییتگی فرهنگی اسییت که رسییانه در ایس زمینه   تویی وهای ما نشییودا درسییتاشییتباه

ها  بیت اشیتباهجمیی، تکرار شیود، منجر به تث های تفتاری، در رسیان اتر اشیتباه باشیداای داشیتهتواند نقش برج.یتهمی

  تواند تأثیر محلوبی در روا)رادیو و تلویزیونم، می  شیود  اما اسیتفاده درسیت وا تان در تفتار تویندتان رسیانه جمییمی

 باشدافرهن  و زبان فارسی داشته
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