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 آباد مغان. ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پارس گروه زبان و    استادیار،

 چکیده

  کاربرد   اجتماعی  هایارتباط  در  که  است بشری جوامع  نیازهای  ترینامروزه تلفن همراه و فضاای ماازی ییی از اسااسای     

 تحولالتی  شاااود،ارتبااطی مااا ااار بین کااربران ردل و باد  می  ابزار  این  طریق  از  کاه  هااییاغلا  پیااما    اماا  دارد؛  وقفاهبی

  مایار  برخالف هاییشایوه  ترویج و  زبانی  هناارشاینی  که  حدی  تا  کند،می  ایااد  فارسای   »زبان حوزۀ  در نیز  کنندهنگران

ها. پیام و امثا  اینحرمتی به مخاط   های گوناگون امالیی، نارساایی مانایی، بیاز جمله، غلط  ؛شاودمی  ساب   را  نگارشای

ها به نگارش فارسای اغل  عبارتند از  دیریا  بودن حروف و عالی  در دساتگاه کاربران، نبود دالیل وارد شادن این خدشاه

 پولی، اهمیت ندادن، ضیق وقت، تأثیر زبان محاوره و غیره.سوادی، ک حو لگی، عصبانیت، ک حروف در دستگاه، بی

 سی، هناارشینی، تلفن همراه، فضای ماازی، نگارش، زبان فارسی.شناآسی   های کلیدی:واژه

 مقدّمه .1

های ایااد ارتباط زبانی ممین اسات با ییی از ساه نمود »حرکتی ، »گفتاری یا محاوره  و نیز »نوشاتار   اورت  راه     

نمود دیگر برخوردار اساات.  بگیرد. در این میان، روش »نوشااتار  به جهت ماندگار بودن ، از جایگاه واالیی نتاابت به دو  

»نوشااتن  یا »نگارش  در زبان فارساای دارای آدا  و ا ااولی اساات که عموماب در قال  منابع کثیری تحت عنوان »آیین 

 یابد.نگارش و ویرای   و »دستور زبان فارسی  تدوین می

ها اناام  حیوانات، چو  و نظایر آنها امر »نوشااتن  را روی ساانف، ساافا ، اسااتخوان و پوساات  نترین زمااز قدی 

کردند. به مرور زمان و ها اساتفاده میاند. همان دورانی که از کبوتر، چاپار و... برای فرساتادن اغل  میتوبات و پیغامدادهمی

ای بی  با اختراع  انات چا،، نوشاتن بر »کاغ   نیز بادها متداو  گشات. با وجود  انات چا،، کاغ  و قل ، چند دهه

یتات که اساتفاده از »موبایل  ایا تلفن همراهو و فضاای ماازی نیز در کنار هزاران مخترعات ماا ار بشاری، در جوامع ن

ای در دسات یا همراه او نباشاد. این وسایل   ای که شااید به ندرت فردی را توان یافت که چنین وسایلهگونهاسات. بهرایج شاده

و یا چند نفر، دارای قابلیلت »نوشااتار و ارسااا  پیام  نیز اساات؛ املا مشاااهده  ارتباطی، در کنار امیان میالم   ااوتی بین د

های نگارشاای و شااوند، غلطها نوشااته و ارسااا  میهایی که با این قتاا  دسااتگاهشااود که اغل  نوشااتارها یا پیام  می

رساد. به این دلیل که تحولالت  یکننده به نظر مهای دساتور زبانی را نیز همراه دارند که در بیشاتر موارد نگرانهناارشاینی

کند که این کار ضامن ایااد شایاف در نظام دساتوری  هایی غیرقابل جبران در حوزۀ نگارش فارسای ایااد میو دگرگونی

شود. البته ارزش و جایگاه تلفن همراه و فضای ماازی غیرقابل انیار بلیه هایی نیز منار میاخالقیزبان فارسی، گاهاب به بد

ل و ااا اساات. دساات ک  در ارتباط با زبان و نگارش فارساای مزایای فراوانی دارد. به طوری که، »شاارایط خا   غیر قاب

اسات. در عر ا   مند کردههای کوچ  و جمع و جور عالقهزندگی در دنیای ماا ار، گروه زیادی از مردم جهان را به پدیده



های  اناتی اسات و به همین  های کوچ  از فراوردهد نمونههای نوآوری، طراحی و تولیآوری نیز ییی از نشاانهعل  و فن

شااود و کشااورها برای دسااتیابی بیشااتر به آن با ه  رقابت  های برتر محتااو  میآوریعلت نانوتینولوژی امروزه از فن

و  smsااسات؛ مثالب ههور و روا  پیام   نویتای شادهکنند. در این میان برخی از محصاوالت تینولوژی موج  روا  کوتاهمی

سااااز توجاه باه فرهناف نوشاااتااری در بین مردم شاااد، بااعا  گردیاد تاا مردم  در چناد ساااا  اخیر عالوه بر این کاه زمیناه

دهد و در  نویتای نمینویتای را دامماب تمرین و تاربه کنند؛ زیرا محدودیت فضاا در سایتات  تلفن همراه اجازۀ زیادهکوتاه

 و.80   1388ارضی و روستا،   ترین شیل نوشت آناا باید پیام را به کوتاه

اسااات؛ ل ا واژگان یا  های به کار رفته در این تحقیق از نوشاااتارهای روزمرلۀ کاربران موبایل انتخا  گردیدهمثا تمامی

ها نشااان هاو در طیل مطال  آورده شااده و داخل گیومهفا االهعبارات الزم، بدون هیچ نوع تغییری احتلی در فا االه یا نی 

 اند.شدهداده

 پژوهش ۀپیشین .1-1

خورد.  و به چش  نمی1388ا زندیباشد، غیر از ی  مورد مشابه  پژوهشی که تا کنون در این موضوع  ورت گرفته     

های کوتاه را به روش خوانی زبان پیام کوتاه با زبان فارساای مایار و همینین نوع مضااامین و نوع نگارش پیاماو میزان ه 

شناسی،  است. نگارنده نیز با مدل نظر قرار دادن موازین عل  زبانشناسی مورد بررسی قرار دادهتحلیل محتوایی و از دید زبان

دساتور و آیین نگارش زبان فارسای، بر آن شاد که با واکاوی موضاوع از ییصاد کاربر تلفن همراه و فضاای ماازی، وضاع زبان،  

های زبانی  فیلت اِعما  »آیین  نگارش در نوشاتارهای آنان را بررسای کرده و دالیل انواع مختلا هناارشاینیویژه کیو به

 گرفته را ایضاح نماید. ورت

 بحث .2

دار کنندۀ زبان فارسای     و »عوامل خدشاهشاناسای نگارش زبان فارسایآسای مباح  این پژوه  در دو بخ  »     

 شود تبیین می

 نگارش زبان فارسی   شناسی . آسیب2-1

های عادی اغیرمتخصا  زبان  ساواد و آدماکثر ما اطالع داری  که امروز زبان و نگارش فارسای از ساوی کاربران ک      

گیرد. به این مانی که به دالیلی که در بخ  دوم این بح  ذکر خواهد شاااد، اغل  فارسااایو مورد تهدید جدی قرار می

این از   هایینمونهکنند.  شاان هناارشاینی میفضاای ماازی، دانتاته یا ندانتاته، در میاتبات روزمرهکاربران تلفن همراه و 

 بدین قرار است   های استخرا  شدهیشینهناارقبیل  

  ا،و  و ویرگو   ا.و  از نقطه  کاربران عمومابهای به عمل آمده،  بر اسااس بررسای  عالمت نقطه، ویرگول و نقطه ویرگول:

ها در همان  و امثا  آن  ا؛و نقطه ویرگو  ،][  د. پس طبیای اسات که عالی  دیگر نگارشای از قبیل آکوالدکنناساتفاده نمی

 اپرویزو. ت مون که منوچهری هتی هان  مرکزه بمثا   »ن  اند.خار  شدهاستاما   از متیر  ابتدا  

  ،  گفت»باد از  ا و زمان نقل قو ، یا به عبارت بهتر،   عالمت دو نقطهترین کاربردهای ییی از رایج  نقطه ):(:عالمت دو

است. همین عالمت نگارشی نیز ترین عالی  نگارشی فارسی قرار دادهکه این نشاانه را از الزم  اساتها »گفت  و مشاتقلات آن



اداشت  ن دشود. مثا   »به مامان  گفت، به باد فراموشی سپرده میهمراه و فضای ماازیامروزه در نوشتارهای کاربران تلفن 

 استاد هتت ببین میشناسه یانه؟فقط همین  امهتاو

.  شاوداساتفاده نمی  پرسا  ا؟وشاود، از عالمت بین دو نفر پرسایده می  که  ،الیؤسا   در اغل  جمالت  عالمت سؤاال )((:

 اافروزو. ه مثا   »زهرا کف  گ  شده ببینین اوناا جا موند

اجز خیلی به ندرتو، در  ه  ا» و  گیومه  ، از نشااان  همراه و فضااای ماازیعموم کاربران تلفن   عالمت گیومه )»«(:

در موارد بتایاری، در  این عالمت، ضارورت دارد. مثا   »شاما با لطفتون  . در حالی که  کنندنوشاتارهای خود اساتفاده نمی

نماید  ام همیشاه دعا گو شاما هتاتی ،  اعاد و. در عبارات اخیر الزم میباع  شادی ما  ااح  خونه بشای ، من و خانواده

 که واژۀ »خونه  اخانهو داخل گیومه قرار بگیرد.

 اورتی خیلی نامتناسا  به درون     درشاود برای ورود واژگان بیگانه و مخصاو اابمیفر اتی   عوامل موجودگاهی       

های د. نیز به طور مثا  تاداد وا شاواساتفاده می   خدانگهدار»یا     خداحافظ»به جای     بای»از    مثالب  زبان فارسای. ۀحوز

به حرف فقط  های تلفن همراه  اغل  در گوشیحاال    بود،یافته  تقلیل  سالمکه در سالیان ماضی به »    ییُلَعَ  سالمٌ امت »

  ا درود خدا بر علیی   ساالمٌرساد آن بار مانایی آسامانی که با بیان »ل ا به نظر نمی  شاود؛  بتانده میساول  آن یانی »

ه  که نشاان اینب »خخخ   مثالبافتد، با ی  حرف »س  در وجود مخاط  نق  ببندد. یا  شاما بادو در روح مخاط  مؤثلر می

جای  ااالی  به دلتنگی و انزجار »خ  نشاان برای  »عَااح   تبتال ، و  کوتاه  ۀیا »هه  برای نشاان خندخندم   ن دارم می»م

 ها مورد دیگر.  به جای مرسی، »مییرم  به جای متشیرم »ز بزن  یا »بزنف  به جای زنف بزن و ده۳۰خیلی زیاد، »مر

های متاتقل  هایی با  اداها یا تلفلظدر زبان عربی وا   های مشؤابه دیگر:صؤامتکاربرد یک صؤامت رای  به اای 

های غیرمایار ایرانی امثل ترکی، کردی، لری، گیلیی و...و  وجود دارند که با ورود به حوزۀ زبان فارسای مایار و ساایر زبان

های »مثلل  ، »ا االب ، »اسارا  و امثا   گیرند. مثالب تلفلظ واقای »ث  و »   در واژهپتاند دیگری به خود می ادای بوم

گردد. همینین اسات تلفلظ »« ،  ها که در حوزۀ زبان فارسای کاربرد دارند، نیز عیناب با همان  ادای رایج »س  ادا میآن

»ض  و »ذ  که در کاربردهای زبان فارسی هیچ تفاوت  دایی با »ز  ندارند. تلفلظ »ت  به جای »ط ، »اَ  به جای »عَ ، 

به گ ارند؛ بدین شایل که،  ح  به جای »هاااا  نیز همین روا  را دارد. همین رفتار را در حوزۀ نوشاتار ه  به نمای  می»

   ،  »  و   ث»به جای    س»نویتاند  ها را میهای دیگر برخی حروف، فقط  اورت مامو  و در دساترس آنجای  اورت

های تلفن همراه  نوشاتن »کتاافت  به جای »کثافت ، در گوشایمثالبها.  ، و امثا  آنذ» و   ض ، »«»به جای     ز»یا  

 .و موارد فراوان دیگرروا  یافته است  

 دار کنندۀ زبان فارسی . عوامل خدشه2-2

عوامل رساای  که  ، به این نتیاه میهمراه و فضااای ماازیهای به عمل آمده از تاداد ییصااد کاربر تلفن  با بررساای     

 شود عموماب از این موارد ناشی می  فارسی  زبان  یکننده  دارخدشه

برخی از حروف خطل فارسای و عالی  نگارشای که  ه:  دیریاب بودن برخی حروف و عالیم نگارشؤی در دسؤاگاالف. 

پیام یا  طوری که در موقع نوشااتن ی   اند، به راحتی در دسااترس نیتااتند. بهدر ساایتاات  تلفن همراه قرار داده شااده



یافت. به طور مثا   رود، به آن دساتتوان با سارعتی که انتظار میگویی به آن ابخصاو  در مواقع ضایق وقتو، نمیپاساخ

و زدن واژۀ »رؤیا  یا »مؤدل   در دساتگاه تلفن همراه، باید از حالت نوشاتاری »فارسای  خار ، به حالت  smsبرای پیام  ا

و دوباره به حالت »فارسااای  برگرداند؛ ل ا طبیای اسااات که عموماب در چنین   »عربی  وارد شاااده، حرف »ؤ  را نوشاااته

گیر  شاارایطی، نوشااتن  ااورت امالیی غلط »رویا ، »مود   و واژگانی از این قتاا  را بر گ راندن مراحل پیییده و وقت

 ن   احا  علیو.دهند. مثا   »سالم داداش در خدمت . ولی در مورد نقدینگی سوا  نین که داغوم کور ترجیح می

ها و حروفی که در نگارش فارسای،  باضای از عالمت: اود نداشؤان برخی حروف و عالیم نگارشؤی در دسؤاگاهب. و

 حروف و عالمات، عربی هتتند   است. بیشتر اینهای تلفن همراه ا الب نص  نشدهمورد نیاز کاربران است، در اغل  دستگاه

از سه تنوین »ااب ، »اا، ، و »اٌا  دو مورد اول  و آخر ا»ااب  و »اٌا و در نگارش فارسی کاربرد دارد که  نبود عالمت تنوین: 

بخصاو  بتاامد تنوین »ااااب  بتایار محتاوس اسات. به طوری که ردل پای آن را ابه طور میانگینو در هر پاراگراف از متون 

ها، که به علیی   و همانند آناز قبیل »حتماب ، »ا الب ، اتلفاقاب ، »لطفاب ، »سالمٌتوان دید؛ ل ا در نوشتن کلماتی  فارسای می

نظر کرده، و بدین ترتی  به نوعی های تنوین مورد نظر دساااترسااای نداری ، ناچاراب از نوشاااتن آن عالمت  ااارفعالمت

»حتما  یا »حتمن ، »لطفا  یا  های نوشاتاری نادرسات از قبیل  آوری  که  اورتهناارشاینی در نگارش فارسای روی می

، عالوه بر نبود این کلمات  مییی از دالیل انتخا   ااورت دول  البتله  گردد.»لطفن ، »ا ااال  یا »ا االن  و غیره مامو  می

گیرم  ااسااتاد  میحتما  ام. امروز مثا   »بیمه کرده ام ولی متاساافانه نگرفته  تنوین، به جهت ک  بودن حروف آن اساات.

 کابیلیو.

ها وجود  روند، در اغل  گوشیاگ، چ، ،، ژو که در زبان فارسی به کار می  حروف چهارگانهنبود چهار حرف فارسی: 

همین اساات که کاربران تلفن همراه و فضااای ماازی را در نوشااتن کلمات مورد نیاز، به انتخا  حروف مشااابهی    ندارند؛

مثالب مابور اسات از واژۀ »بتو    کند؛الخطل درسات واژۀ مورد نظر و نیز تلفلظ  احیح آن دور میشاود که از رسا رهنمون می

  هاا اساااتفااده کناد؛ اناه  و ماانناد این»چاای ، »جااناه  باه جاای »چا باه جاای »پَتو ، »کرم  باه جاای »گَرم ، »جاای  باه جاای  

رنج کشایدم ازدسات بییاری    درشا  وروزجق ه فارغ التحصایل شاوم خداشااهد  یادانشا  مثا   »ساالم اساتاددوساال  مانده از

 اامیرزادهو

ناچاراب به خطل    نیت  قابل نظر در این مبح  این اساات که گاهی برای نوشااتن برخی دیگر از این دساات واژگان،       

شاود که این خود امیان بیزاری از خطل فارسای و عادت به خطل و زبان بیگانه را التین افارگیلیتای یا فینگلی و متوسالل می

چنین    را به جای »رُژ  و کلماتی اینrozh  را به جای »چا، ، »chap  را به جای »گُرگ ، »gorgمثالب »  سازد؛فراه  می

خواساته اسات بنویتاد »گفت  باهاتون تماس    ااباذرو که میGoftam bahatun tamas begiranاین عبارت »نویتاد. یا  را می

صااو اااب التین به شااود و برخی واژگان بیگانه مختتااهیل میترتی  در ورود واژگان و ا ااطالحات غیر بومیبدینبگیرن . 

روا  یافته  شااده و در اغل  موارد به جای واژگان بومی  های در اقللیلت جاماهونزبان فارساای احتلی زبا سااهولت وارد حوزۀ

 اتلگرامو،Telegram های ماازی از قبیل  های موبایل و کاربرد شاابیهترین دلیل این کار، وجود گوشاایاساات و از عمده



Viber ،اوایبروWhats App آ،و،اواتسImo   ،اایمووTango   فاتلِ  هااسااات. ا اااطالحااتی از قبیال اتاانقوو و امثاا  این   Left 

 و مواردی از این دست.ا خو و     OK یکِو، اُا ارسا و   Send ند، سِا اضافهو  Add د، اَا ح فو   Delete تلِدِ  ،ا ترکو

  :) و که برای نوشاتن برخی واژگان در جمالت فارسای الزم اسات، در  نبود عالمت »تشؤدید« )ؤؤؤّ عالمت تشادید ااااال

نویتای واژگانی  هایی از این شایل، ما را در ترویج غلطل ا محدودیلت  اسات؛نشادههای تلفن همراه نصا  سایتات  گوشای

هاا باه شااایال »دکاه ، »نقااش ، اماا ، »مرکا   و ... و نهاادیناه کردن  همیون »دکلاه ، »نقلااش ، »املاا ، »مرکلا   و امثاا  آن

منوچهری تحویل  میگیره برم بیاار    مارفمثاا   »برای دریاافات دساااتاه چا  گفتناد یا  نفر    دهناد؛این واژگاان ساااو  می

 پیش  ؟  اپرویزو.

ها را به سامت و کاربران پیام  اسات که    یییی دیگر از مشایالت  ه اآو  وی الا   رعالمت مدلبح  نبود عالمت »مَدّ«:  

به این  ااورت که به جای »آمد ، »قرآن ، »ا«ن ، »آفرین  و... ناچاراب از »امد ،    کشاااند؛نویتاای میسااوی عادت به غلط

این هفته بخاطر برف بودن جاده نتونتات  در    ،مثا   »ساالم دکتر  شاود؛ها اساتفاده می»قران ، »االن ، »افرین  و امثا  آن

دارم.احد    ارزوکالس دانشاگاه حاضار شاوم ع ر بنده حقیرتان را به بزرگیتان ببخشاید. عافیت  احت وساالمتی را برایتان 

 جافری  اجافریو.

نبود شیل نوشتاری سه مصولت کوتاه ااَاو، ااِاو و ااُاو ه  از همین موارد است. های فاحه، کسره و ضمّه: نبود عالمت

و باد از »در   اضافه    ۀبه نوشتن عالمت کتر  »درِ ماشین مانده است و  امثالب در جمل   باضی جاهابه طور مثا ، در   نیاز  ااااِ

کرده و به تبع آن موج  چار سر در گمید ،این امیانات، مخاط  را در خوان  متن ِِاما نبود  ؛تا غلط خوانده نشود، هتت

 گردد.ایااد حالت »کژتابی  در زبان می

های »أ ، »إ ، »ء ، »ئ ، »ؤ  در نگارش زبان فارساای اسااتاما   وا   ااامت همزه که به شاایلنبود عالمت همزه:  

نویتاای خطل  توان ییی از عوامل روا  غلطل ا این امر را نیز می  شااود؛های تلفن همراه یافت نمیدارد، در اغل  دسااتگاه

ها روی  و   به شیل غلط آننی چون »باألخره ، »متأهلل ، »متئفارسی در شمار آورد. به این دلیل که برای نوشتن واژگا

به ضامانت    1000014002611از ساررساید قتاط تتاهیالت    مثا   »ساالم.  ی ؛ »باالخره ، »متاهل ، »متاوو  ؛آورمی

 +و.982000222222اعتباری عتیریه  ا  موسته. روز گ شته است40شما  

فا اله  اساتفاده شاود تا  در نوشاتن برخی واژگان »مشاتق  و »مرکل   الزم اسات که از »نی نبود امکان نیم فاصؤله:  

فانه چنین    نیز بیفزاید؛  ده، و به زیبایی متنخوانی  واژگان کم  کرچه بیشاااتر به درک مطل  و » اااحیحهر املا متأسااال

خااناه ،  هاایی از قبیال »کتاا هاای تلفن همراه وجود نادارد. همین اسااات کاه نگاارش  اااورتامیاانی در کیبورد گوشااای

ها مقدور  سااابقه  و امثا  آنترین ، »بیروم ، »مه خانه ، »میسااابقه  و... به جای »کتا ترین ، »بیروم ، »مه »می

 نیتت.

 . مثل مصطفی، إلی، حتلی و ...  نبود الف مقصور )ی(:

 . »رحماا  اهلل  و ...  نبود حرف )ؤۀ(:



کنند،  و استفاده میsmsای که در نوشتن پیام  ااز نظر تاداد حروف، عالمت یا فا لهمالی:    امور در  اویی رفهپ. ص

حرف، عالمت یا فا االه را در بر   63حدود  ی  پیام کوتاه ممین اساات شااامل ی  یا چند بخ  باشااد که هر بخ  آن 

ل ا با افزای  تاداد    اساات؛از سااوی اپراتور مربوطه تایین شاادهای پولی  گیرد. برای هر بخ  از پیام  ه  قبالب هزینهمی

یابد. از آناا که طبیاتاب هر کاربری در ادد اساتفاده از کمترین تاداد  میمالی آن نیز افزای     های ی  پیام ، هزین بخ 

ا عالمت ه  برای او اهملیلت  جویی در هزینهو برای رساندن ی  پیام است، در بیشتر موارد حتلی ی  حرف یبخ  او  رفه

مورد   هایبخ ارسا  کلمات یا    به بح  مشیل اقتصادی و نداشتن توانایی مالی برای، مربوط برخی از این مواردل ا    دارد؛

منظور نشاود؛ یانی   شاود که مخاط ، متوجله. البتله همین امر ااساتفاده از واژگان ک و در اغل  موارد موج  مینیاز اسات

 گردد.های مالی میل ا این، باع  ارسا  ی  یا چند پیام  دیگر و به تبع آن موج  افزای  هزینه  مطل  را نگیرد؛

نانی برای نوشاتن ی  پیام  به شایوۀ  احیح  چبخشای از کاربران موبایل دارای ساواد و تخصال  آن سؤوادی:مت. ک

شااود. با این امید که  هوم  محدود میل ا هدف این قتاا  از کاربران نیز منحصااراب به »رساااندن ی  مف نگارش نیتااتند؛  

 چنانیه مخاط  مورد نظر، مطل  را نگیرد، موارد ابهام را دوباره خواهد پرسید.

های  از علل هناارشااینیبخ  عظیمی زندگی:  هایت گرفااریعل  به  کاربران بودن عصؤبی   و  حوصؤلگی ی ث. ب

 شود.شان در زندگی ناشی میآنان و ناراحتینگارشی در میاتبات تلفن همراه و فضای ماازی از پریشانی فیر  

شتا  در موقع نوشتن پیام و نداشتن وقت کافی برای دقلت نظر در نوشته نیز ییی از دالیل   :جیل و ضیق وقتج. تع

شود. البتله خود همین مورد نیز در اغل  موارد متأثلر از دلیل قبلی  نویتی واژگان و عبارات میاسات که منار به غلطمهمی

 .استامشیل مالیو  

کاربرانی ه  هتاتند که دانتاته یا ندانتاته، چندان اهملیلتی به درساتی    موضؤو:: به  ندادن  اهمّیّت و  انگاریهلچ. سؤ

 کنند.و تقریباب همانند گروه اخیر عمل می  نیتتندها قایل  یا نادرستی نوشته

از نوع »نوشاتاری و رسامی  آن  ترتر و آسااناز  اورت »محاوره  در هر زبانی روان  اساتفاده  ح. تأثیر زبان محاوره:

گونه  های فارسای عموماب همانل ا شااید به همین دلیل اسات که در زبان فارسای نیز کاربران موبایل در نوشاتن پیام   اسات؛

به    خدافظ»از ،  برندبه کار می   گفتن» و   گا»را به شااایل     گفتند»یا     گفتنویتاااند. مثا   »زنند، میکه حرف می

آشایار از   ۀاساتفادل ا  ؛  شاودنوشاته می   ردخُ»به جای   خورد، یا »شاوداساتفاده می   خدا نگهدار»یا     خداحافظ»جای  

دساتورنویتای زبان   ۀرود تا حوزمی  ،ترتی بدین  گردد.بدین طریق رایج می   اورت زبان محاوره در زبان نوشاتار یا مایار

های  پیام حوزۀی به حتلم کور،     احباغل  همین م  یا متاتامل آن تن در دهد.    اورت محاوره»به همین    فارسای ناچاراب

ای که از ساوی ی  اداره به کارکنان یا  العیهدر حالی که پیغام یا اطلاسات. ده شادهیه  کشا   ات و تشاییالت دولتیاداررسامی

 دارد.  را  فوریرسمی   نام»در واقع حی  ی     ،دشوافراد مرتبط ارسا  می

نگارش زبان   ۀحوز   پا به عر ا بینی  که انگار به تازگی  باضای از عالمات را میبعضؤی قراردادهای نوشؤااری ادید:  

 ،  خندممن دارم می»که  به نشاان این   خخخخخاند. مثالب »گ اشاته و عمالب به نوعی »قراردادهای زبانی  بد  شادهفارسای  



  به 30»خااااالی  به جای »خیلی خیلی ، »مر  ،تنگیبرای نشاان د    ااحعَ»  و تبتال ،  کوتاه  ۀبرای نشاان خند  هه»یا  

راحتی  هها مورد از همین قبیل. موارد م کور، بدهو جای »مرساای ، »بُتی ؛ یانی »واقااب قابل دوساات داشااتن هتااتی ،  

 ااورت گفتار خود در نوشااتار، و تالش در انتقا  تمام حسل و حالی اساات که  گر تمایل جدلی افراد به انایاس عین  بیان

 موقع نوشتن متن دارند.

آورند. این اقدام به احتما  زیاد با  های جالی در میاغل  افاا  ترکیبی را به شاایل مصاادر  ابدا: مصؤدرهای اعلی:

حرفه نمیخواد همین  می  ا دختر همتااایهیرد. مثا   »کامل بگجویی در وقت و نیز تاداد حروف  ااورت میهدف  اارفه

 . جوری مواضع باشید  ا اد و. یا، »بِدَندید  در مانی »ببینید و بخندید ، »غشلیدن  به جای »غ  کردن  و ...

روا  یافته اسات که تشاخی  و به در نوشاتارهای ماازی  ای  به گونههای نادرسات واژگان  بدین ترتی ، برخی از  اورت

رد رایج  ااورت  مثل کارب  ؛ه  به سااادگی امیان پ یر نیتاات  آکادمی  آوری  ااورت  ااحیح آن امروزه برای افراد  یاد

 »مطمئن . »مطمان  به جای واژۀ

. »هر نوشاته الزم  هاساتنوشاته   ویرای »مه  در آیین نگارش و دساتور زبان فارسای،    اسااسای و بتایاری  بح  ویرایش:  

بندی و محتواو، دقلت، نظ ،  نویتایو، انشاا اجملهخواننده یا خوانندگان، از جهات امال ادرساتاسات قبل از رسایدن به دسات  

دار،  بینی را در ا ااطالح، »ویرای   یا »ویراسااتاری  گویند  اپشااتآراسااتگی، عالی  نگارش و ... بازبینی شااود. این باز

که پردازد  سااخت، زبان و نظ  و ترتی  هاهری می های ی  نوشاته از نظر محتوا،جنبه  ل ا »ویرای   به هم    نهو؛1387

. ویرای  2. ویرای  فنلی اقواعد امال، قواعد فصاال و و اال کلمات، رساا  خطل همزه و ...و 1به همین اعتبار، انواعی دارد   

صای ارسایدگی به موضاوع و محتوای نوشاتهو   . ویرای  زبانی اشاامل قواعد دساتور زبان و نگارشو   3محتوایی یا تخصال

زیرا با   د.آیبه عمل نمی  این کارفانه امروزه شاااید به همان دالیل م کور چنان اسااتقبالی از  ساال أمت    دهو.1387دار،  پشااتا

که »ا ااولی  و بدون غلط نوشااته شااود  های کاربران یافت میدر گوشاایآمده، کمتر پیامیهای به عملتوجله به بررساای

طور که مالوم اسات، بر اثر اهملیلت ندادن درساته واریز شاده دساتتون درد نینه  ارضااییو. همان  موسایباشاد. مثا   »شاده

 لعتراض بدم حهااساات. یا، »اگجای واژۀ »مرساای ، »موساای  نگارش یافتهکاربر و ویرای  نیردن نوشااته اساات که به 

 یرای  دارد.های مشخل  شده در عبارت اخیر، نیاز به و، که قتمتد ه کرمیشکاری  ف اختال

اموز و...و گاهی بین هزاران کاربر تلفن  ها یا سخنان پندامربوط به مناسبتهای عمومیجایی که بیشتر پیام  از آن     

های غلط  شاودو، امیان روا   اورتشاود ابه ا اطالح فوروارد یا منتقل به غیر میدسات به دسات می  همراه و فضاای ماازی

تر به آفرینی متوللیان امر، الزمل ا در چنین شارایطی اسات که حضاور و نق   گردد؛عبارات نیز تتاهیل مینگارشای واژگان و 

 رسد.نظر می

شاناسای دو کار اسااسای وجود دارد  ییی کار  زبان ۀدر حوزشؤناسؤی و دسؤاور نویسؤی: تفاوت دو اصؤطالح  زبان

پردازند،  شاناس، هر دو به بررسای زبان مینویس و زباندساتورکه  »با این.  دساتورنویس»اسات و دیگری کار     شاناسزبان»

ژه متون ویها و عباراتی اسات که در متون و بهنویس واژهابزارها و وساایل تحقیقات آن دو متفاوت اسات. مایارهای دساتور



و پیوساته در حا  تحول    که زبان، امری ثابت نیتات،شاناس با توجله به اینکه زباندر حالی  اسات؛قدما و ادبی به کار رفته

یابند و  ااورت میتو   های زبانی مرتلباب تغییر میزیرا قال   یتو  به عنوان مایار اسااتفاده کند؛تواند از متون ماساات، نمی

 و.11   1388تواند این تحول  زبانی را مشخل  و نمایان کند  اباقری،  نمی

اشارایط  ات  شاناساان فارسای مابور به قبو  این واقایلاسات که زبانای نه چندان دور  رساد که در آیندهه نظر میب     

دساتور  »شاده و نوشاتن دساتور و قواعد جدیدی بر اسااس همین کاربردهای امروزی را بر نگارش فالیو   حاک  بر شایوۀ

اساتفاده از  چرا که برگشات به عق  و  .رساده که راهی جز این به نظر نمیه و  اد البتلتیلیا خواهند کرد. البتل   نویتاان

به این   اساتفاده کنی     رومهمی»امروزی از    رممی»بیایی  به جای    مثالب  ؛ای دساتور تاریخی امیان پ یر نیتاته اورت

اسات، دای  راهی را پیموده اسات که در متایر  ای که سایر کردهدلیل که »زبان  به عنوان ی  نظام اجتماعی، در گ شاته

 باشد.میانبر، اقتصاد و آسانی  

نیز   ییهاحرمتیبیساب  جاها  در باضای   نویتای  گ شات،ها در »دالیل غلطمواردی که ذکر آن  اخالقی: یک نکاۀ

تر از کوتاهکه    من»کاربرد    ،یا  ،تر اساتمقرون به  ارفه   شاما»یا حتی     جناباالی»به جای  که    تو»کاربرد   مثالب.  شاودمی

که در متون گ شاااته و در حالیگیرد.  طرف مقابل اناام می بح  حفظ حرمت، بدون لحا«  اسااات   ایناان »یا     بنده»

 ، »بپرسااایاد ، یا حتلی فال امر غای   بپرس»شاااود که به جای  در تاریخ بیهقی به وفور دیده می مثالبنیز کالسااایا  ما  

ا پرسایده آید که مرا در  اسات  »...تلطلفی دیگر باید کرد تکار رفتهبرای حفظ جان  احترام به    پرسایده آید»  »بپرساند ،

 و.1381کدام درجت بدارد...  ابیهقی،  

 گیرینایجه .3

های پیامیی تلفن همراه و فضای ماازی  ای وارد زبان مایار شده و عمالب در نگارش ورت زبان محاوره به طور گتترده

 زبان میتو  است.در حا  گرفتن جای شیل مایار و رسمی

زمانی نه چندان دور، مابور به قبو   اورت میتو     نویتاان در فا ال شاناساان و دساتورشاود که زبانبینی میپی 

 فالی را به خیل واژگان دستور تاریخی خواهند سپرد.امروزی شده، و زبان رسمی  ان محاورۀزب

ردد، نوآموزان »دو  گرساد تنها طیفی که در چنین تحولالت زبانی، بی  از ساایرین دچار  ادم  ذهنی و روحی میبه نظر می      

 .گردندگرفتار میزبانه  هتتند که در خلئی از سردرگمی

. شاود  با  و  کرده سارایت نیز  دانشاگاهی  جاما  به  ساوادک   و  عادی  افراد  نگارشایِ  هایغلط گونه این  که  رودی  آن میب

  بیند، می  کاربران  از طیا  این  هایو آسایبی که هر روز از طریق پیام    دارد  فارسای  زبان  که  اهمیتی  با   از  حاضار پژوه 

  انتظار  ه   ارزشامند  بتایار  فرهنگتاتان  از.  کنی   جلوگیری  امیان  حد تا  و بشاوی   آگاه  تا  بدهد  هشاداری  که اسات آن بر

باه جاای »کراراز آویز زینتیکااربرد »د  چون  مواردی  در  کاه  همیناان  رودمی دروی جمای درون  »خود  یاا کااربر   وات  

کننده که در این های نگرانیشاینحق کم  شاایانی به زبان فارسای نمودند، در خصاو  هنااری  برای »اتوبوس  الشاهر

شاود این روزها فرهنگتاتان واال مقام زبان فارسای در این همینین شانیده می  ؛ای بیندیشاندپژوه  ذکر شاد نیز چاره



ای  زه بند متاتطیل و پارچهد »پوگفته بشاو   ماسا  »   فرانتاوی و بیگانه ۀه جای واژرونا بر این اسات که بدوران ویروس ک

 . وابتته به دو گوش

 پیشنهاد:

های نوشاتاری فارسای این باشاد که به داد  هناارشاینیهای زبانی و  در میان این ناهنااری  اقدامترین شااید ضاروری     

های  و ساا  به دنبا  اناام انواع بازی های ک  سانلهبرسای . از آناا که بیل   هاابتدایی»آموزان مقاطع پایین بخصاو  دان 

جوا  دادن و نوشااتن پیام ه    های ورودی و باضااابهای موبایل، آرام آرام به خواندن پیام  ها و گوشاایماازی در تبلت

ته  تا شاود. در غیر این  اورت شاایپ یر در نظر گرفتهراهیاری برای این قشار آسای شاوند، ضارورت دارد که  مند میعالقه

تنبیه کنی . به این دلیل     آیا»به جای     عایا»در کالس امال نویتی به دلیل به کار بردن به طور مثا   نیتت که او را فردا  

 است.و محیط اجتماع یاد گرفته  خانوادههای زبانی را در  آموز قبل از ورود به مدرسه، بیشتر آموزهکه دان 

یان امر ، از متوللهتاتندساواد  بی  یدر امر زبان و حتی ک  ساواد و گاه   متخصال ا که عموم این کاربران افراد غیرجاز آن     

در غیر این  ااورت  ؛اجرا بشااود  راهیاری اساااساای در رفع این مشاایالت ارامه بدهند. راهیاری که عمالبکه  رود  انتظار می

در  ها نیز به نوشاتارهای مدارس و دانشاگاه  ،ا اولی رایج شاده در زبان فارسایهای غیرها و این  اورتهمین شایل نوشاتن

 .حا  کشیده شدن است

نتیاه در تولید  ضااروری و بید به جای پرداختن به موضااوعات غیررواز فرهنگتااتان زبان فارساای نیز انتظار می     

یا    کراوات»به جای    دراز آویز زینتی»مارفی    گزینی آن واژگان انگلیتاای و فرانتااوی مثالبجدید فارساای و جایواژگان  

ی از ساوی شاخ  ها حتلگیریکه هیچ اساتقبالی از این دسات تصامی    اتوبوس»برای    خودروی جمای درون شاهری»

فرزندان خردساا  این مرز و بوم کنند. شااید    ۀ  آیندشاود، فیری به حااین واژگان نیز نشاده و نمی  ۀافراد پیشانهاد دهند

  دو زبانه»الن ا محصال امل  ،مضایقه نباشاند  رها همین زبان مایار جاماه اسات تا حدودی دآموزانی که زبان مادری آندان 

وضااع فالی با ها متفاوت از فارساای بوده و در  های جاماه هتااتند، در شاارایطی که زبان مادری آنتیلکه به ا ااطالح اقلل

که به دنبا  چندین ساا  آموزش خورند، دور از انصااف اسات ها میدسات و پناه نرم کرده و چو  ،همین مشایالت موجود

 دوباره تنبیه شوند.  ،هاهای موبایل و تبلتا ولی و غلط نگارش و کاربرد زبان در گوشیغیر
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