
  
  
  
  
  

هاي   زبان فارسی در گفتگوي کاربران برنامهيتغییرات نوشتار
  رسانی تلفن همراه  پیام1کاربردي

 ***ابوالحسن میري  ، **حمیده حرمتی   ، *انیپریسا علیخ

  30/5/1396 :تاریخ پذیرش  17/2/1396 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

هاي  برنامه طور ویژه عوامل متعددي بر رفتار کاربران در فضاي مجازي و به
 کوچکی از این فضا هستند هرسانی تلفن همراه که زیرمجموع کاربردي پیام

بررسی گرایش نوشتار کاربران در فضاي هدف این پژوهش . مؤثر است
در این راستا نگارندگان . اي است زبان رمزگونه و نمایه مجازي به سمت یک

هاي گوشی  با تأکید بر برنامه(به بررسی نوع رفتار کاربران در فضاي مجازي 
ها، گفتگوهاي خصوصی،   فعالیت افراد در گروههاز طریق مطالع) تلفن همراه

ها  نتایج تحلیل. ها پرداختند نمایه، نام کاربري و عناوین گروهبررسی پروفایل، 
ها، متأثر از عواملی  نشان داد که رفتار کاربران پس از ورود به این برنامه

                                                
-  کارافزارAplication 

    ).نویسنده مسئول. (شگاه هنر اسالمی تبریز دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهش هنر دان *
p.alikhani@tabriziau.ac.ir  

 hormati@tabriziau.ac.ir          . استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز **

   st_ab_miri@azad.ac.ir          .کاربردي و علمی جامع دانشگاه مدرس الملل، بین روابط ارشد کارشناس ***
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اي و در حالت  خواهد بود که به شکل گرفتن نوعی زبان رمزگونه و نمایه
ات، تنها در این نوع از ارتباط.  است شده، هیروگلیف نوین منجر شده اغراق

 حذف شدن بعضی از اعضاي هنوشتار ابزار مکالمات، نوشتار است و درنتیج
بدن در ارتباطات مانند ارتباط چشمی، از بین رفتن ارتباطات کالمی و شنیدار، 

نوآوري این پژوهش تفکر . شود  استفاده میها الخط خاص و برچسب از رسم
هاي  ت فارسی در برنامهالخط و نوشتار زبان و ادبیا در مورد تغییر رسم

  .است گیري آن بوده کاربردي تلفن همراه و بررسی عوامل شکل
هاي کاربردي، تلفن همراه،   فضاي مجازي، برنامه: کلیديهاي هواژ

  زبان و ادبیات فارسی، نوشتار فارسی
  

  مقدمه -1
خش   است، دیگر اثري از خش شده جدیديهامروزه ارتباطات انسانی وارد عرص

 و انتظار افراد براي وصل شدن به اینترنت، انتظار براي دریافت پاسخ ال آپصداي دای
هرکس در هر گوشه از دنیا، امکان اتصال . وجود ندارد... ایمیل، قطع و وصلی مداوم و 

هاي پیدایش  در اولین سال.  و برقراري ارتباط با هر نقطه از دنیا را دارد وبهبه شبک
پرداختند و تعاملی   براي یافتن اطالعات میبه جستجوفضاي مجازي، مخاطبان تنها 

بین افراد و فضاي مجازي وجود نداشت و تنها فضاي مجازي بود که بر مخاطبان خود 
نمودند و ...  و سایت ، وبازآن، کاربران اقدام به ساخت وبالگ پس. عاملیت داشت

هاي  ضاي مجازي از اتاقدرنتیجه به بازي با این فضا پرداختند اما امروزه با عبور ف
ایم که این خود سبب گردیده   شده جدیديهخاص به داخل جیب کاربران، وارد بره

                                                
1. Stickers 
2. Dial-up 
3. www (World Wide Web) 
4. Search 
5. Weblog 
6. Website 
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است تا افراد به تعامل با فضا، تولید محتوا و تأثیرگذاري بر آن و تأثیرپذیري بپردازند 
  ).1394کاظمی، (

 فرامرز جهانی و. 1: توان به هاي اصلی این دوران از تمدن انسانی می از مشخصه
  آزادي اطالعات و ارتباطات، . 3دستیابی آسان به آخرین اطالعات، . 2بودن، 

 اقتصادي و هتوسع. 6هاي جدید،  کسب دانش و مهارت. 5گرایی اجتماعی،  هم. 4
قابلیت . 8اي،  هاي رسانه ها از طریق پایگاه انتقال آسان داده. 7). 1392موسوي، (شغلی 

تر و قابلیت شبکه شدن،  مدیریت ساده. 9ها،  و توزیع دادهسازي، تغییر  دسترسی، ذخیره
سادگی برقراري . 11). 1390کریبر و همکاران، (سرعت، کیفیت و عملکرد بهتر، . 10

ورود ارتباطات به . 13امکان برقراري ارتباط در هر زمان و مکان، . 12ارتباطات، 
  یابد،  یگر تسلط میهاي د اي جدید که در آن وجه نوشتاري بر تمام گزینه عرصه

ها و حواس، در برقراري ارتباط و به تعلیق درآمدن  کاهش استفاده از برخی اندام. 14
 .ضد سانسور بودن این فضاها و برخی از دیگر عوامل اشاره نمود. 15برخی دیگر، 

رو با توجه به اهمیت نوشتار در ارتباطات جدید، محدودیت سایر حواس،  ازاین
ارش کاربران فضاي مجازي، اهمیت حفظ و نگهداري از زبان و ادب  نگهتغییر در شیو

هاي زبان فارسی، پرداختن به  توجهی به این موضوع در پژوهش فارسی و همچنین کم
 مهم و ه نگارش در این فضا و دالیل به وجود آمدن این نوع از نوشتار، مسئلنوع
ه این سؤال که نوع نوشتار افراد  پاسخ بهلذا محققان بر پای. رسید تأملی به نظر می قابل

هاي کاربردي تلفن همراه چگونه بوده است و چه  در گفتگوي کاربران در برنامه
تغییراتی را تاکنون داشته و آیا این تغییرات به سود زبان فارسی و یا به ضرر آن است؛ 

  .اند  پژوهش حاضر را شکل دادههشاکل
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   تحقیقهپیشین -2
مجازي، نو بودن این فضا، ارتقاي سریع آن و به وجود با توجه به گستردگی فضاي 

هاي بسیار زیادي را  آمدن فضاها و امکانات جدید در آن، مطالعات در این زمینه حوزه
هاي مطالعات علوم انسانی را  نظر نگارندگان تقریباً تمام حوزه گیرد و ازنقطه در برمی

 تأثیرات مثبت ه محترم در حوز دانشگاهیان و اساتیدهبیشترین دغدغ. شامل خواهد شد
 اجتماعی، خانواده، خالقیت و هو منفی این فضا بر اخالق، امنیت اجتماعی، سرمای

داري، جرائم اجتماعی و جنسی، قانون پذیري،  آموزان و دانشجویان، دین آموزش دانش
آموزي و کار و فعالیت و تأثیرات جسمانی آن بوده است لیکن به نظر  تأثیر بر علم

 واژگان و زبان و ادب فارسی مورد هاي توجه به تأثیرات آن در حوز رسد که تااندازه می
هاي زبان  به بررسی دگرگونی) 1394(خانیکی و موسوي .  است شده غفلت واقع

ها در  پردازند و به برخی از دگرگونی هاي ارسالی کاربران وایبر می فارسی در پیام
اي تحت عنوان  ، در مقاله)1389(رضانیا . اند شتهنوشتار فارسی در این زمینه اشاره دا

به بررسی مباحثات و » تحلیل سایت گفتمان:  مورديه عمومی، مطالعهاینترنت و حوز«
تر از منظر اجتماعی  زبان پرداخته است و بیش گفتگوهاي اینترنتی در این سایت فارسی

عمومی و گفتگو در  هحوز«. شناسی اجتماعی در این زمینه تحلیل داشته است و آسیب
، نیز اشاره )1392(به نگارش یزدخواستی و دیگران » هاي اجتماعی فضاي مجازي شبکه

دهند اما  هاي اجتماعی امکان برقراري ارتباط و گفتگوها را افزایش می کند که شبکه می
، )1394(بامشاد . ها را نیز مخدوش سازند از سویی ممکن است که گفتگو میان فرهنگ

سازي  ها، ترکیب واژگان نامتجانس، استفاده از زبان کوچه، معادل ات و واژهتلخیص کلم
س، «جاي سه حرف  به» س«ها، استفاده از  اي و عاریه گرفتن واژه از سایر زبان سلیقه

تغییر خط «. داند هاي این فضا می دست را از آسیب و موارد مشابه ازاین» ث، ص
هاي جدي  از معمار زاده که در آن به آسیباي است  مقاله» فارسی، به کدامین بها؟

پردازد و در انتها صباغی  توجهی به ادبیات فارسی در فضاي مجازي می نویسی و بی غلط
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هاي فضاي مجازي بر نوشتار در ادبیات فارسی و همچنین عدم  ، به آسیب)1394(
ضوعات  حاضر فارغ از موهبا این وصف مقال. کند سندیت گفتار در این فضا اشاره می

 ه در نوشتار زبان فارسی درنتیج شدههاي پیشین قصد دارد تا به تغییرات ایجاد مقاله
هاي کاربردي تلفن همراه بپردازد و دالیل به وجود آمدن این تغییرات  استفاده از برنامه

  .را به همراه مطالعات موردي، تحلیل و بررسی نماید
  

  سؤاالت تحقیق -3
تر از طریق نوشتن با یکدیگر ارتباط برقرار  با توجه به آنکه کاربران بیش .1

هاي کاربردي، نوع نوشتار کاربران در این فضا  هاي مداوم از برنامه کنند؛ در استفاده می
 چه تغییراتی داشته است؟

 دالیل به وجود آمدن این تغییرات چه بوده است؟ .2

 است یا به آن  شده، به تقویت زبان فارسی منجر شده تغییرات مشاهده .3
 زده است؟ یبآس

 

  هاي تحقیق فرضیه -4
ها، بسیار نزدیک به زبان گفتار،   مداوم از این برنامههنوع نوشتار در استفاد .1

درگیر بابیان نوشتاري احساسات، تالش براي بیان حاالت چهره و رمزآلود بوده لذا نوع 
 .اي خواهد بود ثر از گفتار محاورهأنوشتار مت

همراه در برقراري ارتباط مؤثر مانند عمدم هاي کاربردي تلفن  محدودیت برنامه .2
هاي حیاتی در  امکان ارتباط چشمی، حذف و به حالت تعلیق درآمدن بسیاري از اندام

هاي مهم در برقراري ارتباط  برقراري ارتباط مانند چشم و حاالت چهره، خستگی اندام
ین عرصه از دالیل مهم ورود به ا...) ها، انگشتان و  چون چشم(مدت  در طوالنی

 .باشد می
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رسد که در اغلب موارد این تغییرات منجر به آسیب در ساختار  به نظر می .3
 . است شدهنوشتار زبان فارسی

 

  روش تحقیق -5
   طرح پژوهش-5-1

 هتوان از حیث هدف، پژوهشی کاربردي و ازنظر شیو پژوهش حاضر را می
حساب  تحلیلی به-چنین توصیفی نگاري و هم ها، از نوع مطالعات قوم گردآوري داده

 هالزم به ذکر است که شیو. باشد آورد؛ از جهت مبنایی نیز این پژوهش از نوع کیفی می
در این پژوهش، محقق .  مشاهده و مصاحبه بوده استهآوري اطالعات به دو شیو جمع

صورت  رفتار کاربران را در هنگام مکالمه موردتوجه قرار داده است، این مطالعه به
 مکالمات افراد ها رضایت افراد از صفحات گفتگوي خصوصی و مطالعبرداري ب عکس

هاي  همچنین محققان با تعدادي از افراد در گروه. هاي مختلف بوده است در گروه
آپ در مورد تجربیاتشان در این فضاها مصاحبه  مختلف برنامه کاربردي تلگرام و واتس

اند   است، اکثر کاربران ادعا کرده شدهبر اساس سؤاالتی که از کاربران پرسیده. اند نموده
 قشر هآموز هستند، از جهت مطالع که داراي تحصیالتی دانشگاهی، دانشجو یا دانش

کننده، کاربران از تمام اقشار، ازجمله اساتید دانشگاه تا مربی فوتبال و کارمند  شرکت
سال   افراد بزرگگروه سنی کاربران نیز شامل نوجوانان، جوانان و. اند بوده... ساده و 

  .است
  
  جامعه و نمونه -5-2
   مشاهده-5-2-1

در هنگام مطالعات شناخت رفتار کاربر در فضاي مجازي، نگارندگان اقدام به 
ها، گفتگوهاي  مشاهده و یادداشت رفتار کاربران در فضاهاي مختلف ازجمله گروه

ها معموالً شامل  این گروه. آپ پرداختند خصوصی در برنامه کاربردي تلگرام و واتس
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هاي چند هزارنفري گفتگو و مکالمه میان نوجوانان و جوانان و در مواردي  گروه
ها  افراد حاضر عموماً از تمامی مناطق کشور ایران در این گروه. ساالن بوده است بزرگ

  .اند داشته حضور
  
   ابزار-5-2-2

رسانی موجود  امهاي پی  محققان در این پژوهش، انواع مختلف برنامههبستر مطالع
، بی ، الین، تانگو، تلگرام، واتس اپوایبر: هاي تلفن همراه، ازجمله براي گوشی

برداري از صفحات مکالمه و همچنین   و ابزار محققان، عکس و اینستاگرام، ایموتاك
  .هاي کاربران بوده است یادداشت صحبت

  
  مبانی نظري -6
   فضاي مجازي-6-1
بکري است که براي   قلمرو وسیع وي،با هر تعریف و تعبیر مجازي ضايف

 نوینی را يها تیمحدود و ها بیآس، ها دلهره، ها فرصت ،آزادي، ساکنان خود امکانات
 ،این قلمرو تا حدي است که امروزه برخی از اندیشمندان وسعت .به همراه دارد

 جهت تبیین بحث باید اشاره نمود که .کنند یم دنیاي معاصر  شدنیدوجهانصحبت از 
  :د مجازي یا مجاز را باید از هم تفکیک کرهواژ دکاربر

 .میبر یمدر مقابل امر حقیقی به کار  ل اعتباري وئگاهی امر مجازي را در مسا .1

                                                
1. Viber 
2. Whats App 
3. Telegram 
4. Tango 
5. Line 
6. Bee talk 
7. Imo 
8. Instagram 
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 .شود یمخیالی فرض  عنوان یک امر وهمی و امر مجازي گاه به .2

 .شود یمیت محسوس یا بدن استفاده  گاه در مقابل واقع،مجاز .3

 .رود یمعنوان امر ذهنی در مقابل امر عینی به کار  گاهی مجاز به .4

 .ندیگو یم آن را نیز مجاز هیاول در خارج از معناي ، لغتهاستفاددر ادبیات  .5

 براي مثال کسانی که در صنعت ؛ندیگو یممجاز را به اثر یک ذات هم  .6
 با واقعیت هستند مجازي فضاي ذف فاصله مدعی ح،کنند یم کار يساز يمجاز

 ).1390ی و همکاران، قل نجف(

 توان یم و  واقعی است جهانِ واقعیِهان مجازي درواقع تالشی براي بازنماییِج
 از ها سوژه مکان کنش رسد یمبه نظر  .جهان مجازي اثر جهان واقعی است: گفت
به . سوي فضاي عمومی مجازي فراقلمرویی در حال تغییر است  به عمومی واقعیهعرص

بعدي به وجود آمده که این فرصت مهم را در  ي از فضاي مجازي سها عرصهبیان ساده، 
 تا بدون حضور فیزیکی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند دهد یم قرار ها سوژهاختیار 

  ).همان(
  :ر مهم انجام داده است ادعا کرد که فضاي مجازي، سه کاتوان یم
سادگی برقراري ارتباطات در هر زمان   بهتوان یمدر این زمینه : تسهیل تعامالت .1

 . جغرافیایی اشاره نمودهفاصلو هر مکان و با هر 

... ي خانوادگی، دوستان مدرسه و ها گروهامروزه تشکیل : احیاي تعامالت .2
 .دباش یمي از احیاي تعامالت، توسط فضاي مجازي ا نمونه

 نیچن هم تا پیش از ورود فضاي مجازي و این کهبا توجه به : بسط تعامالت .3
 تعامالت در کشور ما تنها هحوزي کاربردي گوشی همراه، ها برنامهصورت اخص،  به

بوده است، امروزه ورود افراد به این ... محدود به افراد فامیل و خانواده و دوستان و 
 دیآ یمبیشتر به چشم ... یی با افراد جدید و  تعامالت، آشناهحوزفضاها و گسترش 

 .)1394کاظمی، (
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   زبان فارسی-6-2
   زبان نوشتار-6-2-1

؛ یعنی فهرستی از هاست واژهي از ا نهیگنج خود تنها هجوهرزبان براي برخی در 
). 1378سوسور، ( معادل چیزي در جهان خارج است ها آناصطالحاتی که هریک از 

، ما را به این رهنمون شود یماي جهان خارج معادلی قائل  زبان براي اشیاین که
  ).1391نوبخت،  (ها نشانه که زبان جایگاهی است براي ساخت سازد یم

  
  ي گفتارها گونه -6-2-2

 هگون نوشتار و هگون در زبان فارسی امروزي ما، میان میدان یمطور که  همان
صورت زیر   بهها تفاوت، این یی وجود داردها تفاوتگفتاري زبان و ادبیات فارسی، 

  :بندي است طبقه قابل
   معیارهگون: الف

 فارسی هیپا و فرهنگیان جامعه است که بر کردگان تحصیلزبان گفتگو میان 
، مراکز علمی و آموزشی و مدارس ها دانشگاهگرفته و در  گفتاري رایج در تهران شکل

فل اجتماعی، اداري و سیاسی  در محانیچن هم. شود یمسراسر کشور به آن زبان تدریس 
 شود ینم از چارچوب ادب و احترام خارج گونه نیا و ندیگو یم زبان سخن گونه نیابه 

  ).1392صفارمقدم، (
  يا محاوره هگون: ب
 معیار وجوه هگون غیررسمی زبان فارسی است که با هگوني، ا محاوره هگون

ویژه نسل  کرده و دیگران، به صیلاشتراك زیادي دارد و کاربران آن اکثر مردم، اعم از تح
  : از زبانگونه نیامشخصات . جوان هستند

شخص مفرد تو در  به همین دلیل، ضمیر دوم. ساده، صمیمی و خودمانی است .1
 .آن کاربرد زیادي دارد
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 شخصی ابداع هقیسل جوانان باذوق و غالباً و ترکیبات جدیدي که ها واژه .2
 .، در آن فراوان استکنند یم

 ها آن جامعه کاربرد تر مسنالحات و ترکیباتی که اقشار فرهیخته و برخی اصط .3
 ).همان (شود یم، در آن استفاده دانند یمرا ناپسند 

 
   عالئم ویرایشی-6-2-3

، )،(، ویرگول (:)، دونقطه (.)هایی چون نقطه  منظور از عالئم ویرایشی، عالمت
() و پرانتز ) -(، خط تیره (/)رب ، خط مو(!)، تعجب )؟(، سؤال «»، گیومه (...)نقطه  سه

هایی از   هر یک از این عالئم حامل داللت یا داللتاین کهبا). 1395ذوالفقاري، (است 
 است، گاهی کاربرانِ آن یا راویان متون، از هنجار حاکم بر کاربرد  شده پیش تعریف

دد، که تواند نمایان گر کنند که این موضوع در فضاي مجازي به سه شکل می تخطی می
  :دو شکل نخست آن، بیشتر براي نگارندگان حائز اهمیت است

 .کاري در ظاهر آن ازحد رایج از یک یا چند عالمت، بدون دست  بیشهاستفاد .1

 .کاري در شکل ظاهري عالئم کاربرد غریب با دست .2

 ).1391یعقوبی و همکاران، ( کمتر از آن هپوشی از عالئم و استفاد چشم .3

 

 ) مؤثر در تغییر نوشتارعوامل(بحث و بررسی  -7

   در فضاي مجازي در تغییر گفتار کاربران1 تأثیر مضامین جنسی-7-1
یکی از خصوصیات فضاي مجازي، سادگی برقراري ارتباط با دیگران و گسترش 

ورود به این حوزه براي کاربران نظام خاصی از . مضامین جنسی در این فضا است
توان اظهار داشت که در بسیاري از موارد   البته میطلبد و گفتار، نوشتار و برخورد را می

فضاي کاربري، شرایط ارتباط، نوع گفتار، خستگی کاربران و زمان متعارف مکالمات در 
شوند در تغییر  مواردي که در ادامه اشاره می. تحمیل این نوع نوشتار نیز مؤثر است

                                                
1. sexuality 
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 مؤثر -ازي هستندکه درگیر مضامین جنسی در فضاي مج هنگامی-نوشتار کاربران 
  :باشد می

ها ممکن است داراي  این برچسب: هاي داراي مضامین جنسی ارسال برچسب .1
ها براي طنزآمیز  ادبیات و نوشتاري باشند که خارج از عرف جامعه است و یا نوشتار آن

 .شدن با غلط امالیی همراه باشد

طف خود درزمانی که افراد درگیر احساسات و عوا: استفاده از تکرار حروف .2
 .آآآه: مانند. کنند تا به اوج برانگیختگی برسند شوند و تالش می می

عالمت تعجب، عالمت : تکرار استفاده از عالئم نگارشی و ویرایشی مانند .3
 . است شده وفور مشاهده ؛ باید توجه داشت که استفاده از این گزینه به...پرسشی و 

المه به جهت درگیر بودن و ترین شکل نوشتار در هنگام مک استفاده از ساده .4
: ك.ر. (عدم تفکر در مورد ساختار نوشتاري و اهمیت دادن به انتقال معنا و مفهوم

 ).1 تصویر

 

  
. هاي امالیی در فضاي عمومی گفتگو  استفاده از کلمات نامتعارف و غلط-1تصویر 

  ).نگارندگان(
  



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      180

   ایجاد هویت در فضاي مجازي-7-2
و تشابه مطلق است، هویت ریشه در زبان التین و دو معناي اصلی هویت، تمایز 

کند و معناي دوم آن  معناي اول آن، مفهوم تشابه مطلق را بیان می. دو معناي اصلی دارد
مفهوم هویت همزمان . گیرد تمایز است که با مرور زمان، سازگاري و تداوم را فرض می

از دیدگاه . و تفاوتشباهت : سازد میان افراد و اشیا دو نسبت محتمل برقرار می
پردازان شخصیت و هویت عبارت از احساس تمایز شخصی،  شناسان و نظریه روان

از منظر ). 1998تامپسون، (احساس تداوم شخصی و احساس استقالل شخصی است 
 بین شخصیت فرد و ساختار ههویت نوعی رابط: توان گفت روانشناسی اجتماعی می

ی است که فرد بین عوالم ذهن خود و واقعیت بدین معنا هویت نسبت. اجتماعی است
» خود«توان در مفهوم  سنگ بناي هویت را می). 1386فیرحی، (سازد  زندگی برقرار می

اولین معناي آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و دومین آن به مفهوم . جستجو نمود
 بنابراین مفهوم گیرد؛ تمایز اشاره دارد که با مرور زمان، سازگاري و تداوم را فرض می

سازد؛  طور همزمان میان افراد و اشیا دو نسبت محتمل را برقرار می هویت، به
را » خود«، )1959(گافمن ). 1381جنکینز، (طرف شباهت و از طرفی تفاوت  ازیک

دهد که  داند که در تعامل با دیگري، تصویري از خود ارائه می نمایشی میحاصل کنش 
وي هویت سوژه را ). 1959گافمن، به نقل از ریترز، (است با خود واقعی وي متفاوت 

داند که در آن، خود و دیگري به تصویرسازي از یکدیگر  حاصل وضعیت نمایشی می
کوشد آن جنبه از   اساس فرد میبر این). 1959گافمن، به نقل از ریترز، (پردازند  می

ایمان و (شود  میشخصیت خود را به نمایش بگذارد که مورد اقبال دیگران واقع 
اي در ساخت  کننده هاي اجتماعی، نقش تعیین بنابراین این نقاب). 1390همکاران، 

کند که فرد بتواند براي خود  فضاي مجازي مجالی را ایجاد می. ها دارند هویت سوژه
 یک هویت خیالی این کههویتی را تعریف نماید و براي همین بهترین مکان است براي 

در فضاي مجازي، تمامی افراد براي خود، اقدام به تعریف یک . داز خود ارائه ده
تواند  نمایند؛ این هویت با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی فرد، می هویت می



  

  
  

  
 181  ...   تغییرات نوشتاري زبان فارسی در گفتگوي کاربران  

متفاوت باشد و فرد در جهت جلوه دادن و بهبود شخصیت و یا در جهت پوشاندن آن 
  .فعالیت نماید

  :شود این هویت، از طرق زیر ایجاد می
 قرار  شخصی اصلیهنام، تصویر، جمالتی که روي صفح(ف پروفایل تعری .1

 ،)گیرد، حریم خصوصی می

ها عضو  هایی که فرد در آن نوع و تعداد گروه(انگیزه، نوع و میزان فعالیت  .2
نماید و فعالیت یا عدم فعالیت در گروه  ها می شود یا خود شخص، اقدام به ایجاد آن می

 ،)کند میو نوع مطالبی که شخص ارسال 

هایی که   کاربردي شخصی، برچسبه برنامهزمین تصاویر پس(فضاي کاربري  .3
 ،)نماید ها می کند یا اقدام به ایجاد آن فرد به فضاي کاربري خود اضافه می

ساخت برچسب، انیمیشن، ارسال (برانگیختن حس زیباشناسی و خالقیت  .4
 ،...)هاي مختلف و  صوت و عکس

 .مداري نونپذیري و قا تعهد، مسئولیت .5

  
اند که کاربران در تعریف نام پروفایل، استفاده از عالئم نگارشی  محققان دریافته

، ترکیب حروف از )4 تصویر(، استفاده از شکلک )3 تصویر(، تکرار حروف )2 تصویر(
، استفاده از نوشتارهاي غیرقابل )6 و 5 تصویر(ها و اعداد  مجموعه واژگان سایر زبان

براي ) 9 و 8 تصویر(اي  ، ترکیب عالئم ریاضی و رایانه)7تصویر (س مفهوم یا نامأنو
 .کنند شناساندن خود به دیگران استفاده می

                                                
1. wall 
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  ).نگارندگان(استفاده از عالئم نگارشی در تعریف نام پروفایل . 2تصویر 

  
  ).نگارندگان(تکرار حروف در تعریف نام پروفایل . 3تصویر 

  
  ).نگارندگان( تعریف نام پروفایل استفاده از شکلک در. 4تصویر 

  
  ).نگارندگان(ها  ترکیب حروف از مجموعه واژگان سایر زبان. 5تصویر 
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  ).نگارندگان(ترکیب اعداد و نام . 6تصویر 

  
  ).نگارندگان(استفاده از نوشتار نامفهوم یا نامأنوس . 7تصویر 

  
  ).دگاننگارن(استفاده از ترکیب عالئم و نمادهاي ریاضی . 8تصویر 

  

  
  ).نگارندگان(استفاده از زبان رایانه در نگارش نام پروفایل . 9تصویر 
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هاي کاربردي تلفن همراه   در برنامه شدههاي ایجاد  پروفایله مطالعهدر ادام
اي است شبیه به شناسنامه  توان بیان نمود که پروفایل افراد در فضاي مجازي افزونه می

انتخاب و نوشتن تمام . هایی نیز با آن دارد اوتحال تف در فضاي حقیقی که درعین
صورت کامالً اختیاري  گیرد و به مشخصات یا بخشی از آن، توسط شخص صورت می

تواند پروفایل بسیار کاملی شامل نام و تصویر تا مشخصات محل  باشد و فرد می می
 حتی –ام تواند فاقد هرگونه ن زندگی و تأهل داشته باشد یا برعکس، پروفایل فرد می

  . باشد-...نام مستعار و اختصاري و 
مند   زیادي کاربر، مطابق شخصیت و هویتی که عالقههرسد که تا انداز به نظر می

است براي خود در فضاي مجازي ایجاد کند؛ اقدام به تعریف این شناسنامه مجازي 
فایل به شود که کاربر در تعریف نام پرو در بسیاري از موارد مشاهده می. نماید می

 هتمامی این تغییرات در ادام. شود هاي دیگري جز نوشتن یک نام ساده متوسل می گزینه
آید اما آنچه  تالش کاربران براي معرفی هویت خاص و مشخص از خود به وجود می

 جدیدي از هتواند ما را وارد عرص در اینجا اهمیت دارد این است که این نوع نوشتار می
توان ادعا نمود تنها جایی که کاربر  و ادبیات فارسی نماید که مینوع نوشتار در زبان 

در این نوع از نوشتار . امکان ورود به این عرصه را دارد، همین فضاي مجازي است
شود و اقدام به استفاده از ابزارها  توجه می کاربر نسبت به اهمیت حفظ زبان فارسی کم

 این عمل، تغییرات هدرنتیج. داردهاي گوناگون در جهت ابراز هویت خود  و شیوه
جدي در صورت نوشتاري زبان فارسی اتفاق خواهد افتاد و به وجود آمدن ترکیبات 

  .نامتعارف در آن طبیعی جلوه خواهد کرد
دهد تا   کاربردي به کاربر این امکان را میههمچنین در برخی موارد دیگر، برنام
 خاص و امکانات دیگر اضافه هاي ت، فونبتواند به فضاي کاربري خود برچسب، گیم

 شنوایی، هدر بسیاري از موارد، به دلیل محدودیت کاربران در استفاده از قو. نماید

                                                
1. Game 
2. Font 
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 نوشتار هوسیل اقدام به نگارش احساسات خود به... المسه، چشایی، نگاه به مخاطب و 
  :توان به نمایند، از این جمله می می

 ،- احساسات خاصجهت نشان دادن-تر نوشتن حروف   کشیده .1

 گذاري، استفاده از اعراب .2

 الخط خاص، استفاده از رسم .3

قرار دادن شکلک، : استفاده از عالئم خاص در جهت تقویت احساس، مانند .4
 ،..هاي موسیقی و قلب، نت

شکل  ها در جهت دادن نظم خاص یا ایجاد یک جلو و عقب بردن نوشته .5
 خاص،

  ).10تصویر : ك.ر. (اشاره نمود...  و 

  
  ).نگارندگان. (الخط خاص براي ابراز احساسات استفاده از رسم. 10صویر ت
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   عاملیت فضاي مجازي در تغییرات زبان نوشتاري-7-3
وجه غالب در فضاي مجازي، وجه تصویري و نوشتاري است و در کنار آن 
محدودیت اجزاي حیاتی بدن، که در برقراري ارتباط نقش مؤثري دارند؛ مانند انگشتان 

 هاستفادکه در آن، دو مورد اول به سبب خستگی در - و زبان، ها گوش، ها چشم، دست
 و زبان به علت محدودیت بنیادین در ارتباط ها گوشمدت از فضاي مجازي و  طوالنی

، محدود و سطحی  شدهيکدگذارصورت  ، زبانِ ارتباطات، به-برقرار کردن در این فضا
جاي نه و موارد دیگر که نوشتار را  اي سالم یا ن بهج  بهSLMآید، مانند استفاده از  یدرم
 :ترتیب که این دهد، به یم نشان  شدهصورت کدگذاري به

مدت، برقراري ارتباطات نوشتاري منحصر به دادن  ي طوالنیها صحبتدر  .1
ین ارسال برچسب براي بیان احساسات چن همهایی براي رساندن مفهوم و  کلیدواژه

ي که ا مسئله. شود ینمده از واژگان به شکل صحیح و کامل دیده  استفامعموالًشود و  یم
ها در   طرفین مکالمه گردد، محدودیت برچسبگریبان گیردر این میان ممکن است 

سوي این رسانه، دریافت دقیق این  ترین مفهوم مدنظر گوینده و در آن یقدقرساندن 
ترین برچسب را  یقدقافتن ترتیب که نه گوینده امکان ساختن و ی این به. مفهوم است

، دقیقاٌ آن  شده براي بیان مفهوم ذهنی خود دارد و نه مخاطب وي، از برچسب ارسال
کند که گوینده انتظار دارد بنابراین آن چیزي که مخاطب از این  یممفهومی را دریافت 

 .کند یمزعم خود برداشت  مکالمه انتظار دارد را به

 ظاهراً و طبیعی نیست و  شده این فضا تعریفهاي صوتی در  یلفاامکان ارسال  .2
 در قفسی گرفتار  شده باشد، بنابراین فایل صوتی ارسال ینمبراي کار با این فضا مناسب 

ماند و در اغلب موارد امکان پیگیري آن توسط  یمجا  شود و براي همیشه در همان یم
ریق گفتاري از خود سایر اشخاص ممکن نیست و افراد تمایلی به برقراري ارتباط از ط

هاي صوتی و انتظار  یلفاتواند به علت سختی دانلود  یمدهند؛ این موضوع  ینمنشان 
 دست وي را براي نوشتن و این صورتفرد براي شنیدن کامل آن صوت باشد که در 

بندد، در این صورت ارتباطات تنها به برقراري مکالمات  یم ارتباط پیوسته تا مدتی هادام
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ها و خطاهاي نوشتاري  یتمحدودشود که آن نیز موجب ایجاد  یمدود نوشتاري مح
 .شود یم

اطالع یک فرآیند ارتباطی بسیار قوي بر این فضا حاکم است، یعنی یک فرآیند  .3
اتفاق موارد، لزومی به وجود این حجم   و خبررسانی دوسویه که در قریب بهدهی

 فرد به جهت این کهجه باشود؛ درنتی ینمگسترده از ارتباطات و اخبار احساس 
امکان استفاده از این فضا را ندارد اما عاملیت فضا بر روي فرد که ... جسمانی، زمان و 

شود که  یمدرواقع جذابیت و پر کردن وقت و گسترش دادن ارتباط اوست باعث 
، انگشتان دست ها چشم مانند گردن، ها اندامحال که ممکن است فرد از خستگی  درعین

نج ببرد اما تمایل دارد که بازهم در این فضا به برقراري ارتباط بپردازد، بنابراین ر... و 
 ).11تصویر : ك.ر. (شود یم و استیکري  شده کدگذاريهعرصمکالمات وارد 

 

  
. مدت تغییر نوشتار و نوع گفتار و استفاده از استیکر در گفتگوهاي طوالنی. 11تصویر 

  ).نگارندگان(
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گی انسانی و مؤثر در تغییرات زبان و نوشتار فارسی در حرکت، یک ویژ: 7-4
  فضاي مجازي

 مجازي یک بازي بزرگ هجامع است و واره اندامین حرکت یک تر بزرگبازي 
کند و برقراري ارتباط و مکالمه  یم، پس از سیر شدن، اقدام به بازي واره اندامهر . است

یی از این بازي ها نمونه در این فضا، ارسال عکس، ساختن برچسب، ساختن بازي
 جدید گفتار و هعرصپس از ادامه یافتن این بازي، کاربران و ارتباط آنان وارد . هستند

براي بیان ... ها یا تکرار حروف و   کاربران از برچسبهاستفاددر مقابل . شود یمنوشتار 
ون احساسات، با صرف کمترین انرژي در گفتار؛ برخی دیگر از کاربران هستند که چ

داشتن دست براي تکرار حروف را  حوصله یا زمان جستجو براي یافتن برچسب یا نگاه
کنند تا شیطنت و بازي و لوندي خود را در  یم نوشتار هیوشندارند؛ اقدام به تغییر نوع 

جاي  به» عحسن«: کاربرد لغاتی مانند.  دیگر کاربران نمایش دهندهمپاياین مکان، 
این ك ب من ربتی «، »وضعیتی«جاي  به» وعضی«، »لطفاً«جاي  به» لدفن«، »احسن«

باید اشاره . ي آن استها نمونهکه از ... و » ! به من ربطی ندارهاین که«جاي  به» !نداره
جاي حروف فارسی یکی از عوامل تغییر نوشتار  کرد که استفاده از حروف انگلیسی به

 Lotfan با حروف انگلیسی  کهگونه هماندر صورت امالیی کلمات است زیرا فرد به 
تصویر : ك.ر. (نویسد، در فارسی نیز آن را به شکل لطفن یا لدفن خواهد نوشت یم

12.(  

                                                
1. Game 
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  ).نگارندگان. ( نوشتارهیوشطنازي کاربران در فضاي مجازي و تغییر . 12تصویر 

  
ازحد رایج از یک عالمت،   بیشهدر کاربردهاي نوشتار در فضاي مجازي، استفاد

کاري  چنین دست شود، هم وفور دیده می دادن حس یا یک مفهوم خاص بهجهت نشان 
تواند از جانب مخاطبان فضاي مجازي صورت  در صورت عالئم که این موضوع هم می

نویسان بر این فضا اعمال شود، مانند ترکیب عالمت  گیرد و هم گاهی از سوي برنامه
رسم شکلک خندان یا  فزار اقدام بها صورت خودکار، نرم که به() و پرانتز (:) دونقطه 

  .کند غمگین می
  ).نگارنده(کاري در استفاده از عالئم   دست-1جدول 
  و : حاصل در کنار هم قرار گرفتن)  

  و : حاصل در کنار هم قرار گرفتن(  
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   کاهش حواس-7-5
شویم که استفاده از برخی اندام و  یمبا توجه به نوع تعامالت در این فضا متوجه 

شود  یم به حاشیه رانده ها آنیابد و در مقابل برخی از  یماس در این فضا افزایش حو
  . واقع شودمؤثر گفتار و نوشتار کاربران در این فضا هنحوتواند بر  یمکه این موضوع 

ها،  باشد و چشم ترین ابزار در ارتباط با فضاي مجازي می  بینایی، کارکرديهقو .1
شود و با آن به   گوشی تلفن، وارد فضاي مجازي میهصفح هواسط ترین اندام، که به مهم

ترین اندام انسان در برخورد با این فضا نیز  ترین و حیاتی پردازد؛ لذا مهم تعامل می
چنین  هاي کاربردي و هم هاي خود فضاي برنامه  ویژگیهواسط باشد، زیرا به می

ترین زبان   و مهمترین ها، مشخص هاي کاربران؛ نوشتار، تصاویر و برچسب ویژگی
 شنوایی در شکل دادن به هرسد که قو به نظر می. برقراري ارتباط در این فضاست

تعامالت افراد و توانایی اتصال افراد به این فضا، از ناتوانی عمیقی برخوردار است؛ 
 ارتباطات در این فضا از طریق نوشتار و ارتباطات نوشتاري است که این هبنابراین عمد
 . گفتار و نوشتار در این فضا مؤثر خواهد بوده بر نحوموضوع خود

 تلفن همراه، به علت ه مداوم از صفحهوجود، پس از استفاد  این با .2
هاي ساختار چشم در برخورد با این فضا و پس از ایجاد خستگی، در  محدودیت

د که شود و درنتیجه آن امکان دار بسیاري از موارد، نوع استفاده از این فضا متفاوت می
 . مکالمه گرددهبراي ادام... فرد متوسل به ارسال صوت، برچسب و 

ها و حس شنوایی، در برقراري ارتباط در  انکار گوش وجود اهمیت غیرقابل با .3
هاي با  خصوص در مکالمات افراد در گروه فضاي حقیقی، در بسیاري از موارد و به

  شده فضاي مجازي به حاشیه راندهتعداد افراد زیاد، این اندام در برقراري ارتباط در 
ها و  افتد که مکالمات افراد در این فضا از طریق گفتار، گوش ندرت اتفاق می است و به

 .حس شنوایی انجام شود و گفتار و شنیدار در آنجایی ندارد

جاي تمام احساسات انسانی و حاالت چهره مانند لبخند زدن، خشم،  به .4
تواند به نزدیک  رچسب وجود دارد و این موضوع می، استیکر و ب...آلودگی و  خواب

 .زبان رمزي جدید منجر گردد شدن زبان افراد در این فضا به یک
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جاي نگاه چشم در چشم و اشاره به فرد مقابل، براي خطاب قرار دادن وي؛  به .5
1replyترتیب بدون استفاده از هرگونه تغییر در حالت چهره یا  این به.  وجود دارد

اي با   بسیار پیشرفتههصورت رمزگون از زبان گفتاري و حس شنوایی، افراد بهاستفاده 
 .پردازند یکدیگر به تعامل می

 
  یري زبان فارسیپذ انعطاف -7-6

جهت که با  یري باالیی باشد، ازآنپذ انعطافرسد که زبان فارسی داراي  یمبه نظر 
 با نوشتن آن با و موارد مشابه و یا» ص«و » ث«جاي  به» س«جایگزین نمودن 

و » تایپ کنید«جاي   به»بتایپ« هاستفاد انگلیسی یا با تغییر دادن افعال مانند الخط رسم
بنابراین باوجوداین . فهم است خواندن و قابل موارد از این قبیل، بازهم قابل

  .یري امکان به وجود آوردن تغییرات در آن ساده استپذ انعطاف
  

 نتیجه
 از انواع مختلف ابزارهاي دسترسی به فضاي مجازي استفادهرش امروزه با توجه به گست

 شاهد تغییرات عمیقی در زبان فارسی هستیم و اگر ها آنو سادگی استفاده و کار با 
کشد تا از  یم طول ها قرنکند و  ینمشبه تغییر  کردیم که هیچ زبانی یک یمتاکنون ادعا 

توان ادعا نمود که  یمغییر کند؛ امروزه ، زبان تها واجتغییر در واژگان، صرف و نحو و 
  .شبه در حال رخ دادن است این تغییر یک

زبان در فضاي مجازي، بسیار نزدیک به گفتار و حتی فراتر از آن، نزدیک به یک 
 کاربرد کلمات هیوشي امالیی و تغییرات ها غلط است، پر از  شدهسري عالئم رمزگونه

  .توان به موارد زیر اشاره نمود یماین تغییر  مورد دالیل  در.و ترکیب جمالت است

                                                
 - پاسخ، پاسخ دادن 
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که در بسیاري از  اهمیتی زبان فارسی براي کاربران آن توجهی و کم یب .1
مشاهدات شاهد هستیم، تنها چیزي که در این فضا اهمیت ندارد، چگونگی نوشتار 

 .است و تنها انتقال مفهوم و برقراري ارتباط، اهمیت دارد

گلیسی و گفتار فارسی که راه را براي تغییر بسیاري امکان استفاده از حروف ان .2
وجود ... و »  ٍ ًٌ»، »ع«از واژگان بازکرده است، در حروف زبان انگلیسی امکان نوشتن 

نیز طبیعی » لطفن«صورت  ، نوشتن آن به»lotfan«طور مثال با نوشتن  ندارد، بنابراین به
 .کند یمجلوه 

مکان به وجود آوردن تغییرات را به یر زبان فارسی که اپذ انعطافساختار  .3
شوند، مانند  یمطور مثال اصوات مشابهی که با امالي یکسان نوشته  دهد، به یمکاربر 
طور وجود استثناهاي  همین. شود و موارد دیگر یمکه با ث، س و ص نوشته / س/واج 

 موارد میخاهم؛ در: طور مثال به. نوشتاري مانند خوا که با خا ممکن است، نوشته شود
 . اشاره نمود) ِ َُ)توان به عدم استفاده از تشدید و حرکات حروف،  یمدیگر، 

یرگذار تأث کمی بر این موضوع هاندازهاي ابزارهاي ارتباطی که تا  یژگیو .4
 و تصاویر مختلف را ها برچسب امکان ارسال ها آنطور مثال فضاي کاربري  هستند، به

ات محدودي را در جهت برقراري ارتباط دهد و یا امکان یمجاي صحبت کردن  به
 .کند و همچنین موارد دیگر یمصوتی نسبت به نوشتاري ایجاد 

جاي تمام حواس دیگرِ کاربران در برقراري  جایگزین شدن حس بینایی به .5
شود و این موضوع  یمصورت نوشتاري  ارتباط که سبب خالصه شدن ارتباطات به

 ).13تصویر : ك.ر. (گارش را بیشتر خواهد کرد نهیوشامکان به وجود آمدن تغییر در 

ی براي حفظ زبان و ادبیات حل راهبنابراین بر اساس آنچه گفته شد، باید به دنبال 
حال  ي اجتماعی باشیم و درعینها شبکهفارسی از تغییرات احتمالی ناشی از استفاده از 

اهمیت دادن به زبان و در ابتدا .  را دچار محدودیت نکنیمها شبکهنیز استفاده از این 
ادبیات فارسی و ایجاد شخصیت و هویت براي آن در آموزش کودکان مهم به نظر 

ي ها شبکهاز سوي دیگر آموزش و باال بردن سواد کاربران در استفاده از . رسد یم
  .ي پیشنهادي خواهد بودها حل راهاجتماعی یکی دیگر از 
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  ).نگارندگان. (اپ در گفتگوي میان دو کاربر تغییر در گفتار در فضاي واتس -13تصویر 
  
  منابع

 ؛ اجتماعی گافمنهروش شناسی نظری ).1390( . مرادي، گلمراد؛ایمان، محمدتقی -
  .  شماره دوم، سال دوم،شناسی زنان فصلنامه جامعه

  http://hamshahritraining.ir .هاي اجتماعی زبان در شبکه ،)1394. (بامشاد، سمانه -
  .شیرازه:  تهران، تورج یاراحمدي:ه ترجم،هویت اجتماعی ،)1381( .جنکینز، ریچارد -
:  تهران، مهدي پارسا:ه ترجم،شناسی مبانی نشانه ،)1378. (دو سوسور، فردینان -

  . مهرهسور
  .انتشارات فاطمی:  تهران،آیین نگارش و ویرایش ،)1395. (ذوالفقاري، حسن -
تحلیل سایت :  مورديه مطالع، عمومیهاینترنت و حوز ،)1389. (نیا، آواترضا -

  com.wordpress.turkmentalk://https .گفتمان
  http://entekhab.ir. هاي اجتماعی نویسی در شبکه بیداد غلط ،)1394. (صباغی، علی -
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هاي گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاري   تفاوت،)1392. (صفارمقدم، احمد -
 پژوهشگاه علوم انسانی و ،زبان شناخت ،زبانان زبان فارسی به غیرفارسی

 . دومه شمار، سال چهارم،مطالعات فرهنگی

 مجموعه مقاالت ،ها ها و خرده هویت نسبیت هویت ،)1386. (فیرحی، داوود  -
  .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی:  تهران،) و بحران هویتهویت(

تحلیل فضاي مجازي در ایران، هنوز در سطوح اولیه  ،)1394. (کاظمی، عباس -
  http://rasaneh.org :ها دفتر مطالعات و برنامه ریزي رسانه ،است

هاي  درك رسانه: هاي دیجیتال هنگفر ،)1390. ( رویستون، مارتین؛کریبر، گلین -
  .ساقی:  تهران، مرضیه وحدانی:ه ترجم،جدید

هاي نوظهور با   آسیب شناسی هویتی و فرهنگی رسانه،)1392. (موسوي، محمدعلی -
 هنخستین کنگر.  راهکارهاي پیشنهاديهتأکید بر اینترنت در ایران به منظور ارائ

: تهران. 1391 آذر ماه 19 .هاي اجتماعی نوپدید ملی فضاي مجازي و آسیب
  .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ها و  دنیاي مجازي، امکانات، قوانین، روش ،)1390. (قلی، اعظم و همکاران نجف -
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