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مقدمه

 شوندیم محسوب کشوری اسالم –ی رانیا فرهنگ و تیهو ریناپذییجدا ارکان و مشخصات ازی فارس زبان و خط

 ،دیگررتعبابه. داردی مل فرهنگ و تیهو تیتقو ای فیتضع در میمستق اثر ،هاآن از کیهر تیتقو ای فیتضع و

ی تمباالیب و اهمال ازی ناش چه و باشدی خارجی فرهنگ تهاجم ازی ناش چه ،یفارس زبان و خط به بیآس هرگونه

ی اسالم–یرانیا لیاص فرهنگ و تیهو با ملت وندیپی هارشته شدن سست کم،دست ای یگسستگ سبب ،یداخل

 خط ن،یا بر افزون. شد خواهد گانهیب ای یاستکباری هافرهنگ برابر دری دستیته احساس ،درنتیجه و کشور

 هم و دارد خود با کهی رینظیب و میعظ حکمت و واال میمفاه از بهاییگران راثیم ازنظر هم ،یفارس زبان و

 مورد شکیب دارد، خود دری اسالم قیعم تمدن وی نوآور افکار، معارف، انتقال و حملی برا کهی تیقابل ازنظر

 تیولئمس ،روازاین. شودیم دهید آشکارا امر، نیا و بود خواهد و هست بدخواهان و دشمنانی مهریب و هجمه

ی جد و نیسنگ اریبسی مل مشترک هیسرما و نهیگنج نیا برابر در ملت، آحاد و نظام ارکان هیکل فهیوظ و

شود و آسیب بر زبان، آسیب بر اقتدار و استواری ستون فقرات ملت محسوب میگردد که زبان، تأکید می. است

قامت ملت خواهد بود.

 تأثرم را زبان ،یزندگ مختلف شئون در اجتماعی هایرسانپیام ویژهبه یمجازی فضا عیوس کاربرد شدن حاکم

سترش گ طورکلیبه .است بوده آشفته سازی نوع از اغلب ،یفارس زبان خصوص در ریتأث نیا البته و سازدیم

اخیر از دو منظر ویژه برای خط و زبان فارسی تهدید محسوب  یهاسالاجتماعی در  هایرسانپیاماستفاده از 

. از منظر اول در حال حاضر با تغییرات ناگهانی و سریع و رواج غلط نویسی در حوزه خط فارسی در شودمی

 منجر به از دست رفتن تفاهم تواندمیاجتماعی مواجه هستیم که  هایرسانپیامتبادل شده بر بستر  هایپیام

بستر  شدنلیتبدنوشتاری در زبان فارسی و آسیب جدی به آن گردد. همچنین از منظر دوم به جهت 

اجتماعی به بستر تولید و انتشار محتوا، شاهد کاهش غنای محتوای وب فارسی هستیم که از  هایرسانپیام

یح تشر موضوعمختلف  ابعاد. در ادامه گزارش استطریق موتورهای جستجو برای همه کاربران قابل دسترسی 

اصالح وضعیت موجود بومی برای  هایرسانپیام ویژهبهاجتماعی و  هایرسانپیامگردیده و انتظاراتی که از 

رود، مطرح خواهد شد.می
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تغییرات ناگهانی و سریع و رواج غلط نویسی در حوزه خط فارسی -1

اجتماعی موجب شده است که عمل کتابت بر این بستر همگانی  هایرسانپیاماز منظر اول استفاده گسترده از 

 سابقاً .کردنتوئیت و ایمیل نوشتن و اجتماعی هایشبکه هایپست تا گرفته همراه تلفن هایپیامک از ؛شود

 و ترریعس هرچه لذا و شوند دیده و شوند خوانده دارند دوست همه اکنون .بود خاصی قشر انحصار در کتابت

 زیرا ،است شده گفتار به نوشتار زبان از چرخش باعث مسئله این شوند.می خوانده زودتر بنویسند، ترکوتاه

 کمتر دیگر که است این شده یاد چرخش پیامدهای جمله از دارد. بیشتری تناسب تارگف زبان با تندنویسی

 کردن داپی برای فرصتی زیرا کند. رعایت را ههمز و تشدید تنوین، مانند  سجاوندی عالئم شودمی پیدا کسی

 در سرعت به نیاز دلیل به هاایموجی و  استیکرها و تصویری زبان از استفاده دیگر، سوی از ندارد. وجود هاآن

 رزندانف اکنون .است شده «استیکری زبان» به تبدیل ما زبان درنتیجه و است کرده پیدا غلبه مجازی فضای

 جای هب بنویسم؟ را مطلب همه این دقیقه پنج بنشینم من اوه» :گویندمی هستند، تیکرهااس فرزندان که ما

«.کشممی استیکر یک آن

 بستر در که زبانی بنابراین، نوشت. طوالنی هاییجمله تواننمی و دارد وجود کاراکتر محدودیت حتی توییتر در

 کلمه 033 با فقط شاید  مجازی فضای کاربران اکنون و دارد محدودی بسیار لغات دامنه گیرد،می شکل وب

 ایرهد محدودیت زیرا کند،می تهدید نیز را اندیشه زبان واژگانی، فقر  بر عالوه  مسئله همین و زنندمی حرف

 معلوم .نزبا از احساس بیان حتی و اندیشه بیان و ورزیاندیشه خصلت گرفتن و تفکر محدودیت یعنی واژگان

 واقعاً ،آشوری داریوش دکتر تعبیر به و برآید هم اندیشه و فکر پس از بتواند آینده در کریاستی زبان این نیست

 علقت جدید نسل که است این مسئله نشود. زده فارسی زبان به ایجدی حرف یچه دیگر است ممکن آینده در

 را زچی همه و نکند سؤال  که نیست قبل نسل شبیه جدید نسل همچنین . ندارند فارسی زبان به خاطری

 بر صرف کیهت بنابراین، گرسنمه. بگوییم ولی ام،گرسنه بنویسیم باید چرا پرسدمی جدید نسل بپذیرد. حکماً

 راهگشا. تا است کننده گمراه بیشتر مجازی فضای در الخطرسم آشفتگی و امالیی هایغلط

ب حروف درست با صدای مشابه، در انتخا انگاریسهلاجتماعی،  هایشبکهنحوه نوشتن در فضای مجازی و 

، نبود تجربه نوشتن متن جدی و سایر رفتارهای شناسیریشهاستفاده از اصطالحات مخفف بدون هیچ پشتوانه 

زبانی در فضای مجازی شاید سبب توسعه ارتباطات و تبادل پیام باشد و کاربردهای مفید نیز داشته باشد که 

.نادیده گرفت تواننمیرا  شودمیرکردهای آن وارد دارد اما زیان و آسیبی که به زبان و کا

مجازی هستیم و همچنین  هایشبکههم اکنون شاهد استفاده فراوان واژگان نادرست و ادبیات ناموزون در 

که بر ضمیر ناخودآگاه ما به مرور اثری خواهد گذاشت جبران « فینگیلیش»شاهد نوعی از نوشتار با عنوان 

«سقسا»را به صورت « قصاص»نسلی هستیم که دانشجوی دکترای رشته حقوق واژه شاهد  آنگاهناشدنی و 

«حاظر»هستیم یا « راجع به»به جای عبارت « راجب»بنویسد یا در جای جای فضای مجازی شاهد استفاده از 
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نوشتن یک متن درخواست برای استخدام توسط بسیاری از دانش آموختگان دبیرستان یا «!!! حاضر»به جای 

بعدی سعدی، فردوسی، خیام و جامی چنین  هاینسل شودمیانشگاه ما دشوار و گاه ناممکن است. چگونه د

ماند؟ اعتنابیبه این واقعیت  شودمیبنویسند؟! چگونه 

ایی آورد. در فضاهویژگی اصلی فضای مجازی سرعت تبادل اطالعات است و سرعت باال معموالً دقت را پایین می

 شوند، حتی در میانگیرند و مطالب غالباً از پیش آماده نمیها با سرعت باال صورت میگپ مانند تلگرام که

 هست، – بقیه از ترکم خیلی میزان به البته –متخصصان ادبیات و نویسندگان و ویراستاران نیز احتمال خطا 

 چنین مردم، عموم میان در ولی کنند،می رفع و آشکار را خطاها اصالحیه، فرستادن با متخصصان معموالً اما

نویسی برای اغلب مردم آشکار نیست و ثانیاً به این میت درستاه که دلیل این به اوالً ندارد، رواج فرهنگی

.درست بنویسند« بلد نیستند»تر مردم ما علت آشکار که واقعاً بیش

، نشان آمده است« دگرگونی نوشتار فارسی در گفتگوی اینترنتی کاربران وایبر»که تحت عنوان  ایمقالهدر 

از  یاعمده یهاکاربران وایبر، تغییراتی مانند حذف بخش یهای موردبررسامیداده شده است که در متن پ

دستور ساختار نحوی و چنین تمایل کاربران به کوتاه نویسی موجب تغییراتی در دهد. همیارکان جمله رخ م

هم واژگان )ساختار صرفی( جمالت فارسی را سبب شده است.

چنین نتیجه گرفته نینیز ا« های زبان و ادب فارسییر تلفن همراه هوشمند بر دگرگونیتأث»مقاله همچنین 

کاذب الخط ساختگی و ارجاع دهی مجازی از مواردی هم چون رسم یهااست که زبان و ادب فارسی در شبکه

 پذیرد.یر میتأث

ها و مطالب منتشر شده در فضاهای مجازی رقم ای از تحوالت زبان فارسی را در آینده، همین گپبخش عمده

های فضاهای ها و نوشتهخواهند زد. یک نمونه از تغییراتی که در شکل نوشتاری زبان فارسی در قالب گپ

ی کلمات است )مثالً راجب به جای راجع به؛ تعقیر به جای ی امالی نزدیک به آوانگارمجازی پدید آمده، غلبه

و کاربرد شکل نادرست امالیی کلمه )توجیح  هاآنتغییر( یا مثالً در مورد حروف متشابه، در نظر نگرفتن تنوع 

این مساله تحول ذاتیِ زبان است، اما اگر در جهت رفع  .گزار(گذار به جای سپاسبه جای توجیه یا سپاس

همراه با این تحول تالش نکنیم، ممکن است در نهایت، امکان تفاهم نوشتاری در زبان فارسی را تا  یهاآسیب

.حد زیادی از دست بدهیم

بومی برای تقلیل اثرات سوء این دگرگونی در خط و زبان فارسی  هایرسانپیامدر  اجراقابلیکی از راهکارهای 

برای اصالح خطاهای امالیی و دستوری زبان است.  افزارنرمدر بطن  هاییقابلیتتسهیالت و  یسازفعال

های گوناگون وجود دارد ولی از آنجا که افزارنرمهای دیگر در امکانات مشابه برای زبان دانیممیکه  طورهمان

نامه خود، بر بودن غیر ایرانیغالب کشور نظیر تلگرام قابلیتی در این خصوص ندارند و با توجه به  هایرسانپیام
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بلندمدتی هم در این عرصه نخواهند داشت، به مرور زمان خط و زبان فارسی در تعامالت اجتماعی مبتنی بر 

خواهد شد. ناپذیرجبران هایآسیبخارجی دچار  هایپلتفرم

کاهش غنای محتوای وب فارسی -2

 کاهش شدتبه فارسی وب محتوای تولید تلگرامی، هایکانال شدن فراگیر زمان از دهدمی نشان هابررسی

پردازند می هاکانال محتوا در تولید به وب، محیط در فارسی محتوای تولید جای به افراد که چرا است، کرده پیدا

 خصصیت هایانجمن از خیلی شوند وها دیگر بروز نمیوبالگ تلگرام خیلی از . با توجه به استفاده گسترده از

 موضوعی اگر هم فعال تخصصی هایانجمن اندک در کهیطوربه ؛اندداده دست را از کاربرانشان هم ایرانی

ی فالن گروه تلگرام لینک یا گذارندیم را خود تلگرام دیآی آن به پاسخ بجای دیگر ، کاربرانشودمیمطرح 

 2ایرانی به مرز  یهاوبالگتعداد  19که در سال  است یحالاین در  .دهندرا برای دریافت پاسخ قرار می

میلیون وبالگ رسیده بود.

 تیاسوبها بجای بروز رسانی یا ایجاد و دانشگاه مؤسساتخیلی از  شاهد این هستیم که متأسفانههمچنین 

های دولتی نیز صدق کنند؛ این مورد حتی در مورد سازمانمی یاندازراه؛ کانال تلگرامی یرساناطالعبرای 

 محور محتوا هایوبالگ و هاتیساوبچراکه همه  ،نخواهد کرددیگر کسی در وب فارسی محتوا سازی  .کندمی

 .کردند ترپررنگ تلگرامی هایکانال در را خود فعالیت

 محتواها ماندن محصور و جستجو موتورهای توسط هاکانال محتوای9 شدن( ایندکس) نمایه عدم به توجه با

از میان حجم  . است رفته بین از مجازی فضای در فارسی محتوای تولید ظرفیت عمالً تلگرام، سرورهای در

شود عظیم محتوای تولید و منتشر شده در تلگرام و اینستاگرام، هیچ چیز در موتورهای جستجو ایندکس نمی

ی دسترس هاآنرا پیدا کرد و به محتوای  هاآنتوان، همچون صفحات اینترنتی، با کمک گوگل نمی درنتیجه

د های اینستاگرام برای تولیتلگرام و پیج هایکانالدالیل مناسب نبودن  نیتربزرگداشت؛ این خود یکی از 

.محتوا متنی است

در مورد  هاداده یسازرهیذخ، تجزیه )پردازش( و یآورجمعموتور جستجو فرآیند  یسازهینما 9

، کندیمموتور جستجو یک صفحه را کاوش  .باشدیمتسهیل سریع و دقیق بازیابی اطالعات  منظوربه url یک

 تواندیم شاخص این. دهدیم جای شاخص را در هادادهو سپس  کندیمکلمات و عبارات بر روی آن را ثبت 

.شود نامیده جستجو موتور داده پایگاه عنوانبه
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کنند که فقط چند روز عمر دارد و هیچ اثری از آن صدها نفر وقت و انرژی خود را صرف تولید محتوایی می

 شود و در پایانی که هر روز با هزاران کتاب ارزشمند پر میاگویی کتابخانهماند؛ در آینده باقی نمی

!شوندها به آتش کشیده میروز همه کتاب

تر و بازدید تعداد بیشتر از این های اجتماعی امکان دسترسی آسانگرچه هدف از تولید و نشر محتوا در شبکه

کند. این تر میدر طوالنی مدت سختوجوی اطالعات را شود، اما چنین فضایی امکان جستمحتوا عنوان می

وجود دارد، آسیب کمتری دارد. اما هنگامی که صحبت از  هاآنهایی که تعامل دو طرفه در چالش در شبکه

 گیرد.شود، نگرانی از آسیب به تولید محتوا شدت میتولید محتوا بدون امکان تعامل با محیط بیرون می

نتشار قابل دسترسی است و اگر زمانی به هر دلیلی شبکه اجتماعی از این اطالعات فقط مدت کوتاهی بعد از ا

وجو اطالعات دسترس خارج شود، همه محتوای تولید شده از بین خواهد رفت. از سوی دیگر موتورهای جست

ها محدود به یک جامعه رسانکند و به همین خاطر محتوای پیامها را رصد نمیرسانمنتشر شده در پیام

کند. در مورد تولید محتوا به زبان فارسی شود و کمکی به انباشت اطالعات در اینترنت نمیچک میمخاطب کو

شود. در های اجتماعی، باعث آسیب به محتوای فارسی تولید شده در فضای مجازی مینیز تمرکز روی شبکه

 .بندی نخواهد بودسازی و طبقهوجو، ذخیرهواقع این محتوا پس از تولید قابل جست

رسانی این ترین شبکه پیامبه عنوان پرمخاطب -رسانی مانند تلگرام به عنوان مثال محتوایی که در شبکه پیام

شود و گوگل هم این محتوا را لحاظ وجوی گوگل ظاهر نمیگاه در نتایج جستهیچ ،کنیدروزها منتشر می

سلیقه مخاطب و سوق دادن افراد به داده ها به مرور در حال تغییرکند. این در حالی است که این شبکهنمی

 چنین فضایی است. معتبر ریغ بعضاًهای محدود و 

 این رشد که است شده شناسایی وب محیط در فارسی صفحه میلیارد 5 تاکنون آمده عمل به خزش اساس بر

که در شکل زیر نشان داده  طورهمان. است کرده پیدا توجهی قابل کاهش گذشته سنوات به نسبت صفحات،

درصد رشد در محتوای وب فارسی وجود داشته است ولی در  2، 15تا  19 سالهکیشده است در بازه زمانی 

درصد رشد محتوا را شاهد هستیم )رشد تولید محتوای وب فارسی به نصف رسیده  9تنها  19تا  15بازه زمانی 

 رفتیمزون استفاده از فضای مجازی توسط فارسی زبانان انتظار با توجه به فراگیر شدن روزاف کهیدرحالاست.( 

 تلگرامی پست میلیارد 2 حدود کنون تا هاکانال گیریشکل زمان این رشد روالی صعودی در بر داشته باشد. از

ه دیگر نیز ب هایرسانپیامهای اجتماعی و در صورتی که حجم مطالب تولیدشده در شبکهاست.  شده منتشر

شده ها با کل مطالب تولیدتوان گفت حجم تولید مطالب در طول یک سال این شبکهتلگرام اضافه شود میآمار 

 به ریتأث توانستمی محتوا از حجم این تولید شکبی .از ابتدای ایجاد وب فارسی تاکنون فراتر خواهد رفت

 ظرفیت نای تلگرام، ساختار واسطهبه متأسفانه که باشد داشته مجازی فضای در فارسی زبان توسعه در سزایی
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 رانجب غیرقابل و جدی لطمه مجازی فضای در فارسی زبان و خط به شرایط این استمرار و است رفته دست از

  .زد خواهد

http://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain/allمنبع: 

بخش اعظمی از صفحات وب فارسی، طبق اعالم رسمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران )پروژه پارسی جو(، 

درصد مطالب در صفحات وب مفید  03بدون محتوا بوده یا تکراری است و محتوای آن کارآمد نیست. تنها 

کانال برتر تلگرام، حدود  9333انجام شده بر روی  یهایبررسکه طبق  است یحالاین در ، است و اسپم نیست

درصد محتوای منتشر شده بر بستر تلگرام محتوای مفید مشتمل بر محتواهای آموزشی، خبری، رسمی،  51

تلگرام در حال حاضر عالوه بر ماهیت  رسانامیپقع بستر ورزشی، مذهبی، اقتصادی و تاریخی است. در وا

بستر تولید و انتشار محتوا نیز شده است و بخش زیادی از محتوای فارسی بر  ینوعبهپیام خود  یگرتبادل

که قابل دسترسی توسط موتورهای جستجو نیست. گرددیمروی این بستر تولید و توزیع 

 تلگرامی بر روی وب فراهم گردیده است یهاپستجدید تلگرام قابلیتی جهت ایندکس کردن  یهانسخهالبته 

ولی غالب کاربران از این امکان آگاهی نداشته و یا متوجه اهمیت استفاده از آن نیستند.

ای رتقاین است که در مراحل توسعه خود برای ا رودیماجتماعی داخلی  هایرسانپیامبنابراین انتظاری که از 

قائل شده و امکان دسترسی به محتواهای خود را بر بستر وب و از  یاژهیوغنای محتوای وب فارسی اهمیت 

های عمومی و ارتقای آگاهی یسازفرهنگطریق موتورهای جستجو فراهم آورند. در کنار توسعه این قابلیت، 

د.بسزایی در توسعه وب فارسی داشته باش ریتأثتواند کاربران نیز می
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منابع

 علمیهیئت عضوو ) خانیکی هادی دکتر وایبر، کاربران اینترنتی گفتگوی در فارسی نوشتار دگرگونی 

 همراه تلفن ملی همایش در شوودهارائه موسوووی، مقاله ثریا و( طباطبایی عالمه دانشووگاه ارتباطات

9019زندگی،  سبک و هوشمند

 بانز دکتری دانشجوی) فیضی فارسی، هاجر ادب و زبان هایدگرگونی بر هوشمند همراه تلفن تأثیر 

 سووبک و هوشوومند همراه تلفن ملی همایش در شوودهارائه ، مقاله(ارومیه دانشووگاه فارسووی ادبیات و

9019زندگی، 
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