
 

 

 
 
 

 فارسي معاصر بر زبان پیامک منفي تأثیرات آموزشي
 1احمد جعفری                                                                                                                 

 2اكبر كمالي نهاددكتر علي 

 چکیده 
هاي حاكم بر جامعه، زبان و ادب فارسي  هاي مختلف ادب فارسي بر اثر عوامل اجتماعي و سياسي و جريان در دوره

هاي آن، ممكن است  بسياري گشته است و در هر دوره بر اثر شرايط و ويژگي خوش تغييرها و تأثيرهاي دست
ها و خصايص ويژه آن دوره شاهد باشيم. يكي از  نثر فارسي با ويژگيهاي خاصي را از نظم و  ها يا شكل قالب
هاي نوشتاري فارسي كه بر اثر رشد و توسعة فناوري ارتباطات و اقبال جامعه بدان، مورد توجه عموم افراد قرار  قالب

 است.ها و مكتوبات گذشته را گرفته  گرفته،  قالب نوشتاري پيامك است كه به صورت چشمگيري جاي نامه
؛ بر اين پردازد مي هاي آموزشي منفي آن بر زبان فارسي و آسيب پيامك قالب نوشتاري اين مقاله به بررسي        

و... ره به ايجاز و  وقت صرفه جويي در ،غلبه بر سختي نوشتن، شدگي زبان كوتاه بر اثركه اساس قالب پيامك 
شناسد و دستور زبان معيار را ناديده  مرزهاي زبان را نميد كه ده آموزش مي ادبياتي رازبان و  كوتاهي بيشتر دارد،

 بگذارد.  نفيثيرات مأزبان معيار فارسي ت گرفته و درآينده ممكن است بر
                                             .،  نثرمعاصرهاي نادرست، زبان پيامكي آموزشسازي واژگان،  ، مخففايجازپيامك،  ها: كلید واژه

 
 مقدمه - 1
صريحي  سخن بي پيرايه و»ي نثر را برخ .با توجه به تعاريف گوناگوني كه از نثر طي اعصار مختلف ارائه شده است 

مقابل نظم  دررا  بعضي نثر ( 283:1375 )داد،«دانند كه انسان بدان وسيله مقاصد خود را در گفتار ونوشتار ادا كند. مي
دانند كه منظوم نباشد؛ يا به قيد وزن وآهنگ قراردادي معمول در شعر محدود  كالمي مي»دهند وآن را  قرار مي

قافيه  دانند كه بي پيرايه و بدون وزن و نثررا سخن مكتوبي مي»، نيزديگر اي  هعدّ (368 486:1)زرين كوب،«نباشد.
 (  4:1386)رستگار فسايي،«ده به روشي متفاوت با نظم)شعر( بيان گردد.نويسن باشد و بدان وسيله مقاصد گوينده و

يا نثر دوران پس از ورود اسالم به ايران، از زمان پيدايش تاكنون فراز و نشيب هاي زيادي را گذرانده  نثر دري        
روند و ار مختلف اق اعصهاي خلّ نبوغ فرديت ،اجتماعي -آرام تحت تأثير شرايط خاص فرهنگي آراماست؛ اما 

بعد از اين  به صورت يك قالب جداگانه در آمده است. از زبان محاوره فاصله گرفته و  طبيعي حاصل از آنتكامل 
رود كه اوج اين گونه  هاي شش و هفت  به سمت تكلف، پيچيدگي و منشيانه بودن  پيش مي دوره نثر در قرن

شود. اين شيوه با  يخ وصاف، نفثه المصدور و .... مشاهده ميهايي نظير تاريخ جهانگشا، تار نويسندگي در كتاب
 ساده فكر قاجاراديبان به  ي بعد، خصوصاً در دوره به زمان اين از كند. اما تغييراتي اندک تا قرن سيزدهم ادامه پيدا مي

ي  كنند. اين شيوه مي نزديك مردم ي عامه گويش به را زبان و افتند مي نويسي و پرهيز از تكلف در آثار منثور خود

                                                             
                                                                ahmadjafary1372@yahoo.comاراک دانشجوي كارشناسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان  1-
                                                            alikamali_1386@yahoo.com مكاتبات سؤولم –مدرس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان ، پرديس شهيد باهنر اراک  - 2
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 باعث شد كه از پيچيدگي افتاد و اتفاق زمان آن ادبيات در بود كه جرياناتي و تعامالت خاطر به تحول در نويسندگي
 . (228،229،1387پور، جلد يك،  آرين)شود. كاسته نثر بودن منشيانه و

شود و در آثار كساني مانند محمدعلي  دراين سير تحول نثر،كم كم نثر عاميانه نيز وارد قلمرو ادبيات فارسي مي    
 در كه امروز نثر زاده و عالمه علي اكبر دهخدا كه از پيشگامان عاميانه نويسي بودند، كامالً مشهود است. جمال
 نقدنويسي روزنامه، نامه، نمايش كوتاه، داستان رمان، ادبي، نري،ه علمي، كتب از اعمّ گوناگون هاي كتاب و ها نوشته

هاي مختلف رشد و  ها و قالب دارد و در حوزه سادگي از اي مايه صرفاً كه است نثري شود، مي ديده وآثار كودكان
 توسعه يافته است. 

هاي  دور مرسوم بوده و ديوان هاي اي از مكتوبات است كه از گذشته يكي از مظاهر تجلي نثر معاصر در گونه      
اند. اين گونه با عنوان نامه پيوسته مورد  رسالت و تشكيالت عريض و طويل آن مسؤوليت اداره آن را بر عهده داشته

هاي ارتباطي، نوشتن  در دوران معاصر با وجود گسترش ابزارها و شيوه استفاده بشر براي ارتباطات خود بوده است و
آن كه ي ارتباطي همچنان ارزش و اهميت خويش را حفظ كرده است و نوع پيشرفته  يك وسيلهنامه هنوز به عنوان 

 باشد. با تكنولوژي جديد رشد كرده و توسعه يافته است، پيامك مي
هاي ارتباط مكتوب در عصر ما و تحليل نقش آموزشي آن،  بررسي پيامك به عنوان يكي از پركاربردترين شكل    
  تواند از موضوعات ارزشمند و مفيد در شناخت سبك و شيوه زبان فارسي و نثر و نظم آن باشد. مي
 
 پیشینه بحث - 2

از آن بر زبان فارسي پژوهش خاصي انجام نشده هاي ناشي  پيامك و تأثير آموزشي آن و آسيب در خصوص     
كه زباني غير استاندارد بود، در رمان خود  (new speak( براي اولين بار از زباني به نام)1984جورج اورول)»است. 

نام برد و آن را به عنوان زباني كه لغاتش از نظر كمّي روز به روز در حال گسترش است، معرفي 
اي تازه ورود است، در اين رابطه كتابي تأليف نشده  مّا چون پيامك در زبان فارسي پديده( ا4،1389شريفي،«)نمود.

توسط ليال شريفي) مجله « پيامك اسپرانتويي نوين، بررسي ساختاري محتوايي» اي مثل:  هاي پراكنده است؛ ولي مقاله
توسط گروه نويسندگان « وستانهاي گوناگون دريافت پيامك از د بررسي جنبه»پژوهش زبان و ادبيات فارسي(، 

توسط مريم صادقي « ها در دو نوع غنايي و تعليمي تبيين  و تحليل پيامك»ي تحقيقات  فرهنگي  ايران(  و  )نشريه
اند؛ اما از منظر خاص اين مقاله يعني  ارتباطات( به چاپ رسيده -ي مطالعات فرهنگ گيوي و زهرا رامهران ) نشريه

 هاي ناشي از پيامك بر زبان فارسي پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. آسيب هاي منفي و بررسي آموزش
 
 فارسي معاصر نثرگفتار و نوشتاردر  سیر تحول - 3

ي اين عوامل تاريخ جوامع زباني، مسائل  سير تحول نثر با مسائل و عوامل گوناگوني گره خورده است؛ از جمله       
هاي علمي ارتباط تنگاتنگي دارند. تغيير زبان ن، تبادالت فرهنگي و پيشرفتاجتماعي، آييني، مذهبي، هجوم بيگانگا

در طول تاريخ، به سطح واژگاني محدود نبوده، بلكه تغيير در ساير سطوح زباني، چون آوايي، ساختاري و معنايي نيز 
نوشتار در طول حيات هم  دهد كه هم گفتار و ها در طول تاريخ ادبيات ايران نشان مي گذشت قرن رخ داده است.

تحوالت  گونهاين ،ي نگارش شيوه . در حيطه زبان نوشتار واندتحوالت عميق و وسيعي را داشته  خود تا به امروز
 از دو زاويه قابل بررسي است: چشمگيرتر بوده واصوالً

 .از ديد  سبك شناسي  -ب ؛از ديد زبان شناسي -الف
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تدريج كه  ا و در زمان معاصر آنان اين تغيير و تحول غيرمحسوس است و بهدر آثار مكتوب هر دوره، در ابتد         
نثر  ي شود كه طرز تحرير و شيوه گردد و در پايان هر دوره ديده مي تر مي نتيجه آن محسوس ،شود اين آثار انبوه مي

هاي  بد، ادوار و سبكها در كنار علل و عوامل مؤثر بر آن، وقتي پي در پي تكرار يا تغيير يافته است. اين شيوه
هاي داخلي  سبب علت هاي نثر به گاهي دگرگونيد.آور وجود مي طور كلي ادبيات  به مختلفي را در مسير تطور نثر و به

تواند اصطالح و  مي گاهي لغات كهنه در مقابل لغات جديد است كه عوامل، اين ي يا دروني زبان است، از جمله
بهار شرايط بقاي لغت را سه گزينه  باشد. ملك الشعراي هاي ديگر فته از زبانبرگر ،تركيبات نوساخته نويسندگان

المخرج بودن و تمام بودن از  آهنگي و سهل يكي تناسب لغات كه شامل تناسب عمومي يعني خوش»داند:  عمده مي
ناسب خصوصي كنند، كامالً راست آيد و رفع حاجت كند و ت حيث معني است كه با مقصود مردمي كه بدان تكلم مي

يعني مناسب بودن آن لغت با سليقه و نهاد زبان آن مردم، مثل قواعد صرفي و نحوي و غيره. مورد سوم افاده معني 
 (214 - 215:  1386، )بهار «هاي مورد نياز در هر زمان ارتباط مستقيم دارد. كامل كردن كه خود با واژه

هاست. هر  تراش خوردن كلمات و كوچك شدن و تخفيف يافتن آناز ديگر عوامل دروني در تطور نثر و زبان،       
خود لغات و تركيبات نيز اين  شود. در تر مي تر و صرف و نحوش كمتر و سهل تر و آسان مرور زمان ساده  زباني به

همه دستخوش تراش خوردن و تبديل و  ،حالت جاري است و از افعال گرفته تا لغات جامد و لغات مركب يا مشتق
كوشي و صرف كمترين انرژي در گفتار،  را تمايل به كم كه دكتر مهري باقري آن باشند، چيزي حيح حروف ميتص
 (16  :1375 داند. )باقري، عنوان يكي از عاليق انساني مي به

طور ذاتي  بشر كه به .وابسته به نويسندگان و خالقين زبان ادبي است ،بعضي ديگر از عوامل دگرگوني زبان نثر       
مايل به چيزهاي طرفه و تازه است، در گستره ادبيات كه عموماً در ارتباط با احساسات و عواطف مخاطبان است، 

هاي لغوي در  كوشد چيزي بگويد كه ديگري نگفته باشد و به اين طريق پيوسته لغات واصطالحات و تركيب مي
نما به افراط  اي اديب گيرند. اين تمايل به تازگي گاهي در ميان عده يمعرض تغيير و تحول و ابداع و انحالل قرار م

ي بسيار در  شود. اين راه غير طبيعي موجب تخريب زبان و ورود لغات بيگانه نمايي مي كشيده شده و تبديل به فضل
 (251 - 254: 1386 گردد. )بهار، آن مي

 
 ها در زبان فارسي سیرتحول نامه - 4

هاي زباني و تصويري استفاده  استان تا قبل از اختراع كاغذ، بشر براي ارتباط با هم نوعان خود از پياماز دوران ب      
مسؤوليت حمل و نقل نامه و مرسوالت را بر عهده « چاپار»اي با عنوان  كرد . همچنين بنا بر گواهي تاريخ عده مي

ي پس از اسالم نيز نامه نگاري سير تكامل خود را  هايي براي اين امر احداث كردند؛ در دوره داشتند و چاپارخانه
ادامه مي دهد و در آثار شاعران و نويسندگان اين دوره كلماتي مانند رقعه، ملطفه، نامه وغيره در اين حوزه فراوان 

ها  گفت نامه توان اند؛ مي ها و ... داشته ها، هماهنگي ها، خبر رساني ها نقشي اساسي در انتقال پيام شوند و نامه ديده مي
هاي ادبي، هنري و  اند براي بيان اهداف، طرز تفكر و نگرش صاحبان انديشه و عالوه بر ارزش محملي بوده» 

تاريخي، گاه شناخت تعامالت هنرمندان با يكديگر نيز از طريق نامه صورت گرفته و حتي برخي از متون ادبي ما نيز 
 (169: 1393لي نهاد و ديگران، كما«) اند.  نگاري تأليف شده ي نامه بر پايه

ها داشت و از آن پس استفاده از كاغذ براي كتابت و  اختراع كاغذ و تكامل آن نيز سهم بزرگي در پيشرفت نامه   
ها خصوصاً در دربار پادشاهان رايج شد. پس از اختراع تلگراف و استفاده از آن براي ارسال پيام، قدري  نوشتن نامه

اغذي و مكتوب كاسته شد و اختراع تلفن توسط الكساندرگراهام بل نيز باعث كم رنگ شدن و هاي ك از رونق نامه
ي قاجار به خاطر پيشرفت علم و ارتباط بيشتر با اروپا در  ي كهن در ارسال نامه گرديد. در دوره منسوخ شدن شيوه
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هاي قائم مقام فراهاني است.  زمان، نامههاي مشهور در اين  شود كه از جمله نامه ي نامه نگاري تغييري ايجاد مي شيوه
 ورود با هشتاد و نود ي دهه پذيرد تا در اين شيوه باز تغييراتي مي اسالمي انقالب از معاصر و بعد ي دوره در

 پيامك، ها نامه جمله اين آيند. از مي در الكترونيكي صورت به ها نامه مردم، بين در علم گسترش و تكنولوژي
ي ارسال، صرف كمترين زمان و  توان آسان بودن شيوه هاي اصلي آنها مي و... هستند كه از ويژگي( رايانامه)ايميل

ي جديد  گونه بيشتر اكنون به بررسيهاي قديم  و سرعت باالي آن اشاره كرد.  ي ارسال نامه هزينه نسبت به شيوه
 . پردازيم مي ،داشته باشدي معاصر دورهنثر  آموزشثيري كه مي تواند برأت و نامه نگاري ) پيامك ( در زبان 

 
 ی پیامک تاریخچه - 5

اولين بار در انگلستان نخستين پيام از يك كامپيوتر زميني به يك دستگاه سيار فرستاده شد وسيستم پيام كوتاه         
سرويس  وارد شد و 1373در دسترس مردم بريتانيا قرار گرفت. در ايران نيزتلفن همراه از سال  1996تقريبا از سال 

ايراني آزمايش  ايران به وسيله يك سيستم كامالً اولين پيامك در 1381فعال شد. مرداد ماه  1380پيام كوتاه در سال 
با اين  ،سالم دوست عزيز، اگر اين پيغام را دريافت كرديد» آن خانم جواني بود كه پيام  ي شد و دريافت كننده

 (2: 1389 ،دريافت كرد.)شريفي ،را كه شايد  به نظرش چيزي جز يك مزاحمت تلفني نبود «شماره تماس بگيريد...
ارسال آن در  در ايران پيامك در نزد مردم ديرتر از ساير نقاط دنيا شناخته شد؛ اما ازآن زمان به تدريج پيامك و       

بين مردم رايج شد. قيمت مناسب، دسترسي آسان، كوتاهي پيام و جذابيت اين فناوري جديد شرايطي را ايجاد كرد 
اعم  ي مردم  تا حدودي در اختيار همه خدمات پيام كوتاه به سرعت رشد كند وكه تا مدت زمان كوتاهي استفاده از 

 گيرد.  ازكودكان و بزرگساالن قرار
هاي گوناگون  ي در حوزها سرويس پيام كوتاه، به عنوان يك ابزار نوين ارتباطي، داراي كاركردهاي گسترده        

كوتاه به عنوان راهكارهاي تازه براي سرعت بخشيدن به  اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. امروزه پيام
را به خود جلب كرده است. پيامك  را  جوانان ويژه به جامعه، افراد از وسيعي طيف نظر  جدي طور بهامور روزمره  

توان به عنوان تحولي تازه در ابزارهاي اطالع رساني به شمار آورد، كه با توجه به ويژگي اين سيستم، از جمله  مي
توان  به عنوان نمونه مي. مخاطبان قرار گيرد اختيار تواند به راحتي در سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن مي

 57اپراتور همراه اول با دارا بودن بيش از ». ردك بررسي  ،اي طوالني دارد مراه اول را كه در ايران سابقهشركت ه
شود  ترين اپراتور تلفن همراه در كشور محسوب مي ترين و قديمي سال، پرمشترک 20ميليون مشترک و قدمت باالي 

و جمعه يكم  92اسفند  29اي پنج شنبه )روزه1393ساعت آغازين تعطيالت نوروزي  48كه مشتركان آن در 
پيامك نوروزي، سال جديد را به اقوام و دوستان  675هزار و  217ميليون و  486ميليارد و  2(، با ارسال 93فروردين 

جوانان مخاطبان آن نيز عمدتاً  كه ا ارسال اين حجم وسيع از پيامكامّ( www.majiran.comخود تبريك گفتند.)
اي  رساني بر  نثر معاصر فارسي مؤثر باشد و در آينده شاهد گونه هاي غلط و آسيب بر روند آموزش تواند مي، هستند

 ها، قواعد و .معيارهاي پيامك نويسي است. ديگر از نثر در زبان فارسي باشيم كه حاصل ويژگي
 
 زبان فارسي تأثیر گذاری فناوری تلفن همراه بر – 6

اطالعات در قرن بيست و يك فعاليت و پيشرفت چشمگيري داشته است، لوازم  علم و تكنولوژي از آن جا كه       
اند. اين  لوازم از جمله موبايل، جزء الينفك زندگي مدرن   ي بازار شده الكترونيكي زيادي توليد و وارد عرصه

زمان پيام ارسال  ترين كاركردهاي آن استفاده از سيستم پيام كوتاه است كه در كمترين امروزي هستند. يكي از مهم
ي نمايش تلفن  كوچك بودن صفحهبه علت  توانند سريع تر از حال يكديگر باخبر شوند. امّا شود و مردم مي مي
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 اصطالحاً كوتاه  وبه صورت  كلمات را ،اتالف وقتو جلوگيري از  هاي بلند همراه، محدوديت در  ارسال پيام
زبان و ادبياتي را در بين  كنندگان نيز دي است، در اين دوره استفادهنويسند. همانطور كه زبان امري قراردا مخفف مي

اي نه چندان  در آينده  تواند مي ي نوظهور كه فهم آن براي افراد غير مشكل است. اين پديده اند به وجودآورده خود
  ارد سازد.ي زبان فارسي و و در كل بر پيكره ها  طرز نوشتن واژه ،ي تلفظ كلمات ثيراتي بر شيوهأدور ت

 
 ی خط فارسي حفظ چهره - 7 

خط فارسي كه محمل انديشه و عواطف ايرانيان و ناب ترين و ارزشمندترين مفاهيم واالي انساني در طول          
 كه فارسي و ادب زبان ي متصديان اين امر باشد و فرهنگستان تاريخ است، بايد مورد توجه جدي و دقت ريزبينانه

ترين وظايف اوست، در اين راستا نقشي خطير دارد. در اسناد  و... از مهم كلمات تلفظ و ها واژه بر نظارت
پيوستگي فرهنگي نقش  حفظ و مين وأاز آنجا كه خط در ت» آمده است: فرهنگستان در خصوص الفباي فارسي

د را با آنچه در ذخاير ي خط فارسي به صورتي تغيير كند كه مشابهت خو اي برگزيد كه چهره اساسي دارد، نبايد شيوه
نوس أبه كلي از دست بدهد و در نتيجه متون كهن براي نسل كنوني نا م ،فرهنگي زبان فارسي به جا مانده است

اي  چاپي قديم دچار مشكل جدي شوند و به آموزش جداگانه هاي بعد در استفاده از متون خطي و گردد و نسل 
 مردم ي  شود كه اولين وظيفه ( با اين وجود مشخص مي9: 1389 رسي،)فرهنگستان زبان وادبيات فا« محتاج باشند.

اين رسم الخط را در  ،كنند اما پيامكي كه مردم استفاده مي ؛كند ياست كه نبايد تغيير فارسي حفظ رسم الخط كنوني
عريان  يارتباطعادات تلفظ شده و سيستم زباني را به  اين زبان موجب آشفتگي در »دهد و  قرار مي تضعيف معرض

به نقل از )«شود. اين زبان موجب خواندن پريشي، ضعف اماليي و تنبلي ذهن مي :گويد كند. شاترلند مي تبديل مي
ثير منفي أپيامك در دراز مدت يقيناً ت» :و اساتيد زبان و ادبيات فارسي نيز از اين نكته غافل نيستند( 6: 1389 شريفي،

ولي از طرفي  ،دننون جديد باعث توسعه و وسعت بخشيدن به علم روز مي شوخواهد گذاشت، با اينكه علوم و ف
زمان  اثر سوء  طوليا پيامك در  sms، غافل شويم و اين و كالسيك خود هم باعث مي شوند تا از ادبيات كهن

يري اما در دراز مدت د ،كند اگرچه به ظاهر ايجاد وسعت و توسعه در زبان فارسي مي ؛خودش را خواهد گذاشت
 (www.online.com)«نخواهد پاييد كه اثر منفي اش را نشان خواهد داد.

 
 طبقه بندی پیامک - 8

-3 ؛هاي خبري پيامك  -2 ؛هاي احوالپرسي پيامك -1: توان از نظر موضوعي به ده گروه تقسيم كرد ها را مي پيامك    
هاي  پيامك -7 ؛هاي عاطفي پيامك  -6 ؛هاي مناسبتي پيامك-5 ؛ هاي قرار مالقات پيامك -4؛ هاي پرسشي پيامك

 (16: 1389 هاي تبليغاتي)شريفي، پيامك-10 ؛هاي مذهبي پيامك -9؛ هاي طنزآميز پيامك -8 ؛ ادبي
 
 های زباني ناشي از پیامک آسیب – 9  

ها نقش  هاي كوتاه و عوامل و شرايط خاصي كه ارسال پيامك پيامهاي مختلف نگارشي در   با توجه به اشكال        
 توان آثار سوء اين پيام ها را به انواع زير تقسيم نمود: دارند، مي

 
 مخفف سازی و كوتاه كردن كلمات  - 1 – 9

 ي كامل و مستقل از شكل ناقص يا تك حرفي آن استفاده شود به صورتي بدين معني كه به جاي نوشتن يك كلمه
 كه قبالً به طور قراردادي،  معنايي خاص براي آن در نظر گرفته شده باشد. مثال

http://www.online.com/
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 خ: خوبي  ز: زنگ ج: جواب ع: عليك ش: شماره و شارژ س: سالم
تواند  سبب تضعيف نوشتار فارسي، فراموشي شكل اصلي كلمات در بين نسل هاي آينده و  اين نوع نگارش مي

 آسيب به نثر معاصر فارسي شود. 
 
 از بین رفتن ساختار معیار جمالت و عبارات – 2 – 9
 به معناي استفاده از تقدم و تأخر فعل، اسم و يا قيود از زبان معيار است. مثال  
در اين نمونه قيد در ابتداي جمله « امروز به كجا ميروي»امروز داري ميري كجا:  كه  شكل درست آن  اين است »

 لي خودش؛ يعني آخر جمله قرار دارد. يا در مثالي ديگرآمده وفعل نيز در غير از جاي اص
 رفتم بازار ديروز با پسر داييم: ديروز با پسر داييم به بازار رفتم.

ها عالوه بر فاصله گرفتن  از زبان معيار،آشفتگي  و از بين رفتن لطافت  زيبايي جمالت را  رواج اين گونه نوشته
 ن نوشتار فارسي مي شود.درپي دارد و  به تدريج باعث كم رنگ شد

 
  استفاده تركیبي از واژگان فارسي و دخیل - 3 – 9

 يا فينگيليش باشد. اين نوع نوشته به به معناي استفاده  هم زمان ازلغات فارسي و انگليسي در يكديگر مي     
 نيز معروف است. مثال ( انگليسي و فارسي مخفف)فارگيليسي

30mer  : مرسي        a2 :  دعا  nama30 :  سينما  khtar 2 دختر:   
st 2 :دوست    ba بيا : 

هاي ديگر به  استفاده از اين شيوه باعث پيدايش رسم الخط جديد در زبان شده  و راه را براي ورود عناصري از زبان
اشد. كه دردريافت تواند در مواقعي تلفيق اعداد  و واژگان با يكديگر ب اي مي كند. اين شيوه قلمرو زبان فارسي باز مي

 شود. پيام باعث ديريابي معني و ابهام مفاهيم مي
 
 نگارش كلمات فارسي با الفبای التین -4 – 9

 اين كه شود مي نوشته انگليسي الفباي با ولي است؛ فارسي صورت به پيام محتواي اي است كه اين شيوه به گونه      
بيگانه است  و اين نوعي  الفباي كشورهاي استفاده از  كه چرا است؛ مضر پارسي زبان براي خود ي نوبه به نيز پديده

هاي ديگر است كه در زبان فارسي جايز نيست. يكي ديگر از داليل رواج آن در  ي غلط و وام گيري از زبان استفاده
 ه نيزمانندخواهند زبان انگليسي خود را تقويت كنند.اين پديد زبان فارسي استعمال لغات توسط كساني است كه مي

 مثال .است سازي مخفف داراي هاي فارسي پيامك
SLM                  SALAM 

ESHTEB                    ESHTEBAH 
BAREC                   BARESSI 
SA@                         SA'AT 

 باقري مهري ي گفته به بنا داشته است كههايي ديگر اثري سوء  اين استفاده از الفباي كشورهاي بيگانه در زبان     
 نمودگفتاري ولي بيابد تغيير خط يا نگارش سيستم....و فرهنگي سياسي،مذهبي، داليل بنابر اي جامعه در است ممكن»

 شده دگرگون خط شود، دگرگون تركي زبان كه اين بدون تركيه كشور در چنانكه هم نكند تغيير زبان
ي خود را  اي چنين امري اتفاق افتد مردم آن جامعه، خطي راكه آثار گذشته در جامعهوقتي ( 1390،79باقري،.)«است

اند با اين راهكار، آن جامعه را با  سازد.كشورهاي غربي توانسته اند  تغيير داده و خواندن آن را مشكل مي با آن نوشته
در ايران نيز  اند. تحت الشعاع قرار دادهها  ي فرهنگي آن ي تمدني خود بيگانه كنند و پيشينه آثار فرهنگي و سابقه
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كردند اما خوشبختانه اين كار اتفاق نيفتاد و مردم و روشنفكران  ي رضا شاه چنين هدفي را دنبال مي بيگانگان در دوره
 آن زمان هوشيارانه با اين مسأله برخورد و استقامت كردند. در آينده نيز بايد چنين عمل كرد و استفاده از تكنولوژي،

كنند؛ چرا كه اگر بخواهيم  خط  تهي  گذشته ادبي ميراث با را آينده هاي نسل و پيشرفت علم و دانش و ..... نتواند ما
و دستور زبان را تابع تكنولوژي و علم كنيم دائماً بايد نوشتار را تغيير داد زيرا علم  و دانش روزبه روز در حال بسط 

 و گسترش است. 
 
 ها  استفاده از اشکال و صورتک - 5 – 9
هاي همراه، ساخت حاالت چهره با تركيب نقاط و  هاي از پيش آماده شده در تلفن به معناي استفاده از صورتك 

 خطوط است. مثال 

 
درگذشته، نوشتار به صورت تصويري بوده و در طول زمان و گسترش دانش بشري به صورت الفبايي درآمده    

ي همين تكامل خط است. استفاده از اين شيوه نوعي  كنيم نتيجه ا كه اكنون از آن استفاده مياست كه همين الفب
كنيم. در اين شيوه  باشد چرا كه به جاي تقويت زبان و روبه جلو بردن آن از گذشته پيروي مي برگشت به گذشته مي
ها  نده، گريه، خشم و.... از صورتكشود وافراد براي بيان احساسات وعواطف خود ازقبيل خ از اشكال استفاده مي

كنند و به جاي اين كه عواطف به صورت جمالت زيبا و عاطفي بيان شود از اين اشكال استفاده مي كنند  استفاده مي
 شود.  ي لغات زبان مي تواند سبب كاهش زيبايي و دامنه كه اين امر مي

 
 ابداعات مضر در زبان پیامکي - 6 – 9

ي خاصي ندارد   سازند. اين كار قانون و قاعده كيب حروف، افعال و اسامي واژگان جديدي را ميبدين ترتيب كه با تر
 و در كل برخالف اصول زبان معيار فارسي است مثال:

هاي )بزنگ، بتل يا در سوم  از واژه كه به جاي آنمركب نظير )زنگ زدن يا تلفن كردن(  هاي فعل هايي از ساخت واژه
ها  واژه قبيلاين  برند. زدن به كار مي حرف( را به جاي )بحرف ي كلمهكنند ويا  م استفاده ميزنگيد شخص مفرد از 

 شود. اي نداشته است و نوعي ابتكار مضر محسوب مي زبان فارسي سابقه ي ادب هزارسالهدر اصالً
هايي كه )واو( جزيي از كلمه  واژه( در حرف) واواند ننوشتن  اصول ديگري كه استفاده كنندگان پيامك ابداع كرده     
نزديك بسيار  و عاميانه شوند و زبان نوشتن به زبان محاوره شوند نوشته مي كلمات همان طور كه خوانده مي.است

هاي) خواستن، خواهر، خواهش و خواندن ( كه به صورت) خاستن، خاهر، خاهش و خاندن( به  واژه شود. مثالً مي
 .روند كار مي

 
 های امالیي مگونيناه – 7 – 9

سوء بر نگارش فارسي داشته ثيراتي أتواند ت نيز  مي و عالئم نگارشي در زمينه هاي امالييرعايت نكردن قوانين 
 ترين اين اشكال ها عبارتند از: باشد. از مهم

  :نظير ؛سرهم نوشتن بعضي از كلمات كه در دستور زبان فارسي آوردن آن ها جايز نيست - 1 – 7 – 9
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)مي( بايد جدا از دستور زبان معاصر فارسي كه در «، ميخايميشود ، ميخواستم،، مينويسد، ميخورد، ميخواهمكندمي»
 ي بعدازخود نوشته شود. كلمه

گاهي عدم رعايت عاليم نگارشي از قيبل عالمت سؤال، ويرگول، نقطه و....  نيز باعث تأخير در  - 2 – 7 – 9
 شود. تغيير معني درجمالت مي دريافت مفهوم، ديريابي كالم و يا

 
 تأخر فرهنگي و لزوم فرهنگ سازی در پدیده نوین سرویس پیامک  - 10

هر محصول تكنولوژيكي و ارتباطي نوين كه به كشور ما وارد مي شود،  به سبب ناشناخته بودن نيازها و         
كند. همچنين  و نابجا از آن مي جذابيت محصول، جامعه را دچار هيجان هاي دروغين و استفاده غير واقعي

ي اول بايد براي   ها كه در وهله و، رسانهسكاركردهايي غير از كاركردهاي اصلي را به مخاطبان ارائه مي دهد. از اين 
اطالع رساني، خبررساني، آموزش و ارتباطات ضروري استفاده شود، مانند ابزاري سرگرم كننده و هيجان انگيز، در 

رود. از اين رهگذر، جامعه ما در  هاي مخرب به كار مي روزانه، طنز، هجو، شايعه پراكني و لطيفههاي «گپ زني»حد 
شده است. براي بهره گيري مفيد و « تأخّر فرهنگي»به كار بردن درست و بهينه از اين پديده نوين ارتباطي، دچار 

ت كاركردهاي مختلف آن را بشناسيم و در انه، الزم اسرسهايمان در به كارگيري درست از اين  افزايش توان مندي
 .چهارچوب اصولي از آن استفاده كنيم

 
 فرهنگستان و وظایف آن- 11

ي زبان و ادبيات فارسي  فرهنگستان زبان وادب فارسي كه متشكل از متخصصان و استادان مجرب در زمينه          
بايد براي جلوگيري ازگسترش  اين پديده   وارد عمل كار واژه سازي و نظارت بر زبان را برعهده دارند كه  هستند

سازي در بين  و راهكارهايي را براي اصالح اين شيوه  به كار ببرند كه  در قدم  اول اطالع رساني و فرهنگ هشد
) ي ابتدا واژه 1386مانند گذشته عمل نكندكه در سال و تواند از اين كار جلوگيري كند.  آحاد مردم تاحدودي مي

sms) فرهنگستان براي اين واژه معادل پيامك را جايگزين  كردكه هنوز هم  در بين مردم رواج پيدا كرد و بعد
كه اين نوع رسم الخط وارد زبان شود  كمتري دارد ونبايد اجازه دهندي پيام وپيامك در بين مردم رواج  واژه

كلمات بيگانه باشند. بهتر است  ضي ازاين قبيلي زبان را تهديد وبا مشكل مواجه سازد وآيندگان با ديدن  بع وحوزه
يا دست كم هم زمان با ورود آن در جامعه،  كيهاي تكنولوژي كه مسئوالن و كارشناسان فرهنگي پيش از ورود پديده

به فرهنگ سازي و آگاهي بخشي به مردم متناسب با هنجارهاي جامعه بپردازند و راه درست استفاده از آن را به 
ي درست نوشتن و مضرات غلط نوشتن آن را به جامعه  تواند شيوه در زمينه پيامك مي دهند.مثالًمردم آموزش 

در پي چه مشكالتي براي آينده زبان  تواند مي كنند كه با غلط نوشتن كلمات بياموزند ودر بين مردم فرهنگ سازي
 داشته باشد.

 
 نتیجه گیری - 12
كند؛ اما در حوزه  پيامك به عنوان يك ابزار ارتباطي به صرفه و آسان نقش مهمي در زندگي انسان امروز ايفا مي     

، و استفاده از لغات تركيبي و التين ها با مخفف سازي  واژه هاي بسياري نيز مي تواند آسيب تلقي شود. اين ابزار
عرف و رايج به خود مي گيرد و كم شكل  كم و ...، ان فارسيوارد زب نامناسب و وارد كردن مفاهيم ضعيفكلماتي 

هايي غيرمستقيم و مستقيم و نادرست در بين اهل  آموزشو باعث  غناي زبان و ادبيات فارسي را تضعيف مي كند
  گسلد.  را مي هاي بعد نسل و ارتباط گذشتگان، ما و شود ميزبان 
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اي را  توانيم جمله حفظ كنيم و به آيندگان نيز انتقال دهيم. اگر اكنون ميرا  كنوني زبان فارسي خطرسم ال ما بايد      
ست كه از پيشينيان به امديون همين عدم تغيير زبان و عدم ابداع رسم الخط جديد  ،هاي پيشينيان بخوانيم از كتاب

 باعث تغيير در كلماترد تلفظ جديد واژگان پيامك وارد زبان شوند، عالوه بر ايجاد وقتي اما ؛دست ما رسيده است
 به درستي توانند آثار گذشتگان را نمي ده همآينهاي  به تناسب اين موضوع نسل وشود  نيز ميها  شكل نوشتاري آن

، آموزش فرهنگ سازي در بين اقشار مختلف جامعهبه  گرفتار اين آسيب نشويم، در آينده  بخواهيم و اگر بخوانند
 اين  و استفاده از رسانه ها  براي آموزش نياز داريم. هاي آموزشي تشكيل كالس، از فناوري هاي نوين استفاده صحيح

را كه در رأس اصالح  فرهنگستان زبان و ادبيات فارسيسعي و تالش مسوؤالن كشور خصوصا ً موضوع 
 د.طلب ميبيش از پيش  ها و مشكالت  زبان  قراردارد،  ناهمگوني
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