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بررسی میزان همخوانی زبان پیام كوتاه با زبان فارسی معیار
بهمن زندی
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دانشجوي كارشناسي ارشد زبانشناسی دانشگاه پيام نور

چكیده

امروزه تلفن همراه ،به عنوان مدرنترین ابزار ارتباطی شخصی ،با امكانات وسیع ،آسان و

ارزان ،كاربرد ویژهای دارد .از جمله كاربردهای خاص این وسیلة ارتباطی ،اساماس (ارسال

پیام كوتاه) است كه با مقاصد متفاوت در مواقع گوناگون از آن استفاده میشود .در این مقاله

سعی شده است تا پیامهای كوتاه از منظر زبانشناسی بررسی شود و به روش تحلیل محتوا،

میزان همخوانی دستوری و معنایی پیامهای كوتاه با زبان فارسی معیار و همچنین نوع مضامین
(جمالت قصار ،عاشقانه ،پیام تسلیت و تبریك ،طنز و جوك) و نوع نگارش آنها (فارسی،
انگلیسی و فینگلیش) بررسی شود .جامعة آماری این پژوهش ،پیامهای كوتاه دریافت شده در

شش ماه اول سال  1387است كه تعداد  1795پیام كوتاه نمونة آماری را تشكیل داده و تحلیل
شده است .مقایسة پیامكهای فارسی و پیامكهای استفاده شده در جوامع دیگر و به ویژه در

کشورهای انگلیسی زبان ،نشان دهندة این است كه هنوز در زبان فارسی ،گونة خاصی با نام

گونة پیام كوتاه شكل نگرفته است .میانگین  7/8جمله در هر پیامك ( 1795پیامك مطالعه شده
 14028جمله را شامل بودند) و میانگین  26/5واژه در هر پیامك ( 1795پیامك مطالعه شده

 47446واژه را شامل بودند) میانگینهای مناسبی برای داللت بر اصطالح «پیامك» نیست .نتیجة

دیگر اینكه در حال حاضر ،تمایل عمومی بر نگارش اكثریت پیامكها به خط فارسی است .ولی

همچنان پیامكهای زیادی نیز به خط «فینگلیش» ارسال میشود.

كليدواژهها :پیام كوتاه (اساماس) ،تلفن همراه ،زبان معیار ،همخوانی دستوری ،همخوانی

معنایی.

1. Zandi_12@yahoo.com

مقدمه و طرح مسئله

تلفن همراه پدیدة فناورانهای چندرسانهای و چندصنعتی است كه بازتولید تجربههای

فردگرایانة دوران ماست .سؤال از تعامل فرد ،فردیت ،فرهنگ و تلفن همراه به طور حتم

«سؤال چندرشتهای» (سوفولیس )84 : 2002 ،است كه پاسخ آن نیز مستلزم رویكرد و بررسی
«چندرشتهای» است (عاملی .)3 :1387 ،بدین لحاظ ،در این مقاله سعی شده است که به این
پدیده از منظر دانش زبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی نگریسته شود.

زبان یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و به كارگیری آن یكی از ویژگیهای انسان

اجتماعی به شمار میآید .از این روست كه زبان را نهادی اجتماعی دانستهاند كه مهمترین وظیفة
آن ایجاد ارتباط است (مدرسی .)2 :1368 ،زبان در فرایند ارتباطی جایگاه اساسی دارد .ارتباط

نیز به معنای نوعی شریك كردن دیگران در ذهنیت خود و انتقال ذهنیت خود از حصار فردی
به درون جمع است .از این رو ،امروزه میتوان ارتباطات را معادل انتقال معنا یا انتقال مفاهیم یا
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مبادلة پیامها و مفاهیم تعریف كرد (اكرامی .)17 :1386 ،الندبرگ ،1شرای 2و الرسن 3در تعریفی

كوتاه میآورند« :ارتباط عبارت است از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهایی چند» (اكرامی،
 .)18 :1386در فرهنگ لغات وبستر 4آمده است كه عمل برقرار كردن ارتباط میتواند از طریق
كلمات ،حروف ،پیامها ،كنفرانسها ،مكاتبهها و  ...انجام گیرد (محسنیانراد32 :1378 ،ـ.)42

دربارة زبانی که در جامعه استفاده میشود ،میتوان به دو گونه اشاره كرد :زبان گفتار یا

روزمره ،به معنی زبان محاورة رایج یا زبان زندة گفتاری تودة مردم و زبان معیار؛ اگرچه در

پارهای از مواقع تفكیك آنها از یكدیگر به سادگی میسر نیست ،اما تفاوت میان مراتب زبانی ـ

تفاوت میان زبان محاورة رایج با زبان معیار ـ در نحوة كاربردهای زبان به وضوح مشهود است و
نمیتوان این مراتب زبانی را با یكدیگر در یك تراز قرار داد .به زعم مدرسی ( )232 :1368زبان

معیار گونهای معتبر از هر زبان است كه الگوها و صورتهای تلفظی ،امالیی و دستوری آن را

بیشتر ،گویندگان تحصیلكردهای به كار میبرند كه در مراكز فرهنگی و سیاسی هر كشور زندگی
میكنند .گونة معیار در ورای گونههای منطقهای و اجتماعی هر زبان قرار دارد و غالب ًا به عنوان

زبان رسمی در آموزش ،رسانههای گروهی ،نوشتار و سایر موقعیتهای مشابه از آن استفاده
1. G.A.Lundberg
2. C.C.S.Chraye
3. O.N.Larsen
4. Webster

میشود و در واقع ،یك الگوی زبانی معتبر است كه گویندگان گونههای اجتماعی و جغرافیایی

گوناگون هر زبان میكوشند به آن نزدیك شوند و در موقعیتهای مناسب از آن استفاده كنند.
كرولی ( )2008نیز در اثر خود ،انگلیسی معیار را در مقابل «انگلیسی بد» قرار میدهد.

اصوال زبان معیار با پیدایش نظام نوشتاری (خط) پا به عرصه گذاشته است( .دایرةالمعارف

بریتانیكا.)2008 ،دایرةالمعارف آكسفورد ( )2008هم در تعریف زبان معیار ،آن را گونهای
میداند كه در انتشارات عمومی ،رسانههای خبری ،آموزش ،ارتباطات اداری ،اسناد حقوقی و
به ویژه در میان طبقة متوسط كاربرد دارد .البته شاید ویژگی پایانی این تعریف دربارة جامعة
ایران و زبان فارسی كام ً
ال صادق نباشد.

رضایی ( )1383در مقالة خود .در پاسخ به این سؤال كه زبان معیار چیست و چه ویژگیهایی

دارد؟ مینویسد:

هر زبانی به مقتضای شرایطی ،همچون تعلق اهل آن به منطقة جغرافیایی و طبقة

اجتماعی معین و جنسیت و قومیت و سن و تحصیالت سخنگویان ،دارای گونههای
متعدد است كه از میان آنها یك ـ و احیان ًا چند ـ گونه از اعتبار بیشتری برخوردارند و به

ن گونههای خاص را به كار میبرند،
عنوان زبان مشترك پذیرفته شدهاند .كسانی كه ای 
ن رو ،سخنگویا ِن سایر گونهها به تقلید از
از منزلت ممتازی برخوردار میگردند .از ای 
زبان آنها گرایش پیدا میكنند .این گونة خاص زبان معیار نامیده میشود.

صادقی ( )1362نیز ضمن معرفی زبان معیار به عنوان زبان طبقة حاكم یا زبان درسخواندگان

به توصیف مشخصات زبان معیار ،تثبیت و تدوین آن ،گسترش جغرافیایی و منشأ تاریخی و

گونههای نوشتاری و گفتاری آن پرداخته است و زبان معیار را زبانی میداند كه در ورای
لهجههای محلی و اجتماعی رایج در هر كشور قرار دارد و وسیلة ارتباط اجتماعی ،علمی و ادبی

كسانی است كه ممكن است در موقعیتهای دیگر به لهجههای محلی یا اجتماعی خاص خود
تكلم كنند .این زبان معموالً همان زبان درسخواندگان است و غالب ًا با زبان نوشتار یكی است.

وی در مقالة دیگری ( )1367با عنوان «تحول زبان و تثبیت یا معیارسازی آن :دو جریان

مخالف و ناگزیر» ،به روند تغییرات زبانی و معیارسازی زبان میپردازد .وی جریان معیارسازی
را در برخی كشورها ،آگاهانه و با برنامهریزی و در برخی كشورها به صورت طبیعی میداند.

همچنین نظاممندی زبان و لزوم حفظ ارتباط مؤثر و بیاختالل را عاملی در نگهداری و حفظ
زبان معیار میداند.
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زبان معیار به نظر فرشیدورد «زبان فرهنگی و ادبی مشتركی است كه درسخواندگان ،روحانیان،

سیاستمداران ،دانشمندان ،روزنامهنویسان و نویسندگان كتابهای درسی و علمی و فنی و تخصصی

آن را به كار میبرند و با آن مینویسند و ادای مقصود میكنند» (سارلی .)39 :1387 ،آن گونه زبانی
كه به قلمرو ملی و فراگیر اختصاص دارد و در میان همة فارسیزبانان تحصیلكرده مشترك است،

زبان معیار نامیده میشود (سمیعی .)1378 ،زبان معیار گونهای مدون و تثبیتشده از زبان است

كه بخش چشمگیری از افراد جامعهای زبانی آن را به عنوان الگو پذیرفتهاند و به كار میبرند و

ویژگیهایی از قبیل ثبات ،انعطافپذیری و دقت یا پختگی را دارد (گاروین1973 ،؛ به نقل از:
رضایی.)1383 ،

در دایرةالمعارف زبان و زبانشناسی ،زبان معیار گونهای تعریف شده است كه مردم

تحصیلكرده و كسانی به كار میبرند كه از نظر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برتری دارند.

بنابراین ،میتوان گفت که زبان معیار یكی از گونههای زبانی رایج در جامعة زبانی است كه با
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تغییراتی كه در صورت و ساخت (تدوین و تثبیت) و نیز نقش و كاركرد آن (گسترش نقش و

كاركرد) ایجاد میشود ،اكثر افراد جامعة زبانی به عنوان الگوی زبانی معتبر آن را میپذیرند و
در نوشتارهای رسمی و گفتارهای برنامهریزی شده به كار میبرند.

از دیدگاه تجویزی ،زبان معیار زبانی است كه کمترین گوناگونی را در شكل و بیشترین

گوناگونی را در نقش و كاركرد داشته باشد .به عبارت دیگر ،زبان معیار باید بتواند با كمترین

امكانات زبانی و واحدهای زبانی ،بیشترین ارتباط را ایجاد كند و در صورت امكان ،به جای

دیگر گونههای زبانی به كار رود و جای آنها را بگیرد .زبان معیار (استاندارد) یك گونة خاص

زبانی است كه در موقعیتهای قانونی یا نیمهقانونی به كار برده میشود .از آنجا كه استفاده از
این گونه معموالً در مدارس و رسانهها ترجیح داده میشود ،گویشوران این گونه را ،از بعضی
جهات ،از دیگر گویشها صحیحتر فرض میكنند .اغلب و نه همیشه ،بسته به زبان شهر
پایتخت ،زبان استاندارد یا معیار با انتخاب مشخصههای منطقهای و موقعیتی خاص و رد انواع

دیگر تعریف میشود .این گونة زبانی همان چیزی است كه به طور نمونه ،به فراگیران زبان به

عنوان زبان خارجی تعلیم داده میشود و بیشتر متون نوشتاری آن زبان ،از نظر امال و دستور ،از
آن تبعیت میكند .چشایر و اشتاین (1)1997مطالعات و پژوهشهای زبان معیار را بخش مهمی
از جامعهشناسی زبان ،گونهشناسی و زبانشناسی درزمانی میدانند.

با توسعة فناوری اطالعات و گسترش شبكة تلفن همراه در چند سال اخیر و فرصتها و

شیوههای جدید ارتباطی كه این شبكه در اختیار افراد میگذارد ـ به خصوص سرویس پیام

كوتاه كه از شیوههای ارتباط غیركالمی است ـ بررسی تأثیراتی كه این پدیده بر جامعه میگذارد
و همچنین تأثراتی كه از جامعه میپذیرد ،حائز اهمیت بسیار است.

سرویس پیام كوتاه یا پروتكل ارسال پیام كوتاه از طریق تلفن ،پیامهای ارسالی بسیار كوتاه

است و محدودیت حرفی دارد .این محدودیت در ایران  152حرف یا كاراكتر انگلیسی و 70
حرف یا كاراكتر فارسی است .كاركردهای این پدیدة علمی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعة «در
حال گذار» ایران با سایر جوامع فرق دارد ،چرا كه ایران از نظر میزان تولید و استفاده از دانش ،نوع

باور و اعتقاد ،وضعیت فرهنگی و اقتصادی ،جایگاه و پایگاه بینالمللی با سایر كشورها ،به ویژه

كشورهای توسعهیافته ،بسیار متفاوت است .به هر حال ،مهمترین كاركردهای پیام كوتاه عبارتند از:

اطالعرسانی ،ایجاد ارتباط ،تفریح و سرگرمی ،تخلیة روانی ،شوخی و طنز ،تبلیغات ،ایجاد نگرش
جدید ،سیاسی ،ایجاد شبكة اجتماعی ،خالقیت و تولید ادبی ـ هنری ،اعتقادی ـ مذهبی .از علل

محبوبیت و شیوع پیامك میتوان به علل اقتصادی (ارزان بودن) ،فیلترینگ كمتر ،نیاز به سرگرمی و
تفنن و فقدان محدودیت ارتباطی بین دو جنس متفاوت اشاره كرد (اكرامی.)52 :1386 ،

به دلیل كاركردهای فراوان این پدیده و محبوبیت و شیوع فراگیر و روزافزون آن در جامعه،

بررسی زبان پیام كوتاه با توجه به محدودیتهای زبان معیار در قیاس با زبان زندة جاری در
ذهن مردم و در رساندن معانی مجازی و كنایی و لحنهای مختلف هر عبارت یا متن حائز

اهمیت است .با توجه به زمان كوتاهی كه از راهاندازی سیستم پیام كوتاه میگذرد ،پژوهشهای
اندكی دربارة این پدیده اجرا شده است.

هنگامی که ما گفتمان را به مثابة امری ارتباطی تبیین میکنیم که دو بعد دیگر (زبان و بافت)

نیز دارد ،از گفتمانهای خاص استفاده میکنیم .گفتمان «پیامك» نیز اینچنین است .چرا که ما

«پیامك» را به مثابة یک امر ارتباطی دارای زبان خاص و شکل گیرنده در یک بافت اجتماعی
خاص در نظر گرفتهایم .اینجاست که ما با گفتمان «پیامك» سروکار داریم (نادری.)1386 ،

از منظر این پژوهش ،زبان فارسی معیار شاخصی است كه میتوان گونههای دیگر زبان ،از

جمله گونههای ادبی ،نسلی ،رسانهای و  ...را با آن مقایسه كرد .تحوالت و پیشرفتهای علمی
و ارتباطی در هر جامعه از پدیدههای مهمی است كه اثرات زبانی گستردهای دارد .در خصوص

بررسی نمونههای ناهمخوانی یا هنجارگریزی گونههای متفاوت زبان با زبان معیار مطالعات و

پژوهشهایی انجام شده است كه به آنها اشاره میشود.
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اصغری ( )1384در پژوهش خود با عنوان «انتقال پیام در متون معیار زبانی و متون ادبی:

یك بررسی مقابلهای» ،نیز به بررسی متون معیار زبانی و متون ادبی پرداخته است.شایسته

پیران ( )1374پژوهشی در باب سخنكاوی و تحلیل مكالمات تلفنی انجام داده است .خامه

سیفی ( )1381پژوهشی با عنوان «بررسی ویژگیهای آوایی و ساختواژی و دگرگونیهای
معنایی گفتار عادی جوانان دبیرستانی تهران» انجام داده است و در آن ،سیر تحول زبان معیار
و تغییرات آن را در سه سطح معنایی ،ساختواژی و معنایی بررسی كرده است .پیك ()1380
پیوستار سبكی افعال بسیط و پربسامد فارسی در گونههای مختلف زبان فارسی را بررسی کرده

است .اكرمیان ( )1382نیز میزان هنجارگریزی نحوی در گونة گفتاری زبان ورزش را بررسی

و واكاوی کرده است.

ش خود به بررسی جامعهشناختی گونة فارسی جاهلی و مقایسة
مستعلی ( )1380در پژوه 

آن با فرایندهای آوایی گونة فارسی محاورهای تهران پرداخته است .سارا زاهدی اصل ()1383
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نیز به مقایسة كالمی گفتار و نوشتار زبان فارسی ،میرزابابایی ( )1383به توصیف گونة زبانی
اتاقهای گفتگو در اینترنت ،شاهناصری ( )1381به بررسی هنجارهای واژگانی در تعامالت

كالمی دختران نوجوان ،فوالدی ( )1382به تعیین برخی تفاوتیهای آوایی ،صرفی و نحوی
گونة نوشتاری با گونة گفتاری در زبان فارسی تهرانی و محمد حسینی ابریشمی ( )1370به
تغییر گونة سبكی زبان در موقعیتهای مختلف اجتماعی پرداختهاند.

كتاب مردمشناسی ارتباطات خودمانی ( ،)1386حاصل پژوهش محمود اکرامی ،نخستین

کتابی است که در حوزة تحلیل اجتماعی ،فرهنگی و ارتباطی پدیدة اس.ام.اس در ایران به
نگارش درآمده است .پژوهش با بررسی و تحلیل  6173پیام کوتاه که جوانان  18تا  28سالة

شهر مشهد از ابتدای فروردین  85تا فروردین  86ارسال کردهاند ،میکوشد تا به شش پرسش

اساسی خود پاسخ گوید .کتاب در پنج فصل پدیدة اس.ام.اس را بررسی میکند و در پایان

فصل پنجم ،در بخش پیوست ،نمونههایی از هر مقوله را ذکر میکند ،ضمن آنکه در کنار هر
مقوله نیز نمونههایی را برای روشن شدن ذهن خوانندگان ارائه میکند .پژوهشگر اگرچه در

ابتدای پژوهش خود فرضیهای را مطرح نمیکند تا در پی اثبات آن برآید ،اما پرسشهای اساسی

مطرح شده به گونهای حکم فرضیه را یافتهاند و در بخش یافتهها پاسخ داده میشوند .نقش
رسانة ملی (رادیو و تلویزیون) در پدیدة اس.ام.اس چگونه است؟ محتوای پیامهای کوتاه در

چه زمینههایی است؟ دالیل استقبال و استفادة بیش از حد مردم به ویژه جوانان از سرویس

پیام کوتاه چیست؟ آیا ما در ارتباط فرهنگی دچار تأخر فرهنگی هستیم؟ شکل و ساختار

زبان پیامهای کوتاه چیست؟ چه رابطهای میان فرهنگ عمومی و پیامهای کوتاه وجود دارد؟

اینها شش پرسش اساسی این پژوهش است که با تکیه بر چارچوبهای نظری حوزههای
جامعهشناسی ،ارتباطات ،روانشناسی اجتماعی و  ...درصدد پاسخ به آنها برمیآید.

«ادبیات پیامهای کوتاه و بافت اجتماعی ـ فرهنگی ایران ،مطالعة پیامهای کوتاه مناسبتی

دو روز اول نوروز  ،1385مصادف با اربعین حسینی» كارنوشتی دانشجویی است كه فاطمه
جناب اصفهانی برای درس جامعهشناسی ادبیات تهیه كرده است .در این مقاله سعی شده است

بومی شدن تكنولوژی با استفاده از تحلیل محتوای پیامهای تبریك و تسلیت فروردین 1385

بررسی شود .وی بر این باور است كه با توجه به اینکه پیامكهای مناسبتی توانسته است حتی
جایگزین مناسک فرهنگی ما شود ،بنابراین موبایل در بافت فرهنگی ما بومی شده است.

مقالة دیگری را نیز با عنوان «تحلیل محتوای پیامهای كوتاه دانشجویان دانشگاههای تهران»

ل كنندة
كوثری و خیرخواه (  )1387نگاشتهاند كه در آن ،مؤلفان پیام كوتاه را به عنوان تسهی 

ارتباط میانفردی بررسی و سعی كردهاند تا مخاطبان پیام كوتاه ،محتوا ،زمان بیشترین ارسال

پیامك ،جنسیت ووضعیت تأهل استفاده كنندگان از پیامك را در بین دانشجویان دانشگاههای

تهران بررسی کنند .این مقاله كه از منظری جامعهشناسی محتوای پیامهای كوتاه را تحلیل کرده
است ،نهایت ًا حاكی از آن است كه نوعی اخالق ارتباطی جدید ،به ویژه میان دو جنس ،در حال
ظهور است و تلفن همراه و پیام كوتاه ،تأثیر مهمی در آن دارند .این مسئله از سویی ممکن

است موانع گذشته در راه تعامل و ارتباط صحیح دختران و پسران دانشجو را در دانشگاه از
میان بردارد ،اما از دیگر سو ،ممکن است ارزشها و هنجارهای مرسوم در جامعه را نزد جوانان

بیاعتبار سازد و به نوعی آنومی اجتماعی دامن بزند.

عالوه بر اینها ،فروغ جباری در سال  1385پایاننامهای با عنوان «بررسی پیام كوتاه زبان

فارسی از منظر زبانشناسی اجتماعی» ،با هدف بررسی پیامهای كوتاه فارسی از دو جنبة صوری
و محتوایی نوشته است كه نهایت ًا به نتیجههای ذیل دست یافته است:

 .1حروف انگلیسی (فینگلیش) در نگارش پیامهای كوتاه فارسی كارآیی باالیی دارد؛  .2در

خصوص ویژگیهای مشترك صوری پیام كوتاه ،رعایت عالمتگذاری به شیوة سنتی كمكم
در حال از بین رفتن است .برجستهسازی نیز در پیامهای كوتاه فارسی در اكثر مواقع ،به دلیل

تأكید بر مطلب ،جمله یا كلمة خاص استفاده میشود.
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اما اثر عاملی و همكاران ( )1387با عنوان «مطالعات تلفن همراه» را شاید بتوان جامعترین كتاب

موجود به زبان فارسی قلمداد كرد كه سعی دارد پدیدة تلفن همراه و در ذیل آن «پیامك»های فارسی

را مطالعه کند.از نظر آنان ،تغییر پارادایمی كه در حوزة «حكمرانی» به وجود آمده است ،پارادایم

مدیریتی «حكمرانی الكترونیك» را ،كه بر ظهور رایانه ناظر بود ،به پارادایم «حكمرانی تلفن همراه»

تبدیل كرده است .این تغییر معنای مبهم« ،تلفن همراه» را از «ابزار سادة ارتباطی» به «ابزار زندگی
و ابزار حكمرانی فردگرا» نه صرف ًا در قلمرو زندگی فردی ،بلكه زندگی فرد به عنوان یك شهروند
الكترونیك منتقل میكند .با این نگاه ،تلفن همراه واسطه و كد ارتباطی فرد و خانواده ،فرد و بازار ،فرد

س
و یادگیری ،فرد و امور روزمرة زندگی و سرانجام فرد و حكومت است (عاملی .)4: 1387،بر اسا 

پژوهش انجام شده در ایران در سال ( 1384عاملی 176 :1387 ،ـ  32 ،)142درصد ارتباطات

از طریق تلفن همراه به منظور انجام كار است و مابقی ارتباطات مربوط به ارتباطات دوستانه (3
درصد) و فامیلی ( 8درصد) است .پژوهش یاد شده نشان میدهد كه به رغم توسعة پیامك در
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ایران ،همچنان جایگاه آن در فرایندهای كار بسیار ضعیف است و باالترین فراوانیها به جوك
( 29درصد) و پیامهای معمولی ( 21درصد) متعلق است.

جدول فراوانی نسبی انواع پیامك (عاملی)1387 ،
نوع پيامك

نوع پيامك

خبر

1

هشدارهاي نظامي

1/5

آگهي تبليغاتي

2/8

پيامهاي مذهبي
پيامهاي كاري
كالم حكيمانه

0/5
17

1/4

پيامهاي عاشقانه

4/8

پيامهاي معمولي

21

جوك

29

این مطالعه نشان میدهد که رایجترین استفادة متنی از تلفن همراه ،برای ارسال متنهای

جوك است كه درصد استفاده از متنهای جوك در میان مردان بیشتر است .در رتبة بعد،

پیامهای كاربردی قرار دارد و مضامین عاشقانه نیز در مرتبة سوم قرار گرفته است؛ دختران بیشتر

این گونه پیامها را ارسال میکنند.

همچنین تعدادی از مقاالت و مطالب موجود در سایتها و وبالگهای اینترنتی نیز دربارة

پیام كوتاه و عوارض و پیامدهای آن در جامعة امروزی مطالعه کردهاند .بیشتر این مقاالت از
دید جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم اجتماعی ،سیاسی و  ...به این پدیدة نوپا نظر داشتهاند،

ولی آنچه از قلم افتاده ،بررسی و تحلیل پیامهای كوتاه از منظر زبانشناسی و میزان همخوانی
پیامهای كوتاه با زبان معیار است.

آنچه ما در این پژوهش در پی مطالعة آن هستیم ،شناسایی زبان یا نمادهای استفاده شده در

پدیدة «پیامك» است و اینكه این زبان تا چه اندازه با زبان معیار همخوانی دارد .لذا پرسشهای

این بررسی عبارتند از:

 .۱میزان همخوانی زبان پیام كوتاه با زبان معیار چه اندازه است؟

 .۲زبان پیام كوتاه چقدر با نگارش زبان معیار همخوانی دارد؟
 .۳زبان پیام كوتاه تا چه اندازه با دستور زبا ِن زبان معیار همخوانی دارد؟

 .۴زبان پیام كوتاه از نظر معنایی تا چه اندازه با زبان معیار همخوان است؟

 .۵میزان استفاده از كاراكترهای (نشانههای) غیرزبانی در زبان پیام كوتاه چقدر است؟
 .۶زبان پیام كوتاه به زبان معیار نزدیكتر است یا به زبانهای محلی؟

ش
روش پژوه 

روش استفاده شده در این پژوهش ،تحلیل محتوای كمی بوده است كه از روشهای مهم

ش و پرسشهای مطرح شده ،این پیامكها در
مطالعة اسنادی است .بر اساس اهداف پژوه 

مقولههایی همچون نحوة نگارش (فارسی ،انگلیسی ،فینگلیش) ،رعایت قواعد دستوری ،معنایی

(معنای حقیقی یا كنایی) ،شاخصههای غیرزبانی یا نمادها (شكل ،تركیب اعداد و حروف و )...

و استفاده از زبانهایهای محلی جای داده شدند .واحدهای تجزیه و تحلیل یا واحدهای ثبت،
در این مطالعه ،شامل نماد غیرزبانی ،كلمه ،جمله و مضمون بوده است .در نهایت ،به كمك آمار
توصیفی و استنباطی ،به بحث و تفسیر نتایج پرداخته شده است .جامعة آماری این پژوهش

پیامهای كوتاه دریافت شده در شش ماه اول سال 1387است كه تعداد  1795پیام كوتاه نمونة
آماری را تشكیل داده و تحلیل شده است.
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یافتهها

بررسی اولیة نشان میدهد كه  1795پیامك مطالعه شده 14028 ،جمله (با میانگین  7/8جمله

در هر پیامك) 47446 ،واژه (با میانگین  26/5واژه در هر پیامك) 1866 ،پاراگراف (با میانگین

 1/03پاراگراف در هر پیامك) و 2633مضمون (با میانگین  1/46مضمون در هر پیامك) داشته

است.

پس از ورود اطالعات پیامكها در برنامة  SPSSو به دست آوردن فراوانی آنها از تعداد

ت شده 25/75 ،درصد ( 678نمونه) كلمات قصار 1/5 ،درصد ( 44نمونه)
كل  2633مضمون ثب 
پیام تبریك به مناسبت اعیاد 0/25 ،درصد ( 4نمونه) پیام تسلیت برای مناسبتهای عزاداری،

26درصد ( 683نمونه) جمالت عاشقانه 15 ،درصد ( 393نمونه) جوك و  31/5درصد (831
نمونه) طنز بوده است .در جدول شمارة  1توزیع فراوانی مضامین آورده شده است.
جدول  .۱توزیع فراوانی مطلق و درصدی پیامكها بر اساس نوع مضمون
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نوع مضمون
طنز

جمالت عاشقانه
جمالت قصار
جوك
تبریك اعیاد
تسلیت و عزاداری

تعداد
831
683
678
393
44
4

فراوانی درصدی
31/5
26
25/75
15
1/5
0/25

از كل  1795پیامك ،از نظر سبك نگارش 80/8 ،درصد ( 1450نمونه) به صورت نثر و

 19/2درصد ( 345نمونه) به صورت نظم بوده است .توزیع فراوانی پیامكها بر اساس سبك

نگارش در جدول 2آورده شده است.

جدول  .۲توزیع فراوانی مطلق و درصدی پیامكها بر اساس سبك نگارش
سبك نگارش

تعداد

نثر

1450

نظم

345

فراوانی درصدی

80/8
19/2

باتوجه به اطالعات جدول  ،۳پیامكها بر اساس خط نگارش به سه نوع فارسی ،انگلیسی

و فینگلیش تقسیم شده است كه از تعداد كل پیامكهای ثبتشده 66 ،درصد ( 1196نمونه) به
خط فارسی 0/2 ،درصد ( 4نمونه) انگلیسی و  33/8درصد ( 594نمونه) فینگلیش است.
جدول  .۳توزیع فراوانی مطلق و درصدی پیامكها بر اساس خط نگارش
فراوانی درصدی

نوع نگارش

تعداد

فارسی

1196

66

انگلیسی

4

0/2

فینگلیش

594

33/8

س اطالعات درج شده در جدول  ۴و بر اساس بررسیهای انجام شده ،از تعداد
بر اسا 

 1795نمونه پیامك  93/5درصد ( 1679نمونه) از نظر دستوری با زبان معیار مطابقت دارد،

ی با زبان معیار مطابقت دارد و فقط  0/2درصد ( 3نمونه)
 6/3درصد ( 113نمونه) تا اندازها 
اص ً
ال مطابقت ندارد.
س همخوانی از نظر دستوری با زبان معیار
جدول  .۴توزیع فراوانی پیامكها بر اسا 
همخوانی دستوری با زبان معیار

تعداد

فراوانی درصدی

مطابقت دارد

1679

93/5

ی مطابقت دارد
تا اندازها 

113

6/3

اص ً
ال مطابقت ندارد

3

0/2

س اطالعات به دست آمده از جدول  ۵و بررسیهای انجام شده ،از كل
همچنین بر اسا 

پیامكهای ثبتشده 30/1 ،درصد ( 541نمونه) از نظر معنایی با زبان معیار مطابقت كامل دارد،

ی از نظر معنایی با زبان معیار مطابق است و  0/8درصد
 69/1درصد ( 1240نمونه) تا اندازها 
( 14نمونه) اص ً
ال با زبان معیار مطابقت ندارد.
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س همخوانی از نظر معنایی با زبان معیار
جدول  .۵توزیع فراوانی مطلق و درصدی پیامكها بر اسا 
همخوانی معنایی با زبان معیار

تعداد

فراوانی درصدی

مطابقت دارد

541

30/1

ی مطابقت دارد
تا اندازها 

1240

69/1

اص ً
ال مطابقت ندارد

14

0/8

از كل پیامكهای ثبت شده در  1/8درصد ( 33نمونه) از كاراكترهای غیرزبانی استفاده شده

است و فقط  0/5درصد ( 9نمونه) نیز دارای عناصر زبانهای محلی است .این اطالعات در
جدول  ۶درج شده است.

س میزان كاراكترهای غیرزبانی و عناصر زبانهای محلی
جدول  .۶توزیع فراوانی مطلق و درصدی پیامكها بر اسا 
تعداد
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فراوانی درصدی

دارد

ندارد

دارد

ندارد

استفاده از كاراكترهای غیرزبانی

33

1762

1/8

98/2

استفاده از عناصر زبان محلی

9

1786

0/5

99/5

ت شده ،از نظر استفاده از نشانههای
س مطالعات انجام شده ،از كل تعداد پیامكهای ثب 
بر اسا 

زبانی و غیرزبانی (كاراكترها  +اعداد) ،در  53/7درصد ( 964نمونه) ،فقط از یك نوع نشانه

استفاده شده است ،در  45/9درصد ( 824نمونه) از هر دو نوع و در  0/4درصد ( 7نمونه) از

سه نوع نشانه استفاده شده است .جدول  ۷نشاندهندة این اطالعات است.

س تعدد انواع نشانهها
جدول  .۷توزیع فراوانی مطلق و درصدی پیامكها بر اسا 
تعدد پیامك

تعداد

فراوانی درصدی

یك نوع

964

53/7

دو نوع

824

45/9

سه نوع

7

0/4

با مطالعة جداول دوبعدی به میزان ارتباط و پیوستگی نوع پیامك با هر یك از متغیرهای

سبك نگارش ،همخوانی دستوری ،همخوانی معنایی ،استفاده از نشانههای غیرزبانی و استفاده
از عناصر زبان محلی پرداختهایم.

ش و جملههای قصار
جدول  .۸جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی بین متغیرهای پژوه 
متغیرها

سبك نگارش

جملة قصار
ویژگی
نثر
نظم

مطابقت دارد
همخوانی دستوری تا اندازهای مطابقت دارد
اص ً
ال مطابقت ندارد
همخوانی معنایی

مطابقت دارد
تا اندازهای مطابقت دارد
اص ً
ال مطابقت ندارد

استفاده از نشانههای دارد
ندارد
غیرزبانی
وجود عناصر زبان دارد
ندارد
محلی

خیر

بله
تعداد

درصد

تعداد

درصد

499
179
643
35
0
339
337
2

73/6
26/4
94/8
5/2
0
50
49/7
0/3

951
166
1036
78
3
202
903
12

85/1
14/9
92/7
7
0/3
18/1
80/8
1/1

0
678

0
100

33
1084

3
97

2
676

7
0/3
1110 99/7

0/6
99/4

سطح ضریب
مقدار
كایاسكوئر معناداری توافق

36/19
4/24

0/14 000/0
0/05 0/070

0/32 000/0 205/09
20/41

0/11 000/0

0/93

0/02 0/275

س آمارههای جدول  ، ۸از نظر سبك نگارش 73/6 ،درصد جمالت قصار (499
بر اسا 

نمونه) به صورت نثر و  26/4درصد ( 179نمونه) به صورت نظم است .در جمالتی كه به

صورت قصار نیست 85/1 ،درصد ( 951نمونه) به نثر و  14/9درصد ( 166نمونه) به نظم

هستند .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان عنوان کرد كه تفاوت

معناداری از نظر سبك نگارش در بین جمالت قصار و غیرقصار وجود دارد .میزان پیوستگی
بین سبك نگارش و قصار یا غیرقصار بودن جمالت  0/14است.

از نظر همخوانی دستوری 94/8 ،درصد از جمالت قصار ( 643نمونه) با زبان معیار

ی مطابقت دارد .درحالیكه  92/7درصد
مطابقت دارد 5/2 ،درصد ( 35نمونه) نیز تا اندازها 

ی
جمالت غیرقصار ( 1036نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد 7 ،درصد ( 78نمونه) تا اندازها 
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مطابقت دارد و  0/3درصد ( 3نمونه) اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح

معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر همخوانی دستوری تفاوت معناداری بین جمالت
قصار و غیرقصار وجود ندارد .میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و قصار یا غیرقصار

بودن جمالت  0/05است.

از نظر همخوانی معنایی 50 ،درصد ( 339نمونه) جمالت قصار با زبان معیار مطابقت
ی مطابقت دارد و  0/3درصد ( 2نمونه) اص ً
ال با زبان
دارد 49/7 ،درصد ( 337نمونه) تا اندازها 

معیار مطابقت ندارد .درحالیكه در جمالت غیرقصار ،از نظر همخوانی معنایی 18/1 ،درصد

ی مطابقت دارد و
( 202نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد 80/8 ،درصد ( 903نمونه) تا اندازها 
 1/1درصد ( 12نمونه) اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری

آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر همخوانی معنایی ،تفاوت معناداری در بین جمالت قصار و
غیرقصار وجود دارد .میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و قصار یا غیرقصار بودن جمالت
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 0/32است.

از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،از تعداد كل  678نمونه جملة قصار ،در 100

درصد آنها از كاراكتر غیرزبانی استفاده نشده است .درحالیكه در  3درصد جمالت غیرقصار

( 33نمونه) ،از كاراكترغیرزبانی استفاده شده و در  97درصد ( 1084نمونه) از كاراكترغیرزبانی

استفاده نشده است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت

كه از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،تفاوت معناداری در بین جمالت قصار و غیرقصار

وجود دارد .میزان پیوستگی بین میزان استفاده از كاراكترهای غیرزبانی و قصار و غیرقصار بودن

جمالت  0/11است.

از نظر وجود عناصر زبانهای محلی ،در  0/3درصد جمالت قصار ( 2نمونه) از عناصر

زبان محلی استفاده شده است و  99/7درصد ( 676نمونه) نیز فاقد عناصر زبان محلی بودند.
در جمالت غیرقصار 0/6 ،درصد ( 7نمونه) دارای عناصر زبان محلی و  99/4درصد (1110

نمونه) فاقد عناصر زبان محلی بودند .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن

میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از عناصر زبان محلی ،تفاوت معناداری در بین جمالت
قصار و غیرقصار وجود ندارد .میزان پیوستگی بین وجود عناصر زبان محلی و قصار و غیرقصار

بودن جمالت  0/02است.

ش و پیامكهای تبریك اعیاد
جدول  .9جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی بین متغیرهای پژوه 
متغیرها

فاكتور هاي مورد
بررسي

خیر

بله
تعداد

درصد

تعداد

درصد

28
16

63/6
36/4

1422
329

81/2
18/8

37
مطابقت دارد
ی مطابقت دارد 7
همخوانی دستوری تا اندازها 
اص ً
0
ال مطابقت ندارد

84/1
15/9
0

1642
106
3

93/8
6/1
0/2

سبك نگارش

نثر
نظم

مطابقت دارد
29
ی مطابقت دارد 15
همخوانی معنایی تا اندازها 
اص ً
0
ال مطابقت ندارد
0
دارد
استفاده از
44
كاراكترهای غیرزبانی ندارد

65/9
34/1
0
0
100

512
1225
14
33
1718

0
44

0
100

9
1742

وجود عناصر زبان
محلی

دارد
ندارد

مقدار
ی
كا 
اسكوئر
8/54
7/13

سطح ضریب
معناداری توافق
0/005
0/028

0/07
0/06

29/2
70
0/8
1/9
98/1

27/5

0/000

0/12

0/85

0/438

0/02

0/5
99/5

0/23

0/799

0/02

س آمارههای جدول  ،9از نظر سبك نگارش 63/6 ،درصد جمالت تبریك اعیاد
بر اسا 

( 28نمونه) به صورت نثر و  36/4درصد ( 16نمونه )به صورت نظم است .در جمالتی كه

غیر از تبریك اعیاد بود نیز  81/2درصد ( 1422نمونه) به نثر و  18/8درصد ( 329نمونه) به

نظم هستند .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان گفت كه از نظر سبك

نگارش ،تفاوت معناداری در بین جمالت تبریك اعیاد و غیرتبریك اعیاد وجود دارد .میزان
پیوستگی بین سبك نگارش و تبریك یا غیرتبریك بودن جمالت  0/07است.

از نظر همخوانی دستوری 84/1 ،درصد جمالت تبریك ( 37نمونه) با زبان معیار مطابقت

ی مطابقت دارد .درحالیكه  93/8درصد ( 1642نمونه)
دارد 15/9 ،درصد ( 7نمونه) تا اندازها 

ی
جمالتی كه غیرتبریك هستند با زبان معیار مطابقت دارد 6/1 ،درصد ( 106نمونه) تا اندازها 
مطابقت دارد و  0/2درصد ( 3نمونه) نیز اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و
سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر همخوانی دستوری در بین جمالت تبریك

و غیرتبریك ،تفاوت معناداری وجود ندارد .میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و تبریك

یا غیرتبریك بودن جمالت  0/06است.
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از نظر همخوانی معنایی 65/9 ،درصد جمالت تبریك ( 29نمونه) با زبان معیار مطابقت

ی مطابقت دارد .درحالیكه در جمالتی كه غیرتبریك
دارد و  34/1درصد ( 15نمونه) تا اندازها 

هستند 29/2 ،درصد جمالت ( 512نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد 70 ،درصد (1225
ی مطابقت دارد و  0/8درصد ( 14نمونه) اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار
نمونه) تا اندازها 

كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر همخوانی معنایی ،تفاوت

معناداری در بین جمالت تبریك و غیرتبریك وجود دارد .میزان پیوستگی بین همخوانی

دستوری و تبریك یا غیرتبریك بودن جمالت  0/12است.

از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،از تعداد كل  44نمونه جمالت تبریك ،در  100درصد

آنها از كاراكتر غیرزبانی استفاده نشده است .درحالیكه در  1/9درصد جمالت غیرتبریك (33
نمونه) از كاراكتر غیرزبانی استفاده شده و در  98/1درصد ( 1718نمونه) از آن استفاده نشده است.

با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه تفاوت معناداری از نظر
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استفاده از كاراكترهای غیرزبانی در بین جمالت تبریك و غیرتبریك وجود ندارد .میزان پیوستگی

بین میزان استفاده از كاراكترهای غیرزبانی و تبریك و غیرتبریك بودن جمالت  0/02است.

از نظر وجود عناصر زبان محلی ،از تعداد  44نمونه جمالت تبریك 100 ،درصد آنها فاقد

عناصر زبان محلی است 0/5 .درصد جمالت غیرتبریك ( 9نمونه) نیز دارای عناصر زبان محلی

و  99/5درصد آنها ( 1742نمونه) فاقد عناصر زبان محلی است .با توجه به مقدار كایاسكوئر
و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از عناصر زبان محلی تفاوت

معناداری در بین جمالت تبریك و غیرتبریك وجود ندارد .میزان پیوستگی بین وجود عناصر

زبان محلی و تبریك و غیرتبریك بودن جمالت  0/01است.

ش و پیامكهای تسلیت
جدول  .10جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی بین متغیرهای پژوه 
متغیرها
سبك نگارش
همخوانی دستوری

مقدار كای سطح
خیر
بله
فاكتورهاي مورد بررسي
تعداد درصد تعداد درصد اسكوئر معناداری
نثر
نظم
مطابقت دارد
ی مطابقت دارد
تا اندازها 
اص ً
ال مطابقت ندارد

0
4
3
1
0

81 1450 0
19 341 100
93/6 1676 75
6/3 112 25
0/2
3
0

ضریب
توافق

16/85

0/001

0/1

2/38

0/304

0/04

متغیرها
همخوانی معنایی

مقدار كای سطح
خیر
بله
فاكتورهاي مورد بررسي
تعداد درصد تعداد درصد اسكوئر معناداری
مطابقت دارد
ی مطابقت دارد
تا اندازها 
اص ً
ال مطابقت ندارد

استفاده از كاراكترهای دارد
ندارد
غیرزبانی
وجود عناصر زبان
محلی

دارد
ندارد

2
2
0

50
50
0

0
4

0
4

ضریب
توافق

30/1 539
69/1 1238
0/8
14

0/77

0/681

0/02

1/8
33
0
98/2 1758 100

0/07

0/928

0/006

0/02

0/980

0/003

0/5
9
0
99/5 1782 100

س آمارههای جدول  ،10از نظر سبك نگارش ،تمام  4نمونه جملة تسلیت و عزاداری
بر اسا 

به صورت نظم بوده است .درحالیكه در جمالتی كه غیر از پیام تسلیت و عزاداری هستند،

 81درصد ( 1450نمونه) به نثر و  19درصد ( 341نمونه) به نظم هستند .با توجه به مقدار
كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان گفت كه از نظر سبك نگارش ،تفاوت معناداری در

بین جمالت تسلیت و عزاداری و غیرتسلیت و عزاداری وجود دارد .میزان پیوستگی بین سبك

نگارش و پیام تسلیت بودن یا غیرپیام تسلیت بودن جمالت 0/1 ،است.

از نظر همخوانی دستوری 75 ،درصد جمالت تسلیت ( 3نمونه) و  25درصد ( 1نمونه) تا

ی با زبان معیار مطابقت دارد .درحالیكه  93/6درصد جمالت غیرتسلیت ( 1676نمونه) با
اندازها 

ی مطابقت دارد و  0/2درصد ( 3نمونه)
زبان معیار مطابقت دارد 6/3 ،درصد ( 112نمونه) تا اندازها 
اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه

تفاوت معناداری از نظر همخوانی دستوری در بین جمالت تسلیت و غیرتسلیت وجود ندارد .میزان

پیوستگی بین همخوانی دستوری و تسلیت یا غیرتسلیت بودن جمالت  0/04است.

از لحاظ همخوانی معنایی 50 ،درصد جمالت تسلیت ( 2نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد و

ی مطابقت دارد .درحالیكه  30/1درصد جمالت غیرتسلیت (539
 50درصد ( 2نمونه) تا اندازها 

ی مطابقت دارد و  0/8درصد
نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد 69/1 ،درصد ( 1238نمونه) تا اندازها 
( 14نمونه) اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه
گرفت كه از نظر همخوانی معنایی ،تفاوت معناداری بین جمالت تسلیت و غیرتسلیت وجود ندارد.
میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و تسلیت یا غیرتسلیت بودن جمالت  0/02است.

از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،از تعداد كل  4نمونه جمالت تسلیت ،در  100درصد
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آنها از كاراكتر غیرزبانی استفاده نشده است .درحالیكه در  1/8درصد جمالت غیرتسلیت (33

نمونه) از كاراكتر غیرزبانی استفاده شده است و در  98/2درصد جمالت ( 1758نمونه) از

كاراكتر غیرزبانی استفاده نشده است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان

نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،تفاوت معناداری در بین جمالت
تسلیت و غیرتسلیت وجود ندارد .میزان پیوستگی بین میزان استفاده از كاراكترهای غیرزبانی و

تسلیت و غیرتسلیت بودن جمالت  0/006است.

از حیث وجود عناصر زبانهای محلی ،از تعداد  4نمونه جمالت تسلیت 100 ،درصد آنها

فاقد عناصر زبان محلی است .از جمالت غیرتسلیت 0/5 ،درصد ( 9نمونه) دارای عناصر زبان

محلی و  99/5درصد ( 1782نمونه) فاقد عناصر زبان محلی است .با توجه به مقدار كایاسكوئر
و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از عناصر زبان محلی ،تفاوت
معناداری بین جمالت تسلیت و غیرتسلیت وجود ندارد .میزان پیوستگی بین وجود عناصر زبان
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محلی و تسلیت و غیرتسلیت بودن جمالت  0/003است.

ش و پیامكهای عاشقانه
جدول  .11جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی بین متغیرهای پژوه 
متغیرها

فاكتورهاي مورد
بررسي

سطح
مقدار
خیر
بله
تعداد درصد تعداد درصد كایاسكوئر معناداری

نثر
سبك نگارش
443
نظم
240
همخوانی دستوری مطابقت دارد
630
تا اندازها 
ی مطابقت دارد 52
اص ً
ال مطابقت ندارد
1
همخوانی معنایی مطابقت دارد
315
دارد
مطابقت
تا اندازهای
365
اص ً
ندارد
مطابقت
ال
3
استفاده از كاراكترهای دارد
5
ندارد
غیرزبانی
678
وجود عناصر زبان دارد
5
ندارد
محلی
678

90/6 1007 64/9
9/4 105 35/1
94/3 1049 92/2
5/5
61 7/6
0/2
2
0/1
20/3 226 46/1
78/7 875 53/4
1
11 0/4
2/5
28 0/7
97/5 1084 99/3

0/4
4
0/7
99/6 1108 99/3

ضریب
توافق

179/95

0/000

0/3

3/27

0/195

0/04

134/1

0/000

0/26

7/48

0/004

0/06

1/18

0/227

0/03

بر مبنای آمارههای جدول  ،11از نظر سبك نگارش 64/9 ،درصد پیامكهای عاشقانه (443

نمونه) به صورت نثر و  35/1درصد ( 240نمونه) به صورت نظم است .در جمالتی كه عاشقانه

نیست 90/6 ،درصد ( 1007نمونه) به نثر و  4/9درصد ( 105نمونه) به نظم است .با توجه به

مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن باید گفت كه از نظر سبك نگارش ،تفاوت معناداری
بین جمالت عاشقانه و غیرعاشقانه وجود دارد .میزان پیوستگی بین سبك نگارش و عاشقانه یا

غیرعاشقانه بودن جمالت  0/3است.

از حیث همخوانی دستوری 92/2 ،درصد جمالت عاشقانه ( 630نمونه) با زبان معیار
ی مطابقت دارد و  0/1درصد ( 1نمونه) اص ً
ال با
مطابقت دارد 7/6 ،درصد ( 52نمونه) تا اندازها 

زبان معیار مطابقت ندارد .درحالیكه  94/3درصد جمالت غیرعاشقانه ( 1049نمونه) با زبان

ی مطابقت دارد و  0/2درصد ( 2نمونه)
معیار مطابقت دارد 5/5 ،درصد ( 61نمونه) تا اندازها 
اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه

از نظر همخوانی دستوری ،تفاوت معناداری در بین جمالت عاشقانه و غیرعاشقانه وجود ندارد.
میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و عاشقانه یا غیرعاشقانه بودن جمالت  0/04است.

از نظر همخوانی معنایی 46/1 ،درصد جمالت عاشقانه ( 315نمونه) با زبان معیار مطابقت
ی مطابقت دارد و  0/4درصد ( 3نمونه) اص ً
ال با زبان
دارد 53/4 ،درصد ( 365نمونه) تا اندازها 

معیار مطابقت ندارد .درحالیكه  20/3درصد جمالت غیرعاشقانه ( 226نمونه) با زبان معیار
ی مطابقت دارد و  1درصد ( 11نمونه) اص ً
ال
مطابقت دارد 78/7 ،درصد ( 875نمونه) تا اندازها 
مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از

نظر همخوانی معنایی ،تفاوت معناداری بین جمالت عاشقانه و غیرعاشقانه وجود دارد .میزان
پیوستگی بین همخوانی دستوری و عاشقانه یا غیرعاشقانه بودن جمالت  0/26است.

از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی 0/7 ،درصد جمالت عاشقانه ( 5نمونه) كاراكترهای

غیرزبانی دارد و در  99/3درصد جمالت ( 678نمونه) از كاراكتر غیرزبانی استفاده نشده

است .درحالیكه در  2/5درصد جمالت غیرعاشقانه ( 28نمونه) از كاراكتر غیرزبانی استفاده
شده و در  97/5درصد ( 1084نمونه) استفاده نشده است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و

سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،تفاوت
معناداری در بین جمالت عاشقانه و غیرعاشقانه وجود دارد .میزان پیوستگی بین میزان استفاده

از كاراكترهای غیرزبانی و عاشقانه و غیرعاشقانه بودن جمالت  0/06است.

از نظر وجود عناصر زبان محلی ،در  0/7درصد جمالت عاشقانه ( 5نمونه) ،از عناصر

زبان محلی استفاده شده و  99/3درصد ( 678نمونه) فاقد عناصر زبان محلی است 0/4 .درصد

جمالت غیرعاشقانه ( 4نمونه) دارای عناصر زبان محلی و  99/6درصد ( 1108نمونه) فاقد
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عناصر زبان محلی است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه

گرفت كه از نظر استفاده از عناصر زبان محلی ،تفاوت معناداری در بین جمالت عاشقانه و

غیرعاشقانه وجود ندارد .میزان پیوستگی بین وجود عناصر زبان محلی و عاشقانه و غیرعاشقانه

بودن جمالت  0/03است.

ش و پیامكهای جوك
جدول  .12جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی بین متغیرهای پژوه 
متغیرها
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خیر

بله

تعداد درصد تعداد درصد
سبك نگارش

نثر
نظم
مطابقت دارد
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همخوانی معنایی
استفاده از

تا اندازهای مطابقت دارد

75/5 1059 99/5 391
2

0/5

343

24/5

اص ً
ال مطابقت ندارد

5

1/3

108

0

0

3

0/2

مطابقت دارد

11

2/8

530

37/8

تا اندازهای مطابقت دارد 858 97/2 382
اص ً
ال مطابقت ندارد
14
0
0

كاراكترهای غیرزبانی ندارد
وجود عناصر زبان

دارد

محلی

ندارد

113/46

0/000

0/24

92/1 1291 98/7 388
7/7

دارد

مقدار كای سطح
اسكوئر معناداری

ضریب
توافق

0
393
0
393

0

33

61/2
1
2/4

97/6 1369 100
0

9

0/6

99/4 1393 100

22/46

0/000

0/11

186/31

0/000

0/31

9/42

0/000

0/07

2/54

0/108

0/04

س آمارههای جدول  ،12از نظر سبك نگارش پیامكهای جوك 99/5 ،درصد پیامكها
براسا 

( 391نمونه) به نثر و  0/5درصد ( 2نمونه) به نظم است .در جمالتی كه به صورت جوك
نیست 75/5 ،درصد ( 1059نمونه) نثر و  24/5درصد ( 343نمونه) نظم است .با توجه به مقدار

كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان گفت كه از نظر سبك نگارش ،تفاوت معناداری در

بین جمالت جوك و غیرجوك وجود دارد .میزان پیوستگی بین سبك نگارش و جوك یا

غیرجوك بودن جمالت  0/24است.

از نظر همخوانی دستوری 98/7 ،درصد جمالت جوك ( 388نمونه) با زبان معیار مطابقت

ی مطابقت دارد .درحالیكه  92/1درصد جمالت غیرجوك
دارد و  1/3درصد ( 5نمونه) تا اندازها 

ی مطابقت دارد
( 1291نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد 7/7 ،درصد ( 108نمونه) تا اندازها 
و  0/2درصد ( 3نمونه) اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری

آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر همخوانی دستوری ،تفاوت معناداری بین جمالت جوك
و غیرجوك وجود دارد .میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و جوك یا غیرجوك بودن

جمالت  0/11است.

از نظر همخوانی معنایی 2/8 ،درصد جمالت جوك ( 11نمونه) با زبان معیار مطابقت

ی مطابقت دارد .درحالیكه  37/8درصد جمالت
دارد و  97/2درصد ( 382نمونه) تا اندازها 

ی
غیرجوك ( 530نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد 61/2 ،درصد ( 858نمونه) تا اندازها 
مطابقت دارد و  1درصد ( 14نمونه) اص ً
ال مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح
معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر همخوانی معنایی ،تفاوت معناداری در بین جمالت

جوك و غیرجوك وجود دارد .میزان پیوستگی بین همخوانی دستوری و جوك یا غیرجوك

بودن جمالت  0/31است.

از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،همة جمالت جوك ،كه  393نمونه است ،فاقد

كاراكترهای غیرزبانی است .درحالیكه در  2/4درصد جمالت غیرجوك ( 33نمونه) از كاراكتر

غیرزبانی استفاده شده است و در  97/6درصد جمالت ( 1369نمونه) استفاده نشده است .با
توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از
كاراكترهای غیرزبانی ،تفاوت معناداری در بین جمالت جوك و غیرجوك وجود دارد .میزان

پیوستگی بین میزان استفاده از كاراكترهای غیرزبانی و جوك و غیرجوك بودن جمالت 0/07
است.

از نظر وجود عناصر زبانهای محلی نیز همة جمالت جوك ،كه  393نمونه است ،فاقد

عناصر زبان محلی است 0/6 .درصد جمالت غیرجوك ( 9نمونه) دارای عناصر زبان محلی و

 99/4درصد ( 1393نمونه) فاقد عناصر زبان محلی است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح

معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از عناصر زبان محلی ،تفاوت معناداری در

بین جمالت جوك و غیرجوك وجود ندارد .میزان پیوستگی بین وجود عناصر زبان محلی و

جوك و غیرجوك بودن جمالت  0/04است.
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ش و پیامكهای طنز
جدول  .13جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی بین متغیرهای پژوه 
متغیرها

تعداد

درصد

تعداد

نظم

798
33

96

652

67/6

مطابقت دارد

همخوانی دستوری تا اندازهای مطابقت دارد
اص ً
ال مطابقت ندارد

784
45
2

94/3

895

92/8
7/1
0/1

2/51

مطابقت دارد
تا اندازهای مطابقت دارد
اص ً
ال مطابقت ندارد

47
774
10

5/7
93/1
1/2

494
466
4
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نثر

4

5/4
0/2

312
68
1

32/4

231/74

0/000

0/285

0/34

0/04

51/2
48/3
0/4

440/97

0/000

0/44

دارد
استفاده از
كاراكترهای غیرزبانی ندارد

29
802

3/5
96/5

4
960

0/4
99/6

23/38

0/000

0/11

دارد
ندارد

4
827

0/5
99/5

5
959

0/5
99/5

0/01

همخوانی معنایی
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بله

درصد

سبك نگارش
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مقدار كای سطح ضریب
اسكوئر معناداری توافق

وجود عناصر زبان
محلی

0/591

0/003

س آمارههای جدول  ،13از نظر سبك نگارش 96 ،درصد پیامكهای طنز ( 798نمونه)
بر اسا 

به نثر و  4درصد ( 33نمونه ) به نظم است .در جمالت غیرطنز نیز  67/6درصد ( 652نمونه) به

نثر و  32/4درصد ( 312نمونه) به نظم است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن
میتوان گفت كه از نظر سبك نگارش ،تفاوت معناداری در بین جمالت طنز و غیرطنز وجود
دارد .میزان پیوستگی بین سبك نگارش و طنز یا غیرطنز بودن جمالت  0/34است.

از نظر همخوانی دستوری 94/3 ،درصد جمالت طنز ( 784نمونه) با زبان معیار مطابقت
ی مطابقت دارد و  0/2درصد ( 2نمونه) اص ً
ال با زبان
دارد 5/4 ،درصد ( 45نمونه) تا اندازها 

معیار مطابقت ندارد .درحالیكه  92/8درصد جمالت غیرطنز ( 895نمونه) با زبان معیار
ی مطابقت دارد و  0/1درصد ( 1نمونه) اص ً
ال
مطابقت دارد 7/1 ،درصد ( 68نمونه) تا اندازها 
مطابقت ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از

نظر همخوانی دستوری ،تفاوت معناداری در بین جمالت طنز و غیرطنز وجود ندارد .میزان

پیوستگی بین همخوانی دستوری و طنز یا غیرطنز بودن جمالت  0/04است.

از نظر همخوانی معنایی 5/7 ،درصد جمالت طنز ( 47نمونه) با زبان معیار مطابقت دارد،
ی مطابقت دارد و  1/2درصد ( 10نمونه) اص ً
ال با زبان معیار
 93/1درصد ( 774نمونه) تا اندازها 

مطابقت ندارد .درحالیكه  51/2درصد جمالت غیرطنز ( 494نمونه) با زبان معیار مطابقت
ی مطابقت دارد و  0/4درصد ( 4نمونه) اص ً
ال مطابقت
دارد 48/3 ،درصد ( 466نمونه) تا اندازها 

ندارد .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر

همخوانی معنایی ،تفاوت معناداری در بین جمالت طنز و غیرطنز وجود دارد .میزان پیوستگی

بین همخوانی دستوری و طنز یا غیرطنز بودن  0/44است.

از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی 3/5 ،درصد جمالت طنز ( 29نمونه) دارای

كاراكترهای غیرزبانی و در  96/5درصد ( 802نمونه) از كاراكتر غیرزبانی استفاده نشده است.

درحالیكه در  0/4درصد جمالت غیرطنز ( 4نمونه) از كاراكتر غیرزبانی استفاده شده و در
 99/6درصد ( 960نمونه) استفاده نشده است .باتوجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری
آن میتوان نتیجه گرفت كه از نظر استفاده از كاراكترهای غیرزبانی ،تفاوت معناداری در بین
جمالت طنز و غیرطنز وجود دارد .میزان پیوستگی بین میزان استفاده از كاراكترهای غیرزبانی

و طنز و غیرطنز بودن جمالت  0/11است.

از نظر وجود عناصر زبانهای محلی ،در  0/5درصد ( 4نمونه) جمالت طنز از عناصر زبان

محلی استفاده شده و  99/5درصد ( 827نمونه) فاقد عناصر زبان محلی است 0/5 .درصد

جمالت غیرطنز ( 5نمونه) دارای عناصر زبان محلی و  99/5درصد ( 959نمونه) فاقد عناصر

زبان محلی است .با توجه به مقدار كایاسكوئر و سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت كه
از نظر استفاده از عناصر زبان محلی ،تفاوت معناداری بین جمالت طنز و غیرطنز وجود ندارد.

میزان پیوستگی بین وجود عناصر زبان محلی و طنز و غیرطنز بودن جمالت  0/003است.
نتیجهگیری

نتیجة نخست اینكه در بررسی میزان همخوانی زبان پیام كوتاه با زبان فارسی معیار ،تفاوتهای
سبكی كام ً
ال آشكار است .جوامع گوناگون ،بسته به تنوع تمایالت ،سلیقهها و باورهای گروهها،

رفتهرفته همگنی خود را از دست میدهند و گونههایی تا حدی متفاوت با زبان معیار آن جامعه

به وجود میآید .با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان چنین برداشت کرد که جوانان به دلیل
پدیدة گسست نسلی در جامعة امروز ایران ،در عرصههای مختلف ،از جمله ارتباط زبانی،
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تمایل دارند از گونه زبانی متفاوتی استفاده کنند .به باور سمایی (« :)1382زبان جوانان در اصل،
یک زبان مستقل نیست و یکی از شکلها و گونههای هر زبان معیار است .زبان جوانان عمدت ًا،

در حوزة واژگان و تا حدی اصطالحات و عبارتهای فعلی ،ابداع و زائدة هر زبان میشود.

بخشی از این واژهها به سبب کثرت استعمال به زبان مردم کوچه و بازار راه پیدا میکند و جزئی
از زبان معیار میشود».

در این میان ،ابزارهای جدید ارتباطی ،مانند تلفن همراه ،بستری را فراهم میكند كه نسل

جوان نشانههای زبانی تغییر یافتهای نسبت به زبان معیار را در پیامهای خود به كار گیرند.
مدرسی ( )6 :1368معتقد است« :زبان معیار» زبان محدودی است و این محدودیت در قیاس
با زبان زندة جاری در ذهن مردم كام ً
ال آشكار است .زبان معیار ممكن است درست و خوانا

و مفهوم باشد و از طریق آن بتوان به نقل خبر و گزارش و حتی نگارش مقاله و پژوهش
پرداخت ،اما سطحی و فاقد معانی مجازی و كنایی است ،یا به عبارت دیگر« ،خنثی» و بیطرف
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و غیرخالق است و ارزش زیباییشناختی ندارد».

بنابراین ارسال كنندگان پیام كوتاه ،كه در بیشتر اوقات مایلند احساس خود را نیز منتقل

کنند ،از گونة معیار عدول میكنند.

نگاهی کوتاه به پیامهای رد و بدل شده و رایج در تلفنهای همراه در ایران ،به خوبی نشان

میدهد که کارکردهای ثانویه و اهداف پنهان در استفاده از آن ،جایگزین اهداف اولیه و اصلی
شده است ،هدفی که همانا اطالعرسانی صرف است و از این نظر ،به تولید گفتمانی جدید با

ش حاضر نشان
ویژگیهای خاص منجر شده است (نادری، .)1386همچنانكه نتایج پژوه 
میدهد ،پیامكها بیشتر از اینكه حاصل «پیام»های اطالعرسانی یا اطالعیابی باشند ـ یعنی آن

چیزی كه در وهلة اول از وسیلهای ارتباطی مثل تلفن همراه انتظار میرود ـ حاصل پیامهای

طنز ،جوك و عبارات احساسی است .به عبارت بهتر« ،سخن دل» هستند تا «تراوشات ذهن».

این یافته مؤید این سخن عاملی ( 34 :1387و  )35است كه بخش مهمی از ارتباطهای برقرار

شده به وسیلة تلفن همراه نیز به ارتباطات دوستانه و عاطفی اختصاص دارد .دوستی در فضای
ارتباط حضوری ،محدودیتهایی دارد كه در فضای ارتباطی حاضر با غایب ،به «ظرفیتهای

تقویت كننده ارتباطی» تبدیل میشود .از طرفی ،در پیامهای غیرحضوری ،از سازوكارهای

«جبران ارتباطی» نیز استفاده میشود ،یعنی ناگفته ها از طریق ارسال پیامها و دلنوشتهها جبران
میشود.

نتیجة دوم اینكه مقایسة پیامكهای فارسی و پیامكهای نمونة استفاده شده در جوامع دیگر

و به ویژه در جوامع انگلیسی زبان نشان دهندة این است كه هنوز در زبان فارسی ،گونة خاصی
با نام گونة پیام كوتاه شكل نگرفته است .میانگین  7/8جمله در هر پیامك ( 1795پیامك مطالعه

شده ،شامل  14028جمله بود) و میانگین  26/5واژه در هر پیامك ( 1795پیامك مطالعه شده
شامل  47446واژه بود) میانگینهای مناسبی برای داللت بر اصطالح «پیامك» نیست .درحالیكه
در زبان انگلیسی ،استفاده از صورتهای كوتاه شدة واژگان در ساخت پیامك كام ً
ال جا افتاده
است؛ مانند نمونههای زیر ( :)Text Dictionary, SMS Language, Text Speak: 2008
Activate
all the best
at the moment
before
boyfriend
see you
face to face
have a nice day
just a minute
mobile
only for you
someone
you
without
week
your

activ8
atb
atm
b4
bf
cu
f2f
hand
jam
mob
o4u
sum1
u
w/o
wk
yr

مروری بر نمونههای باال روشن میكند كه كاربران تلفن همراه در زبان انگلیسی با استفاده

از شیوههای گوناگون مخففسازی ،سرواژهسازی ،استفاده از نشانة غیرزبانی (اعداد) و  ...به
كوتهسازی واژهها ،عبارات و حتی جمالت زبان معیار دست یازیدهاند .شاید بتوان گفت که

انتخاب معادل «پیامك» از میان معادلهای پیشنهادی دیگر همچون از سوی فرهنگستان زبان و
ادب فارسی نیز ناظر بر این امر بوده است.

كوتهنویسی امروزه همراه با رشد فناوریهای نوین و افزایش سرعت در عرصههای
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مختلف حیات بشری امری ضروری به نظر میرسد ،چرا كه كوچكی صفحة كلید تلفن همراه

رایانهای مانع از آن میشود كه كاربران به سادگی زمانی كه پشت رایانة خانگی خود می نشینند،

حروفچینی كنند .نمایشگر كوچك نیز كاربر را محدود و استفاده از امكانات متعدد تلفن همراه

رایانهای را با كندی همراه میكند و در ضمن ،لذت استفاده را نیز كاهش میدهد .كاری كه در

نمونة كاربرد سامانههای رایانهای در زندگی بشر انجام شده ،مبتنی بر تالش جدی به این سمت

بوده است كه افراد در ارتباط با سامانههای رایانهای كمترین تالش را برای نزدیك كردن خود به
زبان آن صرف کنند (عاملی .)90 :1387 ،زبان به عنوان نهادی اجتماعی ،از سویی ،برای ایفای

نقش ارتباطی خود به ثبات نیاز دارد و از سوی دیگر ،به موازات دگرگونیهایی كه در هر جامعه
پدید میآید ،ناگزیر دچار تغییر میشود و خود را با نیازهای زمان منطبق میسازد .اگر زبان از

ثباتی نسبی برخوردار نباشد ،نمیتواند نقش ارتباطی خود را به نحو مطلوبی به انجام رساند و

اگر تحول نیابد و برای برآوردن نیازهای ارتباطی جامعه دگرگون نشود ،به ابزاری ناقص تبدیل
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میگردد كه پاسخگوی نیازهای روز گویندگان خود نخواهد بود (مدرسی.)6 :1368 ،

البته باید از هر گونه افراط و تفریط در این زمینه دوری كرد .چنانچه مك كریندل ()2008

جامعهشناس استرالیایی ،در مقالة خود ،كه حاصل پژوهش روی نامگذاری نوزادان است ،از

اثرات سوء زبان پیامك بر حفظ نشدن صورت استاندارد اسامی سخن میگوید .به گفتة این
محقق  Tahliaو  Ameliaبه  8صورت Aidan ،به  9صورت و  Jaydenبه  12صورت به كار

رفته است و  Lanchlanبه  5صورت  Lauchlan، Lochlian ، Lochlen ، Lochlinثبت شده

است.

در پژوهشی دیگر ( ،)2007كه برای سنجش توانش خواندن و نوشتن نوجوانان در ایرلند و

بر روی  37000دانشآموز انجام گرفته است ،مشخص شد كه آزمودنیها در مهارتهای هجی
كردن و نوشتن به شدت ضعیف هستند .البته الزم است دربارة اثرات مثبت و منفی پیامكنویسی

در توانش زبانی ایرانیان و به ویژه نوجوانان پژوهشهای جداگانهای انجام گیرد.

نتیجة سوم اینكه در خصوص خط نمونة استفادة كاربران تلفن همراه میتوان چنین گفت

كه فقدان امکانات فنی در سالهای اولیة رواج پیام كوتاه در ایران ،باعث شد كه بسیاری از
كاربران ،با وجود عشق و عالقة فراوان به خط و فرهنگ ملی ،از سر ناچاری به الفبای انگلیسی

رو آورند و در میلیونها پیام كوتاهی كه روزانه ارسال میكردند ،از خط بیگانه استفاده كنند .به

نظر میرسد مشكالت نرمافزاری در فرستادن پیام به فارسی و گرانتر بودن تعرفة خط فارسی

ش موجود نشان میدهد كه پس از گذشت فقط
در این زمینه بیتأثیر نبوده است .البته پژوه 
ش جباری ( )1385و بر خالف یافتههای وی ،كه كاربرد فینگلیش را بیش
دو سال از پژوه 
از خط فارسی دانسته بود ،در حال حاضر ،تمایل عمومی بر نگارش اكثریت پیامكها به خط

فارسی است ،ولی هنوز هم پیامكهای زیادی به «خط فینگلیش» ارسال میشوند .با این حال،

باید گفت که اگر فناوریهای جدید در ابتدای کار همواره سكون و آرامش موجود را به هم

میزنند و به دورهای از انطباق نیاز دارند ،با این حال ،مشكالت زبان كنونی و ادبیات رایج فقط
در ارتباطات سیار خالصه نمیشود .در مقایسة این نكته كه در فضای رایانهای نیز به تدریج،
زبان فارسی جایگاه خود را در سیستمهای متفاوت باز كرد و هم اكنون استفاده عمومی از آن

وجود دارد ،روی هم رفته میتوان گفت که فناوریهای جدید حكم نوعی ابزار و ظرف را

دارد كه دربرگیرندة ظرفیتهای موجود هستند و الزم است که برنامهریزان زبان،زبانشناسان

و مهندسان ارتباطات زمینههای الزم را برای هماهنگی آنان با فرهنگ بومی و زبان ملی فراهم
کنند.
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