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چکیده
در این پژوهش سعی بر آن بوده است ،نظام نوشتاري موجود در زیرنویسهاي شبکۀ معیار خبر و زیرنویسهاي
موجود در شبکۀ آيفیلم از منظري پیکرهبنیاد بررسی شود تا ضمن دریافت نوع نگارش غالب در این زیرنویسها،
اشکاالت امالیی و فنی موجود در آنها ،بر اساس دستورالعمل نگارش مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،بررسی
و مقایسه شود .براي دستیابی به این هدف ابتدا پیکرهاي شامل  1000جمله از زیرنویسهاي خبري شبکۀ خبر و
زیرنویس پیامهاي مردمی از شبکۀ آيفیلم در بازۀ زمانی مهرماه  1393تا فروردین ماه  1394آماده شد و سپس به
كمك ابزار رایانهاي ،فراوانی واژهها و عبارتهاي موجود در زیرنویسها استخراج شد .با روش تحلیل محتوا اشکاالت
امالیی /سبکی ،خطاي حذف نیمفاصله ،خطاهاي حذف فاصله ،خطاي درج فاصله ،سرهمنویسی و جدانویسی بررسی
شد .یافتهها نشان داد ،عالوهبر وجود انواع خطاي نگارشی در هر دو شبکه ،فراوانی خطاها در زیرنویسهاي شبکۀ
آيفیلم بسیار زیاد است .بررسی میزان خطاهاي نگارشی و مقایسۀ این نوع خطاها در هر یك از دو شبکه نشان
میدهد كه میان انواع خطاها به لحاظ نوع و فراوانی در بیشتر این جملهها اختالف معنیداري وجود دارد.
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 .1مقدمه

خط فارسی یکی از ابزارهایی است كه نقشی غیرقابلانکار در اشاعۀ فرهنگ ایرانی و زبان و
ادبیات فارسی دارد؛ اما نکاتی مانند نبود نویسه براي برخی واكهها ،نمایش یك آوا با چند
نویسه ،تنوع امالیی و مشکالت سرهمنویسی یا جدانویسی ،گاهی كاربران این نظام
نوشتاري را با مشکل روبهرو میكند.
تالش براي توسعۀ فرهنگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی از یكسو و گسترش فضاي
مجازي و كاربرد روزافزون خط التین از سوي دیگر ،اهمیت بررسی و آسیبشناسی خط
فارسی را بیشازپیش نشان میدهد .استفاده نکردن از الگویی معیار ،استفاده از شکلهاي
نامتعارف نوشتاري و همچنین كاربرد صورتهاي محاورهاي در نگارش فارسیزبانان بهویژه
در شبکههاي اجتماعی و زیرنویسهاي 1شبکههاي مردمی از یكسو و همچنین بیتوجهی
به برخی ویژگیهاي معیار نگارشی در شبکهاي معیار چون شبکۀ خبر ،نگارنده را بر آن
داشت تا به بررسی مشکالت نگارشی در این شبکهها بپردازد .از سویی دیگر ،همانگونه كه
داوري اردكانی ( )1385در یك نظرسنجی نشان داده است ،سازمان صداوسیماي جمهوري
اسالمی ایران یکی از مهمترین سازمانهاي مؤثر در حفظ و گسترش زبان و خط فارسی
است كه میتواند با تأكید بر یك نظام نوشتاري معیار ،بسیاري از مشکالتی امالیی كاربران
را برطرف كند.
بر این اساس در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نظام نوشتاري موجود در
زیرنویسهاي حاوي خبر و پیامهاي مردمی پرداخته شود تا ضمن بررسی نوع نگارش غالب
در این زیرنویسها به بررسی اشکاالت امالیی و فنی موجود در آنها پرداخته و سازوكارهایی
بهمنظور كاهش این اشکاالت ارائه شود .زیرنویسهاي خبري به علت كاربرد زبان رسمی و
پیامهاي مردمی به سبب كاربرد زبان غیررسمی و بررسی تمایز اشکاالت بین این دو گونه در
نوشتار انتخاب میشوند.
2
دادههاي پژوهش از پیکرۀ زبانی استخراج شده است و مبناي تحلیل دادهها در این پژوهش
دستورالعمل نگارش مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان «دستور خط فارسی»
است.
subtitle
corpus

1.
2.
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 .2پیشینۀ پژوهش

پژوهش پیشرو به بررسی ویژگیهاي امالیی و فنّی غالب در زیرنویسهاي موجود در
برنامههاي سیما اختصاص دارد .بر این اساس در این بخش ضمن اشاره به پژوهشهاي
انجامشده دربارۀ خط فارسی به پژوهشهاي انجامشده دربارۀ زبان در صداوسیما خواهیم پرداخت
و درنهایت پیشینهاي مختصر از پژوهشهاي مربوط به زیرنویسها و بهویژه زیرنویسها در
سیماي جمهوري اسالمی ایران ،ارائه خواهد شد.
 .2-1پژوهشهای صورت گرفته در زمینۀ خط فارسی

دربارۀ خط فارسی و مشکالت آن از دیرباز پژوهشهاي متعدي صورت گرفته است .در بیشتر این
پژوهشها به مشکالت خط فارسی پرداخته شده و سازوكارهایی براي رفع مشکالت آن ارائه
شده است .در این میان ،آثار اعتصامزاده ( ،)1304بهمنیار ( ،)1322خیامپور ( ،)1338حقشناس
( ،)1374هندي ( ،)1381كبیري ( ،)1386ذوالفقاري ( ،)1387راسخ نورد ( )1389و فرهمندنژاد
( )1390بر اصالح در خط فارسی تمركز كردهاند .دولتآبادي ( )1338و نفیسی ( )1342ضمن
اشاره به این مشکالت به تغییر خط فارسی توجه كردهاند .پژوهشگرانی چون غالمحسینزاده
( ،)1379ضیا ( )1381و اسالمی ( ،)1381به نقش مهم فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
برطرف كردن مشکالت خط و یکسانسازي نظام نگارشی تأكید كردهاند و در این خصوص
سازوكارهاي اساسی ارائه كردهاند .افرادي چون عرفانی ( )1387معتقدند كه تغییر خط منشأ
پراكندگی ،دگردیسی و نابودي بخش اعظم انباشت اندیشه و ثروت فرهنگی میشود.
نصیريپور ( )1391در تحلیلی پیکرهبنیاد كه پژوهش پیشرو به لحاظ روششناختی شباهتی
بسیار با آن دارد به گرایش گویشوران به جدانویسی یا سرهمنویسی واژهها پرداخته و آن را با
شیوهنامۀ مصوب فرهنگستان مقایسه میكند و نتیجه میگیرد كه گرچه اغلب گویشوران
فارسیزبان از الگوي فرهنگستان تبعیت میكنند مواردي وجود دارد كه با شیوهنامۀ فرهنگستان
همخوانی ندارد.
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در ادامه پس از ارائۀ پیشینهاي از پژوهشهاي صورت گرفته در این زمینه و توصیف مبناي
پژوهش ،به نحوۀ گردآوري دادهها و تحلیل آنها پرداخته خواهد شد.
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پژوهشهاي صورت گرفته اوجی ( ،)1374ذاكري ( ،)1375شازاد ( ،)1375میرزایی (،)1378
دمالی امیري ( ،)1380مهریار ( ،)1382بهمنی ( ،)1384مدرس خیابانی ( )1389و مدرس خیابانی
( )1391ازجمله نمونههاي مطرح دربارۀ زبان در صداوسیما است .اوجی ( )1374در پژوهش خود
به بررسی واژههاي قرضی اروپایی در خبر رسانههاي گروهی ایران میپردازد .ذاكري ( )1375به
بررسی مسائل مربوط به اجراي نوشتههاي رادیویی و مشکالت گویندگان در فهمیدن و فهماندن
مطالب میپردازد .شازاد ( )1375به تفاوت زبانی زنان و مردان در شروع و پایان مکالمات
حضوري در سریالهاي تلویزیونی پرداخته و نتیجه گرفته است كه زبان مورد استفادۀ زنان و
مردان هنگام آغاز و پایان مکالمه متفاوت است .میرزایی ( )1378به مواردي در فیلمهاي دوبله
اشاره میكند كه با زبان معمول فارسیزبانان سازگار و هماهنگ نیست .دمالی امیري ( )1380در
پژوهش خود با عنوان «تبلور ایدئولوژي و قدرت در كالم (تحلیل انتقادي اخبار رسانهاي)» به این
موضوع میپردازد كه هیچ متنی خالی از بار ایدئولوژیك نیست و هر متن به منبع قدرت بااقتدار و
نه لزوماً سیاسی مرتبط است .مهریار ( )1382در پژوهش خود به میزان كاربرد واژگان مصوب
فرهنگستان زبان در برنامههاي سیماي جمهوري اسالمی ایران میپردازد .به اعتقاد وي بیشترین
میزان كاربرد واژههاي مصوب در برنامههاي خبري به چشم میخورد .بهمنی ( )1384در پژوهش
خود به تأثیر برنامههاي سیما بر رشد گفتار در كودكان و نوجوانان میپردازد .مدرس خیابانی
( )1389زبان گزارشگران فوتبال سیما را تجزیهوتحلیل كرده است و ضمن ارائۀ نمونههایی از
هنجارگریزيهاي زبانی در این نوع گزارشها ،راهکارهایی بهمنظور كاهش این موارد ارائه كرده
است .وي ( )1391نیز با بهرهگیري از ابزار پیکرهبنیاد به بررسی میزان كاربرد دشواژهها و رعایت
نزاكت زبانی در برنامههاي طنز سیما میپردازد و نتیجه میگیرد كه با وجود درصد نسبتاً كم
دشواژهها در این برنامهها ،كاربرد چنین واژهها و عبارتهایی از یكسو و كاربرد زیاد
درخواستهاي مستقیم به جاي درخواستهاي مؤدبانه ،بدون آگاه كردن مخاطب از كاربرد آنها
در این برنامهها ،نقش صداوسیما را در تربیت فرهنگی و اخالقی جامعه و بهویژه نسل جوان،
كمرنگ خواهد كرد.
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دربارۀ زیرنویس میتوان به برخی آثار پژوهشگران غیرایرانی و ایرانی اشاره كرد.
لیند 1و كاي )1999( 2در مقالۀ خود با عنوان «نشانهشناسی زیرنویس» مقدمهاي بسیار مفید براي
آشنایی با ساختار و روش ترجمۀ مکتوب 3فیلمهاي سمعی ـ بصري ارائه میدهند .كوردال4
( )2006در مقالۀ خود با عنوان «تحلیل گفتمان زیرنویسهاي فیلمهاي مستند :مطالعۀ موردي
بچههاي روسیه» به تجزیه وتحلیل زیرنویسهاي فیلم مستند «بچههاي روسیه» میپردازد .به
عقیدۀ وي در فرایند تبدیلِ وسیلۀ ارتباطی از گفتاري به نوشتاري باید به محدودیتهاي مکانی،
زمانی و انطباق ساختارهاي فرهنگیِ زبان مبدأ با زبان مقصد توجه شود.
برخی پژوهشگران ایرانی نیز به تحلیل زیرنویسها پرداختهاند .جبارزاده و شهبا ( )1389هدف از
نگارش مقالۀ خود با عنوان «چالشهاي ترجمۀ فیلم» را بررسیِ نحوۀ عملکرد مترجمان در
برخورد با موارد چالشبرانگیز در فرایند ترجمۀ فیلم بهخصوص زیرنویس میدانند .این دو
پژوهشگر یکی از مزایاي مهم زیرنویس را برطرف كردنِ ابهام موجود در آن با افزودن جمله یا
حتی یك كلمه از جانب مترجم میدانند.
اما در زمینۀ آسیبشناسی خط فارسی در تلویزیون كه بهنوعی همسو با پژوهش حاضر است،
میتوان به آثار كشاورز و ستاري ( )1390و سمائی ( )1388اشاره كرد .كشاورز و ستاري تنوع
امالء و عدم رعایت نیمفاصله را از مهمترین مشکالت زیرنویسهاي تلویزیون میدانند .سمائی
نیز در تحلیلی جامع ضمن توصیف مشکالت زبانی و فنی زیرنویسهاي شبکۀ خبر ،سازوكارهایی
را بهمنظور كاهش آن ارائه میدهد.
آنچه مسلم است این است كه گرچه پژوهشهایی متعدد دربارۀ زبان و خط فارسی در برنامههاي
سیما صورت گرفته است ،در هیچكدام تحلیل زیرنویسها مبتنی بر رویکردي پیکرهبنیاد 5انجام
نشده است.

1.

Z. D. Linde
N. Kay
3. translation
4. M. Cordella
5. corpus-based
2.
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 .2-3پژوهشهای انجامشده در زمینۀ زیرنویس و خط در صداوسیما
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 .3ادبیات نظری پژوهش

همانگونه كه در بخش مقدمۀ پژوهش اشاره شد ،در پژوهش بهمنظور دستیابی به ساختار
امالیی غالب در زیرنویسها از دستاوردهاي زبانشناسی پیکرهاي 1استفاده میشود و مالک
ارزیابی نحوۀ نگارش زیرنویسها ،اصول مطرح در كتاب «دستور خط فارسی» مصوب
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چاپ نهم )1389 ،است .بنابراین ابتدا نکاتی دربارۀ پیکره و
زبانشناسی پیکرهاي مطرح میشود و سپس به برخی اصول نگارشی مرتبط با پژوهش در
«دستور خط فارسی» اشاره شده و درنهایت بر اساس الگوي مطرحشده ،خطاهاي نگارشی
طبقهبندي خواهد شد.
 .3-1پیکره و زبانشناسی پیکرهای

در زبانشناسی ،به مجموعهاي از متون ،پیکره گفته میشود؛ متونی كه در پایگاههاي الکترونیکی
ال مجموعۀ بزرگی از متون قابل خوانش توسط ماشین را دربر
ذخیره شده است .پیکرهها معمو ً
دارند كه حجم آن به هزاران یا میلیونها واژه میرسد .پیکره از آرشیو متمایز است .در پیکرهها
متنها معموالً به گونهاي انتخاب میشود كه بیانگر گونه یا سبك زبانیِ خاص باشد و
بدینترتیب پیکرهها میتوانند مرجعی معیار تلقی شوند .پیکرهها اغلب با اطالعات اضافی مانند
«برچسبهاي مقولۀ كالم »2یا حتی برخی ویژگیهاي نوایی گفتار برچسبدهی میشود (بیکر 3و
دیگران .)49-48 :2006 ،پیکرهها انواع مختلفی دارند كه در این میان میتوان به پیکرههاي
عمومی ،4پیکرههاي تخصصی ،5مرجع ،6چندزبانه ،7موازي ،8زبانآموز ،9درزمانی 10یا تاریخی و
فرابین یا ناظر 11اشاره كرد (بیکر و دیگران .)49-48 :2006 ،پیکرههایی كه تنها از متون زبانی
تشکیل شده و تحلیلگر را در یافتن برخی سؤاالت دربارۀ واژهها ،دستور یا ساختار كالمی یك
1.

corpus linguistics
part-of-speech tags
3. P.Baker
4. general corpora
5. specialized
6. reference
7. multilingual
8. parallel
9. learner
10. diachronic
11. monitor
2.
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balanced
W. Teubert
3. M. Stubbs
4. T. MCenery
5. A. Hardie
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زبان كمك میكند ،پیکرۀ عمومی نامیده میشود (كندي .)20 :1998 ،البته این نوع پیکرهها
معموالً شکل متعادل 1دارد ،به این مفهوم كه سبكهاي زبانی متفاوت و همچنین صورت
گفتاري و نوشتاري را در برمیگیرد .شکل دیگري از پیکرهها وجود دارد كه پیکرههاي تخصصی
نامیده میشود .این پیکرهها در مطالعۀ موارد زبانی خاص همچون شکلگیري زبان كودک یا
حتی زبان تخصصی مثالً زبان مربوط به حوزۀ اكتشاف نفت ،استفاده میشود (كندي:1998 ،
 .)19-20از سوي دیگر برخی پیکرهها بهمنظور اهدافی خاص همچون تدوین فرهنگ لغت یا
بررسی تفاوتهاي زبانی موجود در بافتهاي مختلف جغرافیایی ،اجتماعی ،تاریخی یا شغلی
طراحی شده است (كندي.)20-19 :1998 ،
عاصی ( )1382به نقل از توبرت )1999( 2در طبقهبندي انواع پیکره به این نکته اشاره میكند كه
پیکرهها را میتوان از نظرِ اندازه و گستره به دستههاي محدود ،متوسط و عظیم تقسیم كرد.
پیکرهها به دالیل متفاوت استفاده میشود و این مسئله به نوبۀ خود در طرح ،اندازه و ماهیت
پیکرهها اثر میگذارد .برخی پیکرهها بهمنظور توصیف ویژگیهاي عام زبان طراحیشده است و
به كمك آنها میتوان سطوح مختلف زبان همچون واژگان ،دستور و الگوهاي كالمی و
كاربردشناختی را بررسی كرد (كندي .)3 :1998 ،با توجه به اینکه حجم مواد زبانی در اغلب
زبان هاي امروز جهان براي گنجاندن در پیکره بسیار زیاد است ،در برخی موارد میتوان پیکره را
بهصورت نمونه ایجاد كرد .تعیین حدود و گسترۀ پیکره ،وظیفه زبانشناسان است (عاصی:1382 ،
 .)4استابز )8 :2000( 3به مقایسۀ پیکرهها بر اساس حجم آنها میپردازد و نتیجه میگیرد كه
تکیه بر یك نوع پیکرۀ واحد امري پرمخاطره است و تركیبی از پیکرههاي عمومی و تخصصی
میتواند نتایج سودمندتر در بر داشته باشد .از سوي دیگر وي به این نکته اشاره میكند كه حتی
پیکرههاي كوچك میتوانند در نشان دادن برخی الگوهاي زبانی مؤثر باشند ،اما تنوع واژگانی و
ویژگیهاي كالمی عبارتهاي كمبسامد ،توجه به پیکرههاي بزرگ زبانی را ضروري میسازد.
در امتداد استفاده از پیکرۀ زبانی ،شاخهاي در زبانشناسی موسوم به زبانشناسی پیکرهاي پدید
آمده است .از دیدگاه مکنري 4و هاردي )2012( 5زبانشناسی پیکرهاي حوزهاي است كه بر
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روالها یا روشهایی براي مطالعۀ زبان تمركز دارد .زبانشناسی پیکرهاي كمك میكند تا
نظریهاي دربارۀ زبان ارائه شود یا طیفی از نظریههایی دربارۀ زبان بازبینی یا توصیف شود .امتیاز
زبانشناسی پیکرهاي و پژوهشهاي پیکرهبنیاد این است كه ما را در بررسی دقیقتر مواردي كه
تنها بر اساس دروننگري یا بهعبارتدیگر شمّ زبانی توجیه شدهاند ،یاري میكند .به كمك
مطالعۀ پیکرهبنیادِ زبان طبیعی ،میتوان به اطالعاتی دست یافت كه در مباحثی چون یادگیري
زبان ،آموزش زبان ،پردازش زبان طبیعی ،1درک گفتار 2و ترجمه ،نقشی اساسی ایفا میكند
(كندي.)8 :1998 ،3
لیچ ،4ویژگیهاي مهم این رشته را چنین برمیشمارد:
 .1تمركز بر كنش زبانی و نه توانش زبانی؛
 .2تمركز بر توصیف زبانی و نه بر همگانیهاي زبان؛
 .3تمركز بر الگوهاي كمّی زبانی همانند الگوهاي كیفی آن؛
 .4تمركز بر دیدگاههاي تجربی (و نه عقالنی) در بررسیهاي علمی زبان؛
همانگونه كه مشاهده میشود ،این ویژگیها مجموعهاي را به وجود میآورد كه توجه بیشتري
به جنبههاي رفتاري زبان و بروز طبیعی گفتار و نوشتار دارد و عمالً در مقابل دیدگاههاي
چامسکی و پیروان وي قرار میگیرد (عاصی.)4 :1382 ،
به عقیدۀ بایبر )1999( 5نگرش پیکرهبنیاد را میتوان نگرشی با چهار جنبه برشمرد:
 .1با معرفی الگوهاي متون طبیعی ،سعی در نیل به اهداف تجربی خود دارد؛
 .2به مطالعۀ متون طبیعی در پیکرههاي معتبر میپردازد؛
 .3بررسی پیکرهها توسط فنآوري ارتباطی رایانهاي صورت میگیرد؛
 .4با تركیب روشهاي كمّی و كیفی ،تجزیهوتحلیل انجام میشود.
 .3-2اصول نگارش در دستور خط فارسی

1.

)Natural Language Processing (NLP
speech recognition
3. G. Kennedy
4. G. Leech
5. D. Biber
2.
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همانگونه كه در بخش مقدمه نیز اشاره شد :در این پژوهش مالک ارزیابی نحوۀ نگارش
زیرنویسها ،كتاب «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چاپ نهم،
 )1389است .در كتاب «دستور خط فارسی» ضمن اشاره به حروف زبان فارسی و نحوۀ تلفظ
آنها ،حدود  47قاعده دربارۀ سرهمنویسی و جدانویسی واژهها و همچنین امالي صحیح برخی
كلمات نیز اشاره شده است .برخی از این قواعد كه به پژوهش حاضر ارتباط دارد به شرح زیر
است (دستور خط فارسی:)43-22 :
 «این» و «آن» جدا از جزء و كلمۀ پس از خود نوشته میشود بهاستثناي آنچه ،آنکه ،اینکه،اینها ،آنها ،اینجا ،آنجا ،وانگهی.
 «همین» و «همان» ،همواره جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود. «هیچ» ،همواره جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود. «چه» ،جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود ،مگر در چرا ،چگونه ،چقدر ،چطور ،چِسان. «چه» همواره به كلمۀ پیش از خود میچسبد. «بی» ،همیشه جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود ،مگر آنکه كلمه بسیطگونه باشد ،یعنیمعناي آن دقیقاً مركّب از معانی اجزاي آن نباشد؛ مانند بیهوده ،بیخود ،بیراه ،بیچاره ،بینوا ،بیجا.
 «می» و «همی» ،همواره جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود. «هم» ،همواره جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود ،مگر كلمه بسیطگونه باشد؛ مانندهمشهري ،همشیره« - .هم» ،همواره جدا از كلمۀ پس از خود نوشته میشود ،مگر جزء دوم
تكهجایی باشد؛ مانند همکار یا همراه.
 «-تر» و «-ترین» ،همواره جدا از كلمۀ پیش از خود نوشته میشود ،مگر در بهتر ،مهتر،كهتر ،بیشتر ،كمتر.
 «-ها» )نشانۀ جمع( در تركیب با كلمات به هر دو صورت )پیوسته و جدا( صحیح است اماهرگاه «-ها» بعد از واژههاي بیگانۀ نامأنوس به كار رود جدانویسی الزامی است؛ مانند
پزیتیویستها ،فرمالیستها.
 هنگامیكه بخواهیم اصل كلمه را براي برجستهسازي مشخص كنیم جدانویسی«ها» الزامیاست؛ مانند كتابها ،باغها ،متمدنها ،ایرانیها.
 هرگاه كلمه پردندانه )بیش از سه دندانه) شود یا به «ط» و «ظ» ختم شود جدانویسی الزامیاست؛ همچون پیشبینیها ،حساسیتها ،استنباطها ،تلفظها.
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 هرگاه جمع اسامی خاص مدنظر باشد جدانویسی الزامی است؛ مانند سعديها ،فردوسیها،مولويها ،هدایتها.
 اگر واژه به «هاي غیرملفوظ» ختم شود جدانویسی الزامی است؛ مانند میوهها ،خانهها. هرگاه واژه به «هاي ملفوظی» ختم شود كه حرف قبل از آن حرف متّصل باشد ،جدانویسیالزامی است؛ براي نمونه سفیهها ،فقیهها ،پیهها ،بهها.
 كلماتی كه از تركیب با پسوند ساخته میشود همیشه پیوسته نوشته میشود ،مگر هنگامیكهحرف پایانیِ جزءِ اوّل با حرفِ آغازي جز ِء دوم یکسان باشد؛ مانند نظاممند ،آببان.
 كلماتی كه از تركیب با پسوند ساخته میشود همیشه پیوسته نوشته میشود ،مگر هنگامیكهجزء اوّلِ آن عدد باشد؛ مانند پنجگانه ،دهگانه ،پانزدهگانه.
 پسوند «-وار» از حیث جدا یا پیوستهنویسی تابع قاعدهاي نیست ،در بعضی كلمهها جدا و دربعضی دیگر پیوسته نوشته میشود:
طوطیوار ،فردوسیوار ،طاووسوار ،پريوار ،بزرگوار ،سوگوار ،خانوار.
آنچه مسلم است این است كه حتی «دستور خط فارسی» نیز داراي مشکالتی است كه در اینجا
به نکاتی اشاره میشود:
الف .در مواردي گفته شده است كه هم سرهمنویسی و هم جدانویسی مجاز است؛ مانند بحث
«-ها».
ب .در دستور خط فارسی صرفاً بحث واحدهاي نوشتاري مطرح است و تفاوتهاي نقشی یا
معنایی لحاظ نشده است .بدیهی است میان ضمیر «چه» در «آنچه» و پسوند اشتقاقی «-چه»
در «كتابچه» به لحاظ صرفی ،تفاوت اساسی وجود دارد.
پ .به نظر میرسد مؤلفان «دستور خط فارسی» در بسیاري از موارد تمایزي میان واژههاي
مشتق و مركب قائل نبودهاند و همۀ واحدهاي زبانی را كه بعد از واحد اول آمده است را پسوند در
نظر گرفتهاند .به همین علّت است كه هم تکواژ دستوري مانند «-وار» (كه پسوند است) و هم
تکواژهاي واژگانی مانند «خوار» یا «ربا» (كه پسوند نیستند) را «پسوند» تلقی كردهاند.
ت .به برخی موارد مانند جدانویسی اعداد یا جدانویسی آواهاي هممخرج بیش از یكبار اشاره
شده است.
ث .با توجه به نکات ذكر شده در باال تصحیح «دستور خط فارسی» ضروري به نظر میرسد .در
این میان میتوان به موضوع فاصلۀ مجازي یا نیمفاصله اشاره كرد كه امروزه نقشی مهم در
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 .3-3طبقهبندی خطاهای نگارشی

در این پژوهش با الگوگیري از دستور خط فارسی و اساساً شکل صحیح نوشتاري واژهها،
خطاها در شش گروه اشکال امالیی/سبکی ،درج فاصله ،حذف فاصله ،حذف نیمفاصله،
سرهمنویسی و جدانویسی بررسی شد كه در اینجا به توصیف هر یك از انواع این خطاها خواهیم
پرداخت:
الف .اشکال امالیی/سبکی :منظور از اشکال امالیی این است كه واژۀ موردنظر به لحاظ امالیی
نادرست باشد .براي نمونه نوشتن «متچکرم» یا «مچکرم» به جاي «متشکرم» اشکال امالیی
محسوب میشود ،اما منظور از اشکال سبکی این است كه گرچه واژۀ موردنظر به لحاظ نوشتاري
غلط نیست به سبك شبکۀ موردنظر كه در اینجا بیشتر شبکۀ رسمی خبر مدنظر است ،نامرتبط
است .براي نمونه كاربرد «جیگرم» بهجاي «جگرم» در شبکۀ خبر اشکال سبکی محسوب شده
است.
بهمنظور حفظ تمام موارد ذكر شده در دستورالعمل فرهنگستان ،حتی مواردي كه عالمت
تنوین یا حتی همزه حذف شده است نیز بهعنوان اشکال امالیی در نظر گرفته شده است.
ب .درج فاصله :این نوع خطا به مواردي مربوط میشود كه نیاز به درج فاصله نبوده ولی نویسنده
فاصله گذاشته است؛ براي نمونه پیش از عالئم سجاوندي مانند « »:یا « »،نباید فاصلهاي درج
شود و در صورت درج فاصله ،خطاي درج فاصله لحاظ شده است.
پ .حذف فاصله :این مورد عکس مورد ب است .در این حالت بهجاي درج فاصله ،فاصله برداشته
شده است؛ نمونۀ «باعرض» بهجاي «با عرض» ،ازایندست است.
ت .حذف نیمفاصله :بر اساس دستورالعمل فرهنگستان برخی پسوندها و پیشوندها به كمك
نیمفاصله بعد یا قبل از واژۀ پایه نوشته میشوند .این مسئله در خصوص واژههاي مركبی كه
اجزاي آنها باید جدا نوشته شود نیز صدق میكند .به كمك نیمفاصله یا فاصلۀ مجازي ،هم جدا
بودن واژه مشخص میشود و هم نشان داده میشود كه بخش موردنظر ،بخشی از خود واژه
است .پیشوند «می »-یا پسوند «-ها» ازجمله مواردي هستند كه به دلیل درج فاصله ،بهعنوان
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نگارش رایانهاي خط فارسی دارد؛ موضوعی كه در بحث فاصلهگذاري (دستور خط فارسی:1389 ،
 ،)10بهاختصار ،به آن اشاره شده است؛ بنابراین انتظار میرود كه در ویراست جدید «دستور خط
فارسی» به این موضوعها بیشتر پرداخته شود.
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واژهاي مستقل در پیکره مشاهده شدهاند و میتوانند نمونههایی از خطاي حذف نیمفاصله
محسوب شوند.
ث .سرهم نویسی :این نوع خطا به مواردي اطالق شده است كه باید جدا نوشته میشدند ولی
سرهم نوشته شدهاند .براي نمونه پیشوند تصریفی «می »-باید جدا نوشته شود كه در نمونۀ
«میگیرد» سرهم نوشته شده است.
ج .جدانویسی :این مورد به مواردي مربوط میشود كه باید سر هم نوشته شوند ولی جدا نوشته
شدهاند .براي نمونه اگر واژۀ «همشهري» بهصورت «همشهري» نوشته شود ،خطاي جدانویسی
رخ داده است .نکتۀ قابلتوجه این است كه در هیچیك از دو پیکرۀ بررسیشده حتی یك مورد
خطاي جدانویسی مشاهده نشده است.
نکتۀ بسیار مهم این است كه ممکن است در یك نمونه شاهد وقوع بیش از یك خطا باشیم.
براي نمونه درحالیكه در صورت نوشتاري «میگیره» ،خطاي سرهمنویسی رخ داده است ،كاربرد
آن در پیکرۀ خبر ،اشکال سبکی نیز محسوب میشود و درنتیجه در بخش اشکاالت امالیی/
سبکی نیز به آن اشاره شده است.
در بخش بعدي به ترتیب به تحلیل خطاهاي پیکرۀ خبر ،پیکرۀ آيفیلم و مقایسۀ خطاهاي دو
پیکره خواهیم پرداخت.
 .4روش پژوهش

روش این پژوهش رویکردي پیکرهبنیاد است و مبناي تحلیل دادهها بر اساس مقایسۀ نظام
نگارشی زیرنویسها با شیوهنامۀ «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
(چاپ نهم )1389 ،است .بر این اساس ابتدا الزم است پیکرهاي از زیرنویسها در دوره زمانی
مهرماه  1393تا فروردینماه سال  ،1394شامل  1000جمله از زیرنویسهاي خبري شبکۀ خبر و
زیرنویس پیامهاي مردمی از شبکۀ آيفیلم را آماده كرده و سپس به كمك ابزارهاي رایانهاي،
فراوانی واژهها و عبارتهاي موجود در زیرنویسها را استخراج كنیم و درنهایت به بررسی
مشکالت موجود در این تولیدات نوشتاري بپردازیم .ضمن اینکه نحوۀ كاربرد عالئم سجاوندي
بهكاررفته در چنین زیرنویسهایی را نیز بررسی خواهیم كرد.
دلیل انتخاب شبکۀ خبر گرایش زیاد بینندگان به آگاهی از اخبار روز است و از طرفی دیگر
شبکۀ آيفیلم از معدود شبکههایی است كه نظر مردم را در قالب زیرنویس در برنامههاي در

آسیبشناسی نگارشی زیرنویسها در شبکههاي43  ...
 دوره  ،11شمارة  ،3پاییز 1394

حال پخش نمایش میدهد .از سوي دیگر عالوه بر دستاندركاران سیما كه تولیدكنندۀ
زیرنویسهاي خبري هستند ،ممکن است پیامهاي مردمی به همان شکل اولیه در قالب
زیرنویس درآیند و بنابراین در این پژوهش عالوه بر بررسی اشکاالت امالیی و فنی
زیرنویسهاي تولیدشده توسط مسئوالن سیما ،اشکاالت ناشی از ارائۀ مستقیم پیامهاي مردمی
را نیز نمایان میسازد.
از هر یك از دو شبکه  1000جمله به شکلی كه در جدولهاي  1و  2نمایش داده شده است،
حروفچینی شد .سپس زیرنویسها بهصورت فایل متنی 1درمیآید تا امکان اعمال
پردازشهاي رایانهاي میسر شود .به كمك نرمافزار اناسپی 2واژهها یا عالئم و فراوانی آنها
بهصورت یكنگاشتی 3تا چندنگاشتی 4یعنی به شکل تكتك و توالی دو تا چند واژه یا عالمت،
ارائه میشود تا درنهایت پس از بررسی امالیی و فنی آنها ،نوع و میزان اشکاالت امالیی و فنّی
زیرنویسها هم بهصورت كلی و هم بهصورت مجزا ،مشخص شود .بدیهی است با مشخص
بودن فراوانی این اشکاالت ،ساختار امالیی غالب در زیرنویسها مشخص خواهد شد.
جدول  .1سه جملۀ نخست از پیکرۀ شبکۀ خبر
ردیف

جمله

1

یك كشته و  10زخمی بر اثر انفجار در كویته پاكستان

2

وقتی تو تلویزیون تصاویر كودكان كشته شده را میبینم ،جیگرم آتش میگیره .من از هموطنانم می خوام
فردا به نداي رهبرمون لبیك بگیم و به حمایت از فلسطین صدامون را به گوش جهانیان برسانیم

3

وزیركار فلسطین از تخریب  2330واحد مسکونی در مناطق مختلف غزه بر اثر حمالت رژیم صهیونیستی
خبر داد

1.

txt
(N-gram Statistical Package )NSP
3. Unigram
4. N-gram
2.

44
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ردیف

جمله

1

باسالم خسته نباشی خدمت اي فیلمیهاي عزیزممنون از فیلمهایی كه برامون پخش میكنید خانوادههـا را دور
هم جمع میكنید من نخستین بار هست كه پیام میدم امیدوارم پیـامم پخـش بشـه .نـادر شـایان و محمدرضـا
وشعیب یادگاري از ایرانشهر

2

زهرامرادي ازكاشان :هروقت كه حوصله ام سرمیره ،پاي برنامه هاي بسیارخوب وجـذاب آي فـیلم مـی شـینم،
نمیدونم چطورازتون تشکركنم ،فقط می تونم بگم :دستتون دردنکنه ،خداقوت

3

خورشید,محمد است وصادق ماه است خورشید همیشه با قمر همراه است یعنی كـه والدت امـام صـادق در روز
والدت رسول اهلل است میالد پیـامبر مهـر و رحمـت و فرزنـد گرامیشـان امـام صـادق (ع)بـه همـه مسـلمانان
عزیزوخصوصا به مقام معظم رهبري تبریك عرض می كنم.كاظم تسیه از شهرستان صومعه سرا

در اینجا بخش كوچکی از ابتداي هر دو متن ارائه شده است .متن نخست از شبکۀ خبر و متن
دوم از شبکۀ آيفیلم است:

 ...یك كشته و  10زخمی بر اثر انفجار در كویته پاكستان وقتی تو تلویزیون
تصاویر كودكان كشته شده را میبینم ،جیگرم آتش میگیره .من از هموطنانم
میخوام فردا به نداي رهبرمون لبیك بگیم و به حمایت از فلسطین صدامون را
به گوش جهانیان برسانیم وزیركار فلسطین از تخریب  2330واحد مسکونی در
مناطق مختلف غزه بر اثر حمالت رژیم صهیونیستی خبر داد وزیران امور
خارجه امریکا و روسیه در گفت وگوي تلفنی بر اهمیت آتشبس فوري در
شرق اوكراین تاكید كردند وزیر امور خارجه روسیه  :شبه جزیره كریمه ...،
 ...باسالم خسته نباشی خدمت اي فیلمیهاي عزیزممنون از فیلمهایی كه
برامون پخش میكنید خانوادهها را دور هم جمع میكنید من اولین بار هست
كه پیام میدم امیدوارم پیامم پخش بشه .نادر شایان ومحمدرضا وشعیب
یادگاري از ایرانشهر زهرامرادي ازكاشان:هروقت كه حوصلهام سرمیره،پاي
برنامههاي بسیارخوب وجذاب آي فیلم می شینم،نمی دونم چطورازتون
تشکركنم،فقط میتونم بگم:دستتون دردنکنه،خداقوت خورشید ،محمد است و
صادق ماه است خورشید همیشه ...
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همانگونه كه در جدول  3مشاهده میشود ،پیکرۀ شبکۀ خبر شامل  2954نوع 1و 14194
است و این در حالی است كه پیکرۀ آيفیلم شامل  5749نوع و  19326نماد است .منظور از
نوع واژه ،عدد یا هر نوع عالمت سجاوندي است و منظور از نماد وقوع مکرر یك نوع است.
براي نمونه حرف اضافۀ «در» در شبکۀ خبر  659بار بهكار رفته است كه در چنین شرایطی
میگوییم نوع «در» داراي  659نماد است.
جدول  .3تعداد نوع و نماد در هر دو پیکره
خبر
مورد/شبکه
2954
نوع
14194
نماد

آيفیلم
5749
19326

با وجود برابر بودن تعداد جملههاي منتخب هر یك از دو شبکه ،مشاهده میشود كه تعداد نوع و
نماد در شبکۀ آيفیلم بهمراتب بیشتر از شبکۀ خبر است كه دلیل آن میتواند تنوع واژههاي
بهكار رفته توسط كاربران بیشمار شبکۀ آيفیلم باشد .این در حالی است كه در شبکۀ خبر به
دلیل تخصصی بودن امر خبر و همچنین تعداد مشخص نویسندگان آن از دایرۀ واژگانی
محدودتري استفاده میشود.
در جدولهاي  4و  5به ترتیب واژهها و عبارتهاي استخراجشده از دو پیکرۀ خبر و آيفیلم به
همراه فراوانی هر یك نمایش داده شده است.
جدول  .4نمونههایی از واژهها و عبارتهای پربسامد پیکرۀ خبر و فراوانی آنها
نوع

كشورهاي

كشورهاي
مختلف

كشورهاي
مختلف
به

كشورهاي
مختلف
به
مقصد

كشورهاي
مختلف
به
مقصد
سرزمین

است
مختلف
به
مقصد
سرزمین
هاي

حضرت
حضرت
به
مقصد
سرزمین
هاي
اشغالی

وزیر
آیت
آیت
مقصد
سرزمین
هاي
اشغالی
متوقف

را
امور
اهلل
اهلل
سرزمین
هاي
اشغالی
متوقف
شده

فراوانی
659
در
62
در
27
خارجه
خامنهاي 22
8
خامنهاي
6
هاي
6
اشغالی
6
متوقف
6
شده
6
است

type
token

1.
2.
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باید به این نکته اشاره كرد كه به دلیل اهمیت درج یا حذف فاصله و نیمفاصله در موارد مختلف،
نرمافزار بهگونهاي طراحی شد كه بتواند تمامی این موارد را استخراج كند .براي نمونه ،همانگونه
كه در جدول  4مشاهده میشود ،واژۀ «سرزمینهاي» به دلیل عدم درج نیمفاصله بهجاي یك
واژه یا به عبارت فنیتر یكنگاشتی ،دونگاشتی یا دو واژۀ پیاپی یعنی «سرزمین  +هاي» در نظر
گرفته شده است.
عکس این نمونه در جدول  5مشاهده میشود؛ دونگاشتی «در چشم» به دلیل درج نکردن فاصله
به صورت تكنگاشتی «درچشم» درج شده است.
جدول  .5نمونههایی از واژهها و عبارتهای پربسامد پیکرۀ آیفیلم و فراوانی آنها
نوع

فیلم

درچشم
درچشم

درچشم
باد
باد

درچشم
باد
را
را

دوباره
باد
را
دوباره
دوباره

با
پخش
را
دوباره
پخش
پخش

سالم
عرض
كنید
دوباره
پخش
كنید
كنید

را
و
سالم
حسین
پخش
كنید
حسین
حسین

پخش
پخش
خسته
و
دارایی
كنید
حسین
دارایی
دارایی

از
كنید
كنید
نباشید
خسته
ازنهاوند
حسین
دارایی
ازنهاوند
ازنهاوند

فراوانی
551
161
49
13
6
5
5
5
5
4

اهمیت استخراج چندنگاشتیها این است كه در برخی موارد مشخص نیست كه واژۀ مدنظر چه
بوده است و درنتیجه با مراجعه به توالیهاي چندواژهاي منظور نویسنده مشخص خواهد شد.
پس از استخراج دادهها ،امکان تحلیل خطاهاي نوشتاري در دو شبکه فراهم میشود .در بخش
بعدي این فصل به بررسی خطاها در هر یك از دو شبکه خواهیم پرداخت و درنهایت خطاهاي دو
شبکه را مقایسه خواهیم كرد.
 .5یافتههای پژوهش

تحلیل دادهها در سه مرحله صورت گرفته است .ابتدا خطاهاي هر پیکره بهصورت مجزا
بررسی میشود و سپس خطاهاي دو پیکره با یکدیگر مقایسه میشود.
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در این بخش ابتدا به تحلیل خطاهاي ذكر شده در پیکرۀ خبر خواهیم پرداخت و سپس
فراوانی خطاها در این پیکره را مقایسه خواهیم كرد.
 .5-1-1اشکال امالیی/سبکی در پیکرۀ خبر

در كل  17نوع اشکال امالیی/سبکی در پیکرۀ خبر مشاهده شده است كه با احتساب فراوانی 11
براي صورت «تأكید» ،شاهد  27نماد هستیم .با توجه به حجم دادههاي بررسیشده ،فراوانی این
نوع خطاها بسیار كم است كه دلیل آن تخصص نویسندگان این متون است؛ براي نمونه بهجاي
«پدرِ» از «پدره» یا به جاي «نتانیاهو» از «نتانیاهور» استفاده شده است.
از  17ایراد مشاهده شده ،تنها سه نمونه خطاي امالیی است و در سایر موارد یا سبك نوشتاري
معیار خبري رعایت نشده و از نوشتار غیررسمی استفاده شده است یا از عالئم سجاوندي
به درستی استفاده نشده است .در سایر موارد نیز عالئم همزه و تنوین لحاظ نشده است؛ مانند
«تاكید» بهجاي «تأكید».
 .5-1-2خطای درج فاصله در پیکرۀ خبر

تنها سه نوع خطاي درج فاصله در پیکرۀ خبر مشاهده میشود كه آنهم به دلیل درج فاصله
پیش از عالئم دونقطه ،ویرگول و نقطهویرگول است .كاربرد زیاد این خطا فراوانی كل این نوع
خطا را كه صرفاً در رعایت نکردن فاصلۀ عالئم سجاوندي به چشم میخورد را به  272مورد
رسانده است كه از حیث فراوانی نمادها تأملبرانگیز است و با توجه به وجود نمونههاي بدون
فاصله در پیکرۀ خبر ،نشان میدهد كه هنگام درج عالئم سجاوندي در زیرنویسهاي شبکۀ خبر،
درج فاصله ،شکل معیار تلقی میشود.
 .5-1-3خطای حذف فاصله در پیکرۀ خبر

در این نوع خطا میان دو واژۀ مستقل هیچ نوع فاصلهاي درج نشده است؛ براي نمونه بهجاي
«وزیر كشور»« ،وزیركشور» درج شده است و بهنوعی به لحاظ زبانشناختی ،هر یك از این
موارد یك واژۀ مركب محسوب میشود .بهغیراز نمونۀ «از جمله» كه از نظر نگارندۀ حاضر
میتواند یك واژه محسوب شود و بهطور موردي قابل بحث است ،در سایر موارد باید میان دو
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واژۀ مستقل فاصله درج شود .با توجه به معیار بودن زبان شبکۀ خبر ،فراوانی نسبتاً زیاد چنین
خطایی یعنی  33نوع و  37نماد ،قابل توجه است.
 .5-1-4خطای حذف نیمفاصله در پیکرۀ خبر

در میان همۀ خطاهاي بررسی شده در پیکرۀ خبر ،این نوع خطا از بیشترین فراوانی برخوردار
است .براي نمونه در واژۀ «بینالمللی» درج نکردن نیمفاصله باعث شده است كه «المللی» یك
واژۀ جدا تلقی شود 544 .نماد از  56نوع این خطا نشان میدهد كه اساساً به كاربرد نیمفاصله یا
فاصلۀ مجازي در واژههاي مركب و همچنین پس از برخی وندهاي تصریفی مانند «می »-با 99
نماد یا پیش از آنها مانند «-هاي» با  190نماد یا «-ها» با  90نماد در زیرنویسهاي شبکۀ خبر
كه قاعدتاً باید در آن از الگوي نوشتاري معیار تبعیت شود ،توجهی نمیشود.
 .5-1-5خطای سرهمنویسی در پیکرۀ خبر

تنها دو مورد خطاي سرهمنویسی در پیکرۀ خبر وجود دارد ،آنهم «میگیره» بهجاي «میگیرد» و
«صهیونیستهاي» بهجاي «صهیونیستهاي» كه این خود مؤید رعایت اصول نگارش مصوب
فرهنگستان است.
 .5-1-6خطای جدانویسی در پیکرۀ خبر

در پیکرۀ خبر حتی یك مورد هم خطاي جدانویسی مشاهده نشد.
 .5-1-7مقایسۀ خطاهای پیکرۀ خبر

پس از بررسی هر یك از خطاها در پیکرۀ خبر به مقایسۀ فراوانی نوع و نماد خطاها در این پیکره
خواهیم پرداخت .در جدول  6فراوانی نوع و نماد انواع خطا در پیکرۀ خبر به تصویر كشیده شده
است.
تعداد
نوع
نماد

كل
واژهها
2954
14194

جدول  .6فراوانی نوع و نماد انواع خطا در پیکرۀ خبر
سرهم
حذف
حذف
درج
اشکال
جدانویسی
نیمفاصله نویسی
فاصله
فاصله
امالیی/سبکی
0
2
59
33
3
17
0
2
544
37
272
27

كل
اشکاالت
114
882
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جدول  .7تحلیل آماری انواع خطا در پیکرۀ خبر (برحسب نوع)
نوع خطا

اشکال
امالیی/سبکی

درج
فاصله

حذف
فاصله

حذف
نیمفاصله

سرهمنویسی

جدانویسی

نتایج آزمون كاي دو

درصد

14,5%

2,9%

29,0%

52,2%

1,4%

0,0%

Pearson Chi= )Square (5

001.0, P<13.105

بر اساس نتایج آزمون كاي دو ،براي این شبکه ،برحسب نوع ،میان درصد انواع مختلف خطا،
اختالف معنیداري وجود دارد .نتایج نشان میدهد كه بیشترین درصد اشتباه براي خطاي حذف
نیمفاصله است و خطاهاي حذف فاصله و اشکاالت امالیی/سبکی در رده بعدي قرار دارند.
همچنین درج فاصله و سرهمنویسی در مراتب بعدي قرار داشتند و درنهایت هیچ نوع خطاي
جدانویسی وجود ندارد.
جدول  .8تحلیل آماری انواع خطا در پیکرۀ خبر (برحسب نماد)
نوع خطا

اشکال
امالیی/سبکی

درج
فاصله

حذف
فاصله

حذف
نیمفاصله

سرهمنویسی

جدانویسی

نتایج آزمون كاي دو

درصد

3,0%

30,8%

4,1
%

61,7%

0,2%

0,0%

Pearson Chi= )Square (5

001.0, P<302.1199

بر اساس نتایج آزمون كاي دو ،براي این شبکه ،برحسب نماد ،میان درصد انواع مختلف خطا
اختالف معنیداري وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد كه بیشترین درصد اشتباه براي
خطاي حذف نیمفاصله بوده و خطاهایی چون درج فاصله ،اشکال امالیی/سبکی و سرهمنویسی
در مراتب بعدي قرار گرفتند و درنهایت هیچ مورد اشتباه در جدانویسی به چشم نخورده است.

Pearson Chi-Square
SPSS 23

1.
2.
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براي بررسی آماري دادهها ،دادهها با فراوانی و درصد گزارش شدند .براي مقایسۀ اشتباهات
رخداده ،از آزمون كاي دو پیرسون 1استفاده شد .تحلیل دادهها با نرمافزار اسپیاساس  223در
سطح معنیداري  0/05انجام شد .در جدولهاي  7و  8به ترتیب درصد فراوانی و نتیجۀ آزمون
برحسب نوع و نماد خطاها نمایش داده شده است.
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مشاهده میشود كه وقتی نمادها بررسی میشود ،فراوانی خطاي درج فاصله بسیار زیاد میشود و
این بیانگر این مسئله است كه فراوانی این خطا در تعدادي مورد خاص دائماً تکرار شده است.
 .5-2تحلیل خطاهای پیکرۀ آیفیلم

در این بخش ابتدا به تحلیل خطاها در پیکرۀ آيفیلم خواهیم پرداخت و سپس فراوانی خطاها
در این پیکره را مقایسه خواهیم كرد.
 .5-2-1اشکال امالیی/سبکی در پیکرۀ آیفیلم

در پیکرۀ آيفیلم  391نوع و  842نماد خطاي امالیی/سبکی وجود دارد .برخالف پیکرۀ خبر،
تعداد زیادي از این نوع خطا به اشکاالت امالیی مربوط میشود .نمونههاي نظیر «طرفطار»،
«مچکرم»« ،خواهشن»« ،نزارین» و «سپاسگذارم» ازجمله نمونههاي قابل توجه است؛ هرچند
اشکاالتی مانند استفاده نکردن از تنوین ،سركش و همزه و همچنین استفادۀ نادرست از عالئم
سجاوندي یا ویرگول التین به جاي فارسی ،استفاده از اعداد التین در متن فارسی نیز در میان
این اشکاالت به چشم میخورد.
در میان خطاهاي مشاهده شده ،كاربرد پربسامد صورتهایی مانند «مچکرم»« ،خواهشن»،
«نزارین» و «سپاسگذارم» ازجمله مواردي است كه در شبکههاي اجتماعی بهكرات مشاهده
میشود و به نظر میرسد كه علیرغم تأثیر بسزاي اینترنت و شبکههاي اجتماعی در بهبود زندگی
اجتماعی ،بیتوجهی به نحوۀ نگارش ،جامعه را با خطر تغییر نظام نوشتاري فارسی و ایجاد
بیثباتی در آن مواجه خواهد كرد.
 .5-2-2خطای درج فاصله در پیکرۀ آیفیلم

در پیکرۀ آيفیلم  23نوع و  55نماد خطاي درج فاصله وجود دارد .نگارش «خوا هش» بهجاي
«خواهش» و «تقا ضاي» بهجاي «تقاضاي» ازجملۀ این نوع خطاست .برخالف شبکۀ خبر ،كه
این نوع خطا محدود به سه مورد میشود ،تنوع این خطا در شبکۀ آيفیلم بسیار زیاد است .در
این میان بازهم درج فاصله پس از عالمت « ،»:بیشترین فراوانی را دارد.
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 3140نماد از  2158نوع خطاي حذف فاصله بیانگر فراوانی بسیار زیاد این نوع خطاست .مشاهدۀ
این تعداد زیاد حکایت از ناآگاهی بسیاري از نگارندگان زیرنویسهاي شبکۀ آيفیلم از درج فاصله
میان واژهها دارد.
این در حالی است كه مالک شمارش خطا در پژوهش حاضر صرفاً نوع مورد بررسی بوده و اگر
در یك نوع ،چند بار این خطا تکرار شده باشد ،تعداد این تکرار محاسبه نشده است .براي نمونه
در عبارت «سرباز ،مسافرزمان1و2روبذارین.مرسی» قاعدتاً ،میان واژهها و عالئم سجاوندي باید 8
بار فاصله درج میشده است ولی تنها یك مورد خطا محسوب شده است .دلیل این نوع محاسبه
این است كه اگر نگارندۀ زیرنویس نسبت به درج فاصله آگاه میبود حداقل در یك مورد ،فاصله
را درج میكرد؛ ولی اساساً به فاصلهگذاري اعتقادي نداشته است و درنتیجه میتوان گفت كه
یكبار خطا كرده است .بدیهی است در صورت محاسبۀ هر یك از این موارد حذف فاصله ،تعداد
نمادها بسیار بیشتر از تعداد فعلی میبود.
 .5-2-4خطای حذف نیمفاصله در پیکرۀ آیفیلم

 103نوع و  673نماد از این نوع خطا مشاهده شده است .ویژگی این نوع خطا این است كه
نگارنده نسبت به جدانویسی برخی عناصر واژگانی همچون وندهاي «-ها» ،یا «می »-آگاهی
دارد ولی از نیمفاصله یا به دلیل ناآگاهی یا به دلیل مشکل درج آن استفاده نمیكند.
 .5-2-5خطای سرهمنویسی در پیکرۀ آیفیلم

با بررسی این پیکره مشخص میشود كه  298نوع خطاي سرهمنویسی در این پیکره مشاهده
میشود كه با احتساب تکرار آنها تعداد نمادهاي این نوع خطا به  587مورد میرسد .بیشترین
میزان خطا در سرهمنویسی صورتهاي تصریفی «می »-و «-ها» مشاهده میشود ،هرچند در
مواردي مانند «هاشمپور» بهجاي «هاشمپور» یا «گیالنغرب» بهجاي «گیالن غرب» نیز این نوع
خطا مشاهده میشود.
 .5-2-6خطای جدانویسی در پیکرۀ آیفیلم

همانگونه كه انتظار میرفت در پیکرۀ آيفیلم نیز حتی یك مورد خطاي جدانویسی مشاهده
نشد.
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 .5-2-3خطای حذف فاصله در پیکرۀ آیفیلم
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 .5-2-7مقایسۀ خطاهای پیکرۀ آیفیلم
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پس از بررسی هر یك از انواع خطا در پیکرۀ آيفیلم میتوان به مقایسۀ فراوانی آنها پرداخت .در
جدول  9فراوانی نوع و نماد هر یك از خطاها مشخص شده است.
تعداد

كل
واژهها

جدول  .9فراوانی نوع و نماد انواع خطا در پیکرۀ آیفیلم
حذف
درج حذف
اشکال
سرهمنویسی جدانویسی
امالیی/سبکی فاصله فاصله نیمفاصله

كل
اشکاالت

نوع

5749

391

23

2158

104

298

0

2974

نماد

19326

842

55

3140

673

587

0

5297

مشاهده میشود كه فراوانی نوع خطا نزدیك به نیمی از تعداد كل واژههاست و فراوانی نماد
خطاها نزدیك به یكچهارم كل نمادهاي پیکره است و این میزان زیاد خطا تأملبرانگیز است.
بهمنظور انجام مقایسۀ دقیقتر انواع خطا از آزمون كايدو استفاده شده است .در جدول 10
تحلیل آماري انواع خطا در پیکرۀ آيفیلم برحسب نوع و در جدول  11برحسب نماد ،قابل
مشاهده است.
جدول  .10تحلیل آماری انواع خطا در پیکرۀ آیفیلم (برحسب نوع)

نوع خطا

اشکال
امالیی/
سبکی

درج
فاصله

حذف
فاصله

درصد

13,2%

0,8
%

72,6%

حذف
نیمفاصله

سرهمنویسی

جدانویسی

3,5%

10,0%

0,0%

نتایج آزمون كاي دو
Pearson Chi= )Square (5

, 78.5398
<0,001P

بر اساس نتایج آزمون كاي دو ،در پیکرۀ آيفیلم ،میان درصد انواع مختلف خطا اختالف
معنیداري وجود دارد .نتایج نشان میدهد كه بیشترین درصد خطا در حذف فاصله وجود دارد و
اشکال امالیی/سبکی و سرهمنویسی در رده بعدي و همچنین حذف نیمفاصله و درج فاصله در
مراتب بعدي قرار دارند و درنهایت هیچ مورد اشتباه در جدانویسی به چشم نمیخورد.
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نوع خطا

اشکال
امالیی/
سبکی

درج
فاصله

حذف
فاصله

درصد

15,9%

1,0
%

59,3%

حذف
نیمفاصله

سرهمنویسی

جدانویسی

نتایج آزمون كاي دو

12,7%

11,1%

0,0%

Pearson Chi= )Square (5

0,001, P<69.5900

اما هنگام تحلیل آماري تعداد نماد خطا در شبکۀ آيفیلم ،نیز مشخص میشود كه میان درصد
انواع مختلف خطا اختالف معنیداري وجود دارد .پژوهش نشان میدهد كه بیشترین درصد اشتباه
براي مورد حذف فاصله است و اشکال امالیی/سبکی ،حذف نیمفاصله و سرهمنویسی در ردههاي
بعدي قرار دارند؛ خطاي درج فاصله در مرتبه بعدي قرار دارد و درنهایت هیچ مورد اشتباه در
جدانویسی وجود ندارد.
تفاوت میان فراوانی نوع و نماد خطا در پیکرۀ آيفیلم در رتبهبندي خطا مشاهده میشود.
درحالیكه خطاي سرهمنویسی در میان انواع خطا برحسب نوع در جایگاه سوم قرار دارد ،این
خطا برحسب نماد در جایگاه چهارم قرار گرفته است و این در حالی است كه خطاي حذف
نیم فاصله برحسب نوع در رتبۀ چهارم و برحسب نماد در رتبۀ سوم است.

نمودار  .1مقایسه درصد خطاها برحسب نماد با تفکیک دو پیکرۀ خبر و آیفیلم
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جدول  .11تحلیل آماری انواع خطا در پیکرۀ آیفیلم (برحسب نماد)
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دلیل این امر كاربرد مکرر خطاي حذف نیمفاصله براي برخی موارد خاص است كه باعث افزایش
فراوانی نمادهاي این نوع شده است .این در حالی است كه تفاوت زیادي میان درصد نوع و نماد
در خطاي سرهمنویسی مشاهده نمیشود .نمودار  1درصد خطاها برحسب نماد را در هر دو پیکرۀ
مورد بررسی به تصویر كشیده است .مالحظه میشود كه درصد خطاي حذف فاصله در پیکرۀ
آيفیلم و خطاي حذف نیمفاصله در پیکرۀ خبر بسیار بیشتر از سایر خطاهاست.
 .5-3مقایسۀ خطاهای دو پیکرۀ خبر و آیفیلم

براي مقایسۀ دو شبکه ،دادهها با فراوانی و درصد خالصه ،گزارش شدند .براي مقایسۀ دو شبکه
در اشتباهات رخ داده در حالتهاي خطاهاي مختلف از آزمون كاي دو استفاده شد .براي تعدیل
تعداد موارد بررسی شده در دو شبکه كه متفاوت بودند ،فراوانی كل تعریف شده در هر شبکه بر
حسب می انگین مجموع تعداد موارد بررسی شده در دو شبکه تعدیل (نرماالیز) شد و به عنوان
وزن تعریف شد .تحلیل دادهها با نرمافزار اسپیاساس  23در سطح معنیداري  0/05انجام شد.
درنهایت مقایسه در دو سطح صورت گرفت؛ نخست در سطح نوع و سپس در سطح نماد.
بر اساس نتایج آزمون كاي دو ،میان دو شبکه اختالف معنیداري وجود دارد .همانگونه كه
انتظار میرفت ،درصد كل اشتباهات در پیکرۀ آيفیلم بهطور معنیداري باالتر است .در نمودار 2
به مقایسۀ انواع خطا برحسب نوع در دو شبکه پرداختهایم.

نمودار  .2مقایسه درصد اشتباهات نوعی ،بین دو شبکه خبر و آیفیلم
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نمودار  .3مقایسه درصد خطاها برحسب نماد ،میان دو پیکرۀ خبر و آیفیلم

نمودار نشان میدهد كه بهغیراز میزان خطاي جدانویسی كه در هر دو پیکره صفر است و تفاوتی
وجود ندارد ،در سایر موارد میان دو پیکره اختالف معنیداري وجود دارد .درحالیكه در پیکرۀ خبر
درصد نمادهاي خطاي درج فاصله و حذف نیمفاصله بسیار بیشتر از پیکرۀ آيفیلم است .در مقابل
درصد فراوانی خطاهاي امالیی/سبکی ،حذف فاصله و سرهمنویسی به شکل معنیداري در پیکرۀ
آيفیلم بیشتر است.
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آنگونه كه نمودار نشان میدهد اختالف معنیداري در دو مورد اشکاالت امالیی و درج فاصله
میان دو پیکره وجود ندارد ،اما میزان خطاي حذف فاصله و سرهمنویسی در پیکرۀ آيفیلم بهطور
معنیداري بیشتر از پیکرۀ خبر است و تنها خطاي حذف نیمفاصله است كه در پیکرۀ خبر بیش از
پیکرۀ آيفیلم مشاهده میشود .از سوي دیگر به دلیل اینکه خطاي جدانویسی در هیچیك از دو
پیکره مشاهده نمیشود ،هیچ تفاوتی میان دو شبکه وجود ندارد.
بر اساس نتایج آزمون كاي دو ،میان دو شبکه اختالف معنیداري وجود دارد .همانگونه كه
پیشبینی میشد درصد اشتباهات در شبکۀ آيفیلم بهطور معنیداري باالتر است .در نمودار 3
تفاوت خطاها برحسب نماد بهصورت كلی و تفکیكشده به تصویر كشیده شده است.
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 .6بحث و نتیجهگیری

در این بخش به تبیین برخی مشکالت نوشتاري و ارائۀ پیشنهادهایی براي كاهش خطاهاي
نوشتاري خواهیم پرداخت.
 بررسی درصد انواع خطا در دو پیکره نشان میدهد كه هیچ نوع خطاي جدانویسی وجود ندارد.شاید بتوان دلیل نبود این خطا را گرایش كاربران خط فارسی به سرهمنویسی صورتهاي زبانی،
و بهویژه صورتهاي مشتق ،دانست.
 بررسی انواع مختلف خطا در شبکۀ خبر ،در هر دو سطح نوع و نماد ،نشان میدهد كه بیشتریندرصد اشتباه براي خطاي حذف نیمفاصله است .مسلماً نویسندگان زیرنویسهاي خبري
درخصوص جدا كردن عناصر زبانی و بهویژه عناصر تصریفی زبان آگاهی دارند ،اما شاید بتوان
جدید بودن نسبی فناوري فاصلۀ مجازي یا همان نیمفاصله را دلیل اصلی فراوانی زیاد در خطاي
حذف نیمفاصله در نظر گرفت .از سوي دیگر هنگام بحث دربارۀ فاصلهگذاري در «دستور خط
فارسی» ( ،)10 :1389بهاختصار ،به موضوع استفاده از فاصلۀ مجازي یا نیمفاصله ،كه امروزه
نقشی مهم در نگارش رایانهاي خط فارسی دارد ،اشاره شده است و این خود میتواند دلیلی دیگر
بر زیاد بودن میزان خطاي حذف نیمفاصله در شبکۀ رسمی خبر باشد .باوجوداین انتظار میرود در
شبکۀ رسمی همچون شبکۀ خبر به این مهم توجه شود.
 مقایسۀ نمادهاي خطا در دو شبکه نشان میدهد كه درصد فراوانی خطاهاي امالیی/سبکی،حذف فاصله و سرهمنویسی به شکل معنیداري در پیکرۀ آيفیلم بیشتر است .دلیل این امر
این است كه برخالف مخاطبان عمومی شبکۀ آيفیلم ،نویسندگان زیرنویسهاي شبکۀ خبر از
الگوي نگارشی معیار و یکسان استفاده میكنند و درنتیجه میزان فراوانی خطاها بهویژه
خطاهاي امالیی/سبکی در شبکۀ خبر بسیار كمتر است.
 همانگونه كه در بخش سوم پژوهش حاضر اشاره شد شیوهنامۀ «دستور خط فارسی» داراياشکاالتی است و نیاز به تصحیح دارد .بازبینی و تصحیح دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان
بهگونهاي كه براي همۀ اقشار باسواد جامعه قابلدرک باشد ،بسیار مهم است .نوع نگارش متن
فرهنگستان به شکلی است كه برخی موارد حتی براي زبانشناسان و پژوهشگران حوزۀ زبان و
ادب فارسی نیز مبهم است.
 دستاوردهاي پژوهش حاضر و بهویژه زیاد بودن خطاهاي امالیی در زیرنویسهاي مردمی ازیكسو و نگاهی اجمالی به نحوۀ استفاده از خط فارسی در شبکههاي اجتماعی رایانهاي،
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هشداري جدي به مسئوالن و متولیان حفظ و ترویج خط فارسی است كه نادیده گرفتن آن
میتواند باعث پراكندگی و بیثباتی در نظام نگارش فارسی شده و درنهایت آیندۀ زبان فارسی را
با مشکل روبهرو سازد.
 با توجه به اینکه صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران مهمترین نقش را در ارائۀ الگوي صحیحنگارش فارسی دارد ،الزم است ضمن پیروي از اصول دستور خط فارسی فرهنگستان در تولید
زیرنویسهاي خبري و تبلیغاتی ،به تصحیح زیرنویسهایی كه توسط بینندگان نوشته شده است،
بپردازد .همانگونه كه در پژوهش حاضر نشان داده شده است ،حتی در زیرنویسهاي شبکه خبر
كه عالیترین جلوۀ زبان فارسی معیار نوشتاري است ،نیز شاهد خطاهاي نوشتاري هستیم.
 با توجه به نقش پررنگ صداوسیما در حفظ و گسترش خط فارسی معیار و با توجه به ناآگاهیو گاهی بی توجهی كاربران خط فارسی نسبت به دستور خط فارسی ،بهویژه در شبکههاي
اجتماعی ،برگزاري نشستهاي تخصصی متعدد با حضور زبانشناسان ،ادیبان و متخصصان
حوزه هاي مختلف علمی ،دربارۀ خط فارسی معیار و بررسی مشکالت آن ،امري ضروري محسوب
میشود .آموزش دستور خط فارسی در مراكز آموزشی و پژوهشی ،حتی از مقاطع ابتدایی ،از
طریق برگزاري كالسهاي تخصصی ،بازبینی كتابهاي درسی در مدارس و دانشگاهها و
تصحیح آنها بر اساس دستور خط فارسی فرهنگستان ،نظارت بر شیوۀ نگارش رسانههاي
نوشتاري كشور و تأكید بر پیروي آنها از اصول خط فارسی ازجمله مواردي است كه باید
بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد.
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