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 چكيده

هاي فارسي از جهت استفاده از سبك خاصـي   نوشت هاي زباني وب يدر اين مقاله، ويژگ
نويسي  روند وبالگ ةشود كه ادام در اين بررسي نشان داده مي. ان بررسي خواهد شداز زب

هـاي آتـي، و    آن، به خصوص در بين نسـل جـوان امـروزي و نسـل     دةو گسترش فزاين
ـ   استفاده از نوع خاصي از زبان در اين وبالگ ثيرات قابـل تـوجهي در   أها ممكن اسـت ت

از سـوي ديگـر،    خـط زبـان فارسـي و،    تغيير زبان فارسي، به خصوص نوشتار رسـمي، 
تصادفي از بين هزاران وبالگ  ييها براي اين منظور، نمونه. جهاني كردن اين زبان بگذارد

هاي زباني سـبك ايـن    ويژگي ،بندي موضوعي آنها پس از طبقه، آوري شد و جمع فارسي
كه نوعي سبك دست آمد   اين نتيجه بهآنگاه . شناختي بررسي شد ها از ديدگاه زبان وبالگ

خـورد كـه    ها به چشم مـي  نوشت زباني نزديك به فارسي گفتاري غيررسمي در اين وب
هاي نوشتار رسمي را نيز حفـظ كـرده    برخي ويژگي امافردي دارد،  هاي منحصربه ژگييو

  .اين سبك بررسي و توصيف شده است هاي زباني در پايان، ويژگي. است
 .نوشت ، وبيشناسي اجتماع شناسي زبان، سبك شناسي، جامعه سبك، سبك: ها كليدواژه

  مقدمه .1
امروزه به جهت دسترسي فراوان و تا حدي آسان بـه منـابع اينترنتـي و گسـترش ارتباطـات      

نويسـي   مجازي، در ايران نيز، مانند ساير كشورهاي گسترش يافته و در حال توسعه، وبـالگ 
با توجه بـه امكانـات و    ،سطوح اجتماعيها و  گروه ةرواج فراواني يافته است و افراد، در هم

شايد بتوان گفـت  . كنند هايي به زبان فارسي مي شان، اقدام به نوشتن وبالگ منابع در دسترس
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عمومي  ةنويسي يا يادداشت شخصي است، با اين تفاوت كه جنب نويسي نوعي خاطره وبالگ
در اين . ند قرار گرفته استكساني كه به اينترنت دسترسي و عالقه دار ةيافته و در اختيار هم

ها  ميان، آنچه قابل توجه است، نوع استفاده از زبان و امكانات آن براي پديد آوردن اين نوشته
ها، نوعي يكدستي و هماهنگي در اسـتفاده   نوشت در اغلب اين وب. است) ها نوشت يا وب(

ه گفتـار غيررسـمي   خورد، طوري كه زبان مورد استفاده ساده و نزديك ب از زبان به چشم مي
  .هاي خاص خود را دارد است كه البته ويژگي

خـواهيم  و تأثير آنها در تغيير زبان فارسي ها  ما در اين مقاله سعي در توصيف اين ويژگي
شايد جنبه شخصي بودن و تا حدي خودماني بودن اين عمل باعث شده اسـت ايـن   . داشت

سوي ديگر، نياز به برقراري سريع ارتبـاط  از  .شودها رايج  نوع كاربرد خاص زبان در وبالگ
كه كاربرد زبـان در ايـن گونـه مـوارد هرچـه بيشـتر بـه سـمت          شده سببدر دنياي امروز 

  . نويسي و اختصار كه ويژگي زبان گفتار است پيش برود ساده
ســبك و ة الزم اســت چنــد تعريــف و بحــث نظــري دربــار، هــا پــيش از بررســي داده

هاي زبان نوشتار و گفتار ارائه دهيم و چارچوب مـورد   يز ويژگيشناسي و انواع آن و ن سبك
  . نظر اين مقاله را روشن كنيم

  
  سبك 1.1

انـد، امـا ايـن     پرداختـه ) style( »سبك«هاي گوناگون به تعريف  هاي مختلف در رشته ديدگاه
. اند و در غالب آنها به بعد ساختاري و زباني سبك اشاره شده اسـت  تعاريف كمابيش مشابه

 Concise Dictionary of( شناسـي  زبان فرهنگ مختصرشناس، در  ، زبان)Matthews( متيوز

Linguistics (داند كه يك متن يا گفتمان را در  زباني مي ياه اي از ويژگي ، سبك را مجموعه
از ايـن رو   )5175 :1997( .دهـد  خاصي قرار مـي  ) register(كاربردي ةيا گون ) genre( طرز
و ايـن  انـد   سـبك  ةكاربردي زيرمجموعـ ةطرز و گون ،شناسي از منظر زبان ،كه توان گفت مي
منظور متيوز از مـتن  . كند كاربردي آن را تعيين مي ةمتن و گفتمان است كه طرز و گون كسب

  . و گفتمان، تمام انواع كاربرد زبان است، چه به صورت نوشتاري چه به صورت گفتاري
گفته در يك زبان معنـا و اطالعـات كـامالً     ر گاه دو پارهشناسي زبان، ه از ديدگاه جامعه

كساني داشته باشند، اما ساختار زباني آنها متفاوت باشد، از دو سـبك مجـزا اسـتفاده شـده     ي
شناسـي زبـان نـوعي تنـوع      اين تعريف ساده سبك را در جامعه )Asher 1994: 275( .است

تلف، از آن اسـتفاده  هاي مخ ر موقعيتگيرد كه ممكن است افراد مختلف، د زباني در نظر مي
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شـود و تنهـا بعـد     كاربردي ديده نمية ديدگاه، ارتباطي بين سبك و طرز يا گون در اين. كنند
معنايي هستند كه گوينده  هاي هم هاي مختلف گونه گويي سبك. ساختاري آن مورد نظر است

ممكـن  اين انتخـاب  . تيا نويسنده از بين امكانات مختلف زبان دست به انتخاب آن زده اس
يا نوشتار، قواعد و هنجارهاي خاصي بر  گفتارآگاهانه يا ناآگاهانه باشد و، بسته به نوع است 

  )Ibid: 276( .بافت قابل تغيير حاكم است
تعريف مشابه ديگري در اين ديدگاه ارائه شده است كه سبك را به مثابه يك انتخاب در نظر 

ا ساختار خاص زباني بـه  يك صورت يح آگاهانه يا ناآگاهانه از اين رو، سبك ترجي .گرفته است
در اينجا نيز به نقش مالحظات بافتي، زمان، مكان، ماهيـت  . ها يا ساختارهاي ديگر است صورت

  )Brown 2006: 203( .بافت ارتباطي و غيره در نوع انتخاب سبك اشاره شده است
چنان كه در باال به آن اشاره شد، يعني  شناسي زبان، در اين مقاله، به سبك از ديدگاه جامعه
  .ها به عنوان انتخاب زباني به كار رفته است نوشت نوعي تنوع زباني، توجه شده كه در وب

  
 شناسي سبك 1.2

. شـود  هاي آن اطالق مي هاي مختلف و ويژگي به بررسي سبك )stylistics( »شناسي سبك«
هاي  ف آن را بازشناسايي كرده و ويژگيتلبهتر است پيش از پرداختن به اين حوزه انواع مخ

  .هر يك را برشماريم
 ؛Matthews 1997:see 357( بندي كرد شناسي را در سه گروه دسته توان سبك طور كلي مي به

Malmkjær 1991: 438-440:(  
 )literary stylistics( يادبي شناس سبك .1

 ) sociolinguistic stylistics( زباني شناخت جامعهي شناس سبك .2

 ياجتمـــاعي شناســـ ســـبكيـــا  )general stylistics( يعمـــومي شناســـ ســـبك .3
)sociostylistics( 

هـاي   در دروه) نظم و نثـر (هاي كالسيك ادبي  هاي نوشته شناسي ادبي، ويژگي در سبك
بررسـي سـبك    ،؛ بـراي نمونـه  )Matthews 1997: 5172(شـود   پيشين و حاضر مطالعه مي
هـاي   شناسي ادبي ايران، انواع مختلف سبك در سبك. مانند حافظ شاعران ايراني قرن هفتم،

ادبي و آثار مشـابه آن   يشعري و ادبي تعريف شده و اصوالً به زمان و مكان پديد آمدن اثر
 از اين رو، اين نوع. ، عراقي و خراسانييهاي هند مانند سبك ،شود نه به زبان آنها توجه مي

  .باشد شناسي مدنظر ما نمي سبك
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اي زباني در يك نظـام اجتمـاعي    شناختي زبان، سبك به مثابه گونه شناسي جامعه سبك در
شناسـي   ازايـن رو، سـبك  . شود و اهميت نقشي آن مورد توجه اسـت  مترقي درنظر گرفته مي

هاي زباني مجزا، الگوها، ساختارها، سطوح، و اهميت و  شناختي زبان بر جزئيات ويژگي جامعه
نظـر  در شناسـي نيـز    اين گونه سبك )Brown 2006: 213( .كند كيد ميثير آن بر مخاطب تأأت

  .نويسي نخواهيم پرداخت هاي مختلف در وبالگ نيست؛ زيرا ما در اين مقاله به نقش سبك
هاي كاربردي  گونه ـها   شناسي عمومي به بررسي گونه شناسي اجتماعي يا همان سبك سبك
در ايـن  . پـردازد  ري چه به صورت گفتـاري، مـي  چه به صورت نوشتا ـهاي غيرادبي   و گفتمان

هـا، تبليغـات،    ها، اخبار، گـزارش  اي، مانند گفتمان فيلم هاي رسانه حوزه، توجه بيشتر بر گفتمان
بـه  . )Ibid( شود هاي زبان در آنها مطالعه قرار مي مداران و غيره است و كاربرد و ويژگي سياست
گونه  تر باشد؛ زيرا همان چوب اين نظريه مناسبهاي فارسي در چار رسد بررسي وبالگ نظر مي

نويسي نيز نوعي كار  وبالگ. اي و ارتباطي توجه دارد هاي رسانه كه گفته شد اين نظريه به حوزه
  . ارتباطات مجازي در دسترس است اي است كه از طريق اينترنت و رسانه
  
  هاي نوشتار و گفتار ويژگي 1.3

هـا و   نويسـي بهتـر اسـت نگـاهي بـه تفـاوت       در وبالگهاي سبك رايج  براي بررسي ويژگي
طور كه در تعاريف مختلـف از سـبك و    همان. هاي زبان گفتاري و نوشتاري بيندازيم شباهت
بـدين  . بينيم، تفاوتي بين نوشتار و گفتار از جهت بررسي سبكي وجود نـدارد  شناسي مي سبك

د و به هر دو بـه يـك ميـزان بهـا     گير گفتار و نوشتار را دربرمي ةمعنا كه اين رشته هر دو حوز
هاي اساسي به لحاظ ساختاري  نوشتاري و گفتاري گاه تفاوت ةدانيم كه دو گون اما مي. دهد مي

در مقايسه با زبان گفتاري، پاياتر است و بر  ،زبان نوشتاري. و نيز به لحاظ كاربرد و نقش دارند
 ةويـرايش شـد   ةوان گفت نوشتار نسـخ ت مي )Stubss 1980: 110( .بافت غيرزباني تكيه ندارد

اي ممكن است بارها مورد تجديدنظر و بازبيني قرار بگيرد؛ در حالي كه  هر نوشته. گفتار است
  . تجديدنظر است  شود، از اين رو، زودگذر، ناپايا و غيرقابل گفتار در زمان واقعي بيان مي

او . دارد يفتاري بـار اطالعـات  كند كه متن نوشتاري بيش از متن گ ادعا مي )Stubbs( استابز
بنابراين حشو كمتري در آن است؛ زيرا تكـرار   ،تر است و گويد متن نوشتاري احتماالً كوتاه مي

 ).Ibid(گيـرد   كمتر و محتواي واژگاني بيشتري دارد و نيز واژگان دستوري كمتري را دربرمـي 
زبـان  . ديگر متمـايز اسـت  گونه كه گفته شد، نقش اين دو گونه از زبان از يكـ  همچنين، همان

رود، در حـالي كـه    گفتاري براي گفتگو، بحث، سخنراني و غيره در زمان خاصي به كـار مـي  
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اقشـار   ةپـردازد، مـورد اسـتفاد    برحسب موضوعي كه بدان مي ،نوشتار نقشي ماندگارتر دارد و
  .هاي مختلف است مكان ها و مختلف مردم در زمان

گفتـار داراي  : بندي كرده اسـت  زباني را دسته ةدو گون هاي اين ويژگي )Ibid: 17( استابز
گفته، توقـف، سـكوت، تنـوع در بلنـدي صـدا، و       آهنگ، زيروبمي، تكيه، ريتم، سرعت پاره

بنـدي، و تاثيرپـذيري از بافـت     هاي فرازباني شامل دمش، خنده، كيفيت صـدا، زمـان   ويژگي
ه ميزان رسايي و قابـل فهـم بـودن    رسد ك به نظر مي ،ها با توجه به اين ويژگي. فيزيكي است

زبـاني و غيرزبـاني بـه     يهـا  زيرا اين ويژگي. پيام گفتاري بسيار بيشتر از پيام نوشتاري است
گـذاري   مانند فاصله يهاي از ديگر سو، نوشتار داراي ويژگي. آيند كمك درك متن گفتاري مي

روف، زيـرخط،  شـدگي حـ   ، سبك خطي، ايتاليـك و سـياه  يهاي سجاوند بين كلمات، نشانه
ها، مرزبندي، نقشه،  برجسته كردن حروف در خط التين، عالئم گرافيكي مانند خطوط، شكل

ــف ــد  نويســي، انديشــه جــدول، مخف ــاري مانن ــاراگراف@و  &نگ ــارچوب، پ ــدي،  ، چ بن
كارگيري بافـت   گذاري، پانويس و سرنويس يا عنوان و زيرعنوان، دوام، و در نهايت به حاشيه
تر كـردن مـتن    ها در جهت هرچه قابل فهم رسد اين ويژگي به نظر مي. است )co-text( متني

  .شود نوشتاري به كارگرفته مي
شود، كاربرد ساختار نحوي و واژگاني زبان  هاي فارسي مشاهده مي آنچه در اغلب وبالگ

هاي بافت گفتار، كه در باال ذكر شـد، در آن ديـده    گفتار در نوشتار است، بدون اينكه ويژگي
هـاي گفتـار را داشـته     تواند ويژگي اي است كه نمي عني اصوالً ماهيت نوشتار به گونهي. شودب

. گيرد هاي مربوط به نوشتار قرار مي ي و واژگاني گفتار در قالب ويژگيباشد اما ساختار نحو
هاي فارسي ديگر نوشتار فخيم و ويـرايش   هاي وبالگ توان گفت كه نوشته بدين ترتيب، مي

طور كه گفته شد، ناشي از كـاربرد آن در   اند كه، همان تخوش تغييراتي شدهد و دسشده نيستن
سبك "نويسي  ما اين نوع كاربرد زبان را در وبالگ. بستر ارتباطات پرسرعت و مجازي است

  .اميمن مي "نزديك به گفتار غيررسمي
ـ هـايي از هـ   در ادامه، تالش شده است كه سبك نحـوي و واژگـاني نمونـه     الگزاران وب

  .فارسي بررسي شود
  

  پژوهش روش .2
هاي اين مقاله از بين هزاران وبالگ فارسي انتخاب شـده اسـت؛ بـه ايـن ترتيـب كـه بـا         داده

د و از بـين  هزاران نمونه به دست آم )google( جستجوي عنوان وبالگ در جستجوگر گوگل
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اف اين مقاله، سـعي بـر   البته، با توجه به اهد. انتخاب شد ييها وشتن بآنها به طور تصادفي و
بـه تعـداد مسـاوي انتخـاب و     ) علمي، مـذهبي و شخصـي  (ها  انواع وبالگ ةآن بود كه از هم

از ايـن   يهـاي  در نهايـت، بـه دليـل محـدوديت صـفحات مقالـه، تنهـا نمونـه        . بررسي شـود 
هـا بـه همـان شـكلي كـه در       نمونـه  ةشايان ذكر است كه هم. ها آورده شده است نوشت وب
 يهـا هـيچ تغييـر   نبوده در اينجا آورده شده و عالئم سجاوندي و خط و سبك آ ها وشتن وب

  .نكرده است
  
  ها داده ليتحل .3

  ها بندي وبالگ طبقه 3.1
هـا، الزم اسـت انـواع آنهـا را از نظـر       شـناختي وبـالگ   پيش از پرداختن به توصيف سـبك 

براي اين منظور، پس از . بندي كرده و نوع انتخاب زبان را در آنها شرح دهيم موضوعي طبقه
بررســي صــدها وبــالگ بــا موضــوعات مختلــف، در نهايــت، انــواع آن را بــه شــرح زيــر 

  1.بازشناختيم
 يمذهبي ها وبالگ .1

 يعلمي ها وبالگ .2

 يشخصي ها وبالگ .3

مـذهب، معرفـي    ةات شخصـي دربـار  يـ كه به بيان نظر اند هاي مذهبي اول وبالگ ةدست
زبـان اكثـر ايـن    . هاي مـذهبي اختصـاص دارنـد    مناسبتمحصوالت مذهبي و پرداختن به 

به گفتار  در تعداد قابل توجهي از آنها، زبان نزديك ،ها نوشتار رسمي رايج است؛ اما وبالگ
گونه كه گفته شد، سبك اصلي مورد بررسي ما در اين  همان ،رود كه غيررسمي نيز به كار مي

  :هاي مذهبي توجه كرد از اين گونه وبالگتوان به دو نمونه  در زير مي. مقاله خواهد بود
  اي از كاربرد نوشتار رسمي نمونه) الف

اي است كه تنها از بدو ورود اسالم بلكه قبل از  بدون ترديد مسئله حجاب و پوشش مسئله
پس از ورود اسـالم نيـز   . آن نيز در نزد ايرانيان از جايگاهي پرمرتبت برخوردار بوده است

ايرانيان همواره در نكوداشت اين موهبت آسماني در نهايـت  حسب حكم آسماني حجاب 
  .اند جد و جهد كوشيده اند و حدود و ثغور آن را به تمام و كمال بجاي آورده

  يررسميغ گفتار به كينزد زبان كاربرد ازي ا نمونه  ) ب
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و نيز ياران ) ع(فرارسيدن ماه محرم كه ماه شهادت سرور شهيدان عالم، حضرت امام حسين
اميد وارم كه منو هـم از  .رو به تمامي شما عزيزان تسليت عرض ميكنم ار ايشان هستوفاد

  ... دعاي خيرتون فراموش نكنيد

زبـان انگليسـي،   آمـوزش  علمي با موضوعات پزشكي، مهندسـي،   يها دوم وبالگ ةدست
تخصص ها، نويسندگان، با توجه به  در اين وبالگ. ندا ، كامپيوتر، موسيقي و غيرهيعلوم انسان

هاي مختلف، به طرح موضوعات مرتبط پرداخته و گاه به تبادل نظـر بـا افـراد     خود در رشته
در صورتي كه بسـيار تخصصـي    ها، گدر اين گونه وبال. پردازند مند به همان رشته مي عالقه

ات شخصـي و ردوبـدل   يشود و، در صورتي كه با نظر باشند، زبان نوشتار رسمي استفاده مي
هـا نيـز،    در ايـن وبـالگ  . همراه باشد، به زبان گفتار غيررسمي نزديكتر است كردن اطالعات

وفور  گرچه سبك غالب سبك نوشتار رسمي است، اما تمايل به استفاده از زبان گفتاري نيز به
  :شده است ها آورده از اين دسته از وبالگ در زير، دو نمونه. شود ديده مي
  اي از كاربرد نوشتار رسمي نمونه) الف

تواند  جديد و پر اهميت داده است كه مي سازمان ناسا طي روز هاي اخير خبر از دو كشف
  ... ثيرگذار باشدأت اش در مسير تحقيقات فضايي

 يررسميغ گفتار به كينزد زبان كاربرد ازي ا هنمون) ب

خواهم يك ذره در رابطه با شطرنج صحبت كنم چيزي كه درونش دنيايي از علم  امروز مي
و تفريح باشـد ولـي    ر خوابيده شايد فكركنيد شطرنج چيزي به عنوان يك سرگرميو تفك

يكي از بـازي هـاي   اگر به دقت به اون نگاه كنيد و شطرنج بازي كنيد متوجه مي شويد كه 
  ...سخت دنيا است 

كاربرد دارد و در بين همه نـوع قشـري رواج يافتـه    همه ها، كه بيش از  نوع سوم وبالگ
هـا، موضـوعات متنـوعي وجـود دارد و      در ايـن وبـالگ  . اسـت  ي شخصيها است، وبالگ

گويند و روي موضوع خاصي  ميخاطرات خود، از هر دري سخن  ةنويسندگان، مانند دفترچ
رسـد   ديگر بيشتر است و از اين رو به نظر مـي  ةها از دو دست تعداد اين وبالگ. تمركز ندارند

بنابراين، سبك مورد بررسـي مـا در ايـن    . شته باشندبيشترين تأثير را در تغيير زبان فارسي دا
ا است كه در اكثر قريب به اتفـاق آنهـا نـوعي سـبك     ه اين نوع وبالگ يمقاله سبك نوشتار

  . نوشتاري غيررسمي و نزديك به زبان گفتار غيررسمي است
برقـراري   ةنخستين دليل انتخاب اين نوع سبك، ويژگي سرعت زبان گفتار است كه الزمـ 

البتـه، انتخـاب سـبك از جانـب     . ارتبـاط در دنيـاي امـروز و در بسـتر مجـازي اسـت      سريع 
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وبـالگ شـخص    ةهرگـاه نويسـند  : نويسندگان به عوامل ديگري نيـز بسـتگي دارد؛ از جملـه   
 نـام  هر چه شخص بي ،تري استفاده كند و، به عكس كند از زبان فخيم معروفي است، سعي مي

. شـود  هاي او بيشتر ديـده مـي   نوشت غيررسمي در وب تر باشد، سبك نزديك به گفتار ونشان
رسـد، هرچـه    به نظر مـي . ذار ديگر در اين انتخاب، سن نويسندگان وبالگ استگعامل تأثير

مالحظـه  . كننـد  سن آنها كمتر باشد، از سبك نزديك به گفتار غيررسـمي بيشـتر اسـتفاده مـي    
ين آمار را به خود اختصـاص داده  سال بيشتر 30تا  18نويسي در سنين بين  شود كه وبالگ مي

. است؛ بنابراين، كاربرد زبان نزديك به گفتار غيررسمي در وبالگ هاي شخصي بيشـتر اسـت  
دهـد و   اي را نشـان نمـي   نوع انتخاب سبك از منظر جنسيت نويسندگان تفاوت قابل مالحظه

  .دهند ن ميزنان و مردان در كاربرد و انتخاب سبك نزديك به گفتار غيررسمي برابري نشا
سـبك نزديـك بـه گفتـار     (هاي زباني اين نـوع سـبك    گييژدر بخش بعد، نگاهي به و

  .خواهيم انداخت) غيررسمي
  
  ها هاي سبك نوشتاري وبالگ ويژگي 3.2
سبكي مابين گفتار غيررسمي و نوشتار رسمي  از ها، طور كه گفته شد، در اغلب وبالگ همان

هـاي زبـان گفتـار و برخـي از      برخـي از ويژگـي   بـه همـين دليـل،   . شود فارسي استفاده مي
هـاي   از آن جمله، در ايـن سـبك، هماننـد سـبك    . بينيم هاي زبان نوشتار را در آن مي ويژگي

ة در فضايي بـه انـداز   ،نوشتاري، بار اطالعاتي زيادي وجود دارد؛ بدين گونه كه اغلب اوقات
مطالـب  بنـابراين   يـرد و گ جاي مـي موضوع مورد بحث  ةاطالعات زيادي دربار ه،يك صفح

همچنين اين گونه نگارش پايا است و اغلب در . حشو كمتر و محتواي واژگاني بيشتري دارد
عالئـم سـجاوندي نيـز در آنهـا بـه چشـم       . گيـرد  مورد نظر قرار مي ةقالب بايگاني در صفح

ايـن   ةخورد، اما آنچه بيشتر قابل مالحظه است كاربرد بـدون محـدوديت و بـدون قاعـد     مي
  .شود ها ديده مي نوشت هاي زبان نوشتار در اين وب به اين ترتيب، برخي ويژگي. الئم استع

در زير بـه برخـي از آنهـا    اندكي بيشتر است كه  هاي زبان گفتاري اين سبك اما ويژگي
  .شود اشاره مي

  هاي دستوري ويژگي 3.2.1
غيررسمي است آن هاي خاص دستوري اين سبك كه بيشتر متعلق به گفتار  از جمله ويژگي

بـراي  . شـود  است كه در بسياري از آنها از الزامات دستوري خاص زبان نوشتار تخطي مـي 
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ها در آن متفاوت از نوشتار عـادي اسـت و، در انتخـاب ايـن      ترتيب قرارگيري واژه ،نمونه
  :به مثال هاي زير توجه كنيد. وردخ ترتيب، آزادي عملي بيشتري به چشم مي

  !شماي دنيد ديع نجايا اومدم .1
 قم...  نجاميا من حاال .2

 زودي انـد  و وقت چند از بعد بار نياول واسه واستمخ يم بود، گذشته 12 ساعت .3
 .يا بسته لواش نون لقمه هي يبرا شركت برم بتونم زود سحر كله فردا تا بخوابم برم

 نشـون  رو نيماش داخل هم و بردن يم رو اسمش هم كهي صورت در كار نيا ليدل .4
 و مختلفي ها حالت در رو نيماش خود هم و كردن يم صحبت اش درباره هم و دادن يم

 باشه؟ تونه يمي چ دادن، يم نشون مختلفي نماها

 .آموزش مشغول ميبود... ي توي پر گل با همش .5

ديگر اين سبك اين است كـه، هماننـد گفتـار غيررسـمي، بسـياري از       ويژگي
هـاي پـايين، زيـر ايـن      در مثال. شوند مي  ا عاميانه ظاهريافعال به صورت مخفف 

 فعـل  ،شـود  ر كه ديده مـي طو همان ،براي نمونه. نوع افعال خط كشيده شده است
در  بزنـد به كار رفته يـا بـه جـاي     خواين ميبه صورت ) 1( ةدر شمار خواهين مي

  :به كار رفته است بزنه) 3( ةشمار
 وبالگ به نياريب فيتشر نيكني همراه منو بازم و نيكن لطف نيخوايم اگه .1

 .من ديجد

 .هستش نيا هم وبالگم ديجد آدرس .2

 .نشه ريجوگ گهيد و بزنه چرت كه داد حيترج خانوم نوگل .3

 .اديدرب وضع نيا از نجايا تا سميبنوي زيچ هي گفتم .4

 .سميبنو git ةدربار تا هيخوب ةبهان دميد .5

  هاي واژگاني ويژگي 3.2.2
ي واژگان زبان عاميانه است كه گاه شكل واژگان به كار رفته در سبك مورد نظر تا حد زياد

در موارد پايين كـه در آنهـا زيـر     ،گيرد؛ از جمله رسمي به خود گرفته و در نوشتار جاي مي
  :مورد نظر خط كشيده شده است ةواژ

 .احتياج داره ما ، خيلي به دعا رفيقاين  خالصه .1

  ...كشيد كنار  هويدونم چي شد كه  نمي .2



  نويسي به زبان فارسي شناسي وبالگ سبك   96

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، شناخت زبان

 .رابطه با شطرنج صحبت كنم در ك ذرهيخواهم  امروز مي .3

 .هاي نوروزي شركت در ضبط برنامه واسه .4

 .كردم زنده دوباره مختلفو خاطرات عالمه كي .5

تري  كه شكل رسمي دوستبه جاي كاربرد ) 1( ةشود كه نويسنده در شمار مالحظه مي
ي كـه تنهـا در گفتـار غيررسـم     هويعبارت ) 2( ةا در شمارياستفاده كرده  رفيق ةدارد از واژ

 عالمـه  كيـ و  واسه، ذره كيهاي  به همين شكل واژه. مورد استفاده است به كار رفته است
 .مي كاربرد دارند تا نوشتار رسميبيشتر در گفتار غيررس

است كه هم در گفتار غيررسـمي و   يهاي عام واژه ةويژگي ديگر، كاربرد صورت عاميان
هـايي وجـود دارنـد كـه در هـر دو       اژهبه اين معنا كه و. هم در نوشتار رسمي كاربرد دارند

. روند اما در گفتار تلفظ آنها متفاوت از نوشتار اسـت  صورت گفتاري و نوشتاري به كار مي
بـه  . يـرد گ هاي عام مورد استفاده قرار مـي  ها، صورت تلفظي گفتاري واژه نوشت در اين وب

  :هاي زير توجه كنيد نمونه
 .ميان جوونافقط يه تعداد كمي از مردم و  .1

 .شد تمومي همكار وي ادار وي تلفن وي اس ام اس وي ليفام و يخونگي هايدنيد ديع .2

 .ميبخر خونه و مسافرت ميبر ديع داشتم دوستي ليخ .3

 ... نگاه كنيد اونولي اگر به دقت به  .4

 .براي عمل جراحي چشم ، عازم تهرانه امشبم .5

 تمـوم و  خـانگي به جاي  خونگي) 2( ةو در شمار جوانبه جاي  جوون) 1( ةدر شمار
 .خورد هاي ديگر نيز اين فرايند به چشم مي در نمونه. به كار رفته است تمامبه جاي 

اين . گيرند شان مورد استفاده قرار مي تلفظ گفتاريصورت به همين شكل، ضماير نيز با 
 ةدر واژ تـون از ـ   تـان براي نمونه به جـاي ـ   . هاي زير قابل مشاهده است ويژگي در نمونه

  :استفاده شده است نعيدتو
 ... ، اون بود كهمونآخه توي مدرسه راهنمايي .1

سالم به همه دوستاني كه ميدونم هنوزم تو تـب و تـاب كنكـور و انتخـاب رشـته       .2
 !تونيا بهتر بگم وبالگ مونهستن و خوانندگان هميشگي وبالگ

 .سال جديد به كام . مبارك  تونعيد .3

 .جمله منبرسن از  شونو اميدوارم كه همه به آرزوها .4
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رنـگ و بـوي   م با اينكه اومدن بهار امسال رو زياد حس نكردم و مثل بقيه سالها برا .5
 ... عيد نداشت

  ها نوشت كاربرد اصطالحات رايج در زبان روزمره در وب 3.2.3
. ها ويژگي ديگر آن است نوشت هاي زبان روزمره در اين وب لمثلا كاربرد اصطالحات و ضرب

  :روند به كار ميمختلف هاي  مردم در موقعيت ةه بيشتر در گفتار روزمراي ك اصطالحات عاميانه
 .اينجورياست ديگه... زنه  مرده را هم زيادي باال پايين كني به كفنش گند مي .1

 .و جاي خوبي هم بكار رفته بودن خداييش خيلي باحال بودن .2

 .ما نبينيم خدايي نكردها شايد براي اينكه ي .3

 .هر چي ازش بگم كم گفتم .4

 .براش بمونهتومان  50000 ته حقوقشايد ش .5

  
  گيري نتيجه .4

نويسي فارسي نشان مي دهد كه ايـن زبـان بـا     ها در وبالگ نوشت مشاهده و بررسي زبان وب
هـاي نوشـتار    نوشتار عادي زبان فارسي تفاوت اساسي دارد و، ضمن داشـتن برخـي ويژگـي   

هـاي زبـان گفتـار غيررسـمي را در      رسمي، زباني نزديك به گفتار است كه بسياري از ويژگي
  .اين امر به دليل برقراري ارتباط در بستر مجازي اتفاق افتاده است. خود جاي داده است

 اي در بين اقشار مختلف دارنـد و روز  ها، از اين جهت كه كاربرد گسترده نوشت اين وب 
فارسـي نوشـتاري و    سـرعت در تغييـر زبـان    توانند به شود، مي به روز بر تعداد آنها افزوده مي

ثيرگذار باشند و آن را از حالت رسمي و فخيم به سبكي ساده و عاميانه و البته كوتاه أگفتاري ت
  .و ساده تبديل كنند و از اين جهت درخور بررسي و موشكافي هستند

  
  نوشت پي

  .هاي بررسي شده در فهرست منابع اينترنتي آمده است آدرس اينترنتي برخي از وبالگ .1
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