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فیلم: هاي تلویزیونی خبر و آيها در شبکهشناسی نگارشی زیرنویسآسیب
 بنیادپژوهشی پیکره

 1خیابانی مدرس شهرام
 09/03/96تاریخ پذیرش:                17/10/95تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 يهاسیرنویخبر و ز اریمع ۀهاي شبکجود در زیرنویسنظام نوشتاري مو ،بوده است آن بر یسع پژوهش این در
 ها،زیرنویس این در غالب نگارش نوع دریافتتا ضمن  شود بررسی ادیبنکرهیپ ياز منظر لمیفيآ ۀموجود در شبک

 یبررس ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوبالعمل نگارش دستور اساس بر آنها، در موجود فنی و امالیی اشکاالت
هاي خبري شبکۀ خبر و جمله از زیرنویس 1000 شاملاي هدف ابتدا پیکره نیبه ا یابیدست يبراشود.  سهیو مقا

 به سپس و شدآماده  1394 ماه نیفرورد تا 1393 مهرماه یزمان ةبازفیلم در هاي مردمی از شبکۀ آيزیرنویس پیام
 اشکاالتمحتوا  لیروش تحل با. شدها استخراج زیرنویسموجود در  يهاها و عبارتاي، فراوانی واژهرایانه ابزار کمک
 بررسی یسیو جدانو یسینودرج فاصله، سرهم يحذف فاصله، خطا يخطاها فاصله،یمحذف ن يخطا سبکی، /امالیی

 ۀشبک هايیرنویسخطاها در ز یدر هر دو شبکه، فراوان ینگارش يوجود انواع خطا برعالوه ،نشان داد هایافته. شد
یم نشان شبکهاز دو  یکنوع خطاها در هر  ینا یسۀو مقا ینگارش يخطاها یزانم یاست. بررس یادز یاربس مفیليآ

  .دارد وجود يداریمعن اختالف هاجمله نیا شتریدر ب یانواع خطاها به لحاظ نوع و فراوان انیکه م دهد
 

 کلیدي هايواژه
 ونتلویزی ی،زبان یکرةپ فیلم،يآ ۀخبر، شبک ۀشبک ي،نظام نوشتار شناسییبآس 

                                                           
 shmodarress@yahoo.com  کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه خارجی، هايزبان و ادبیات دانشکدة . استادیار1
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 . مقدمه1
انکار در اشاعۀ فرهنگ ایرانی و زبان و قابلخط فارسی یکی از ابزارهایی است که نقشی غیر

ها، نمایش یک آوا با چند ادبیات فارسی دارد؛ اما نکاتی مانند نبود نویسه براي برخی واکه
اهی کاربران این نظام نویسی، گنویسی یا جدانویسه، تنوع امالیی و مشکالت سرهم

 کند. می روروبهنوشتاري را با مشکل 
سو و گسترش فضاي تالش براي توسعۀ فرهنگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی از یک

شناسی خط مجازي و کاربرد روزافزون خط التین از سوي دیگر، اهمیت بررسی و آسیب
هاي ی معیار، استفاده از شکلدهد. استفاده نکردن از الگوینشان می شیازپشیبفارسی را 

ویژه زبانان بهي در نگارش فارسیامحاورههاي نامتعارف نوشتاري و همچنین کاربرد صورت
توجهی و همچنین بی سوکهاي مردمی از یشبکه 1يهاسیرنویزهاي اجتماعی و در شبکه

 بر آنرا  اي معیار چون شبکۀ خبر، نگارندههاي معیار نگارشی در شبکهبه برخی ویژگی
که  گونههمانها بپردازد. از سویی دیگر، داشت تا به بررسی مشکالت نگارشی در این شبکه

ي جمهوري مایصداوس) در یک نظرسنجی نشان داده است، سازمان 1385داوري اردکانی (
هاي مؤثر در حفظ و گسترش زبان و خط فارسی سازمان نیترمهمیکی از  اسالمی ایران
د با تأکید بر یک نظام نوشتاري معیار، بسیاري از مشکالتی امالیی کاربران تواناست که می

 را برطرف کند. 
پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نظام نوشتاري موجود در این بر این اساس در 

هاي مردمی پرداخته شود تا ضمن بررسی نوع نگارش غالب هاي حاوي خبر و پیامزیرنویس
پرداخته و سازوکارهایی  آنهابررسی اشکاالت امالیی و فنی موجود در  ها بهدر این زیرنویس

هاي خبري به علت کاربرد زبان رسمی و منظور کاهش این اشکاالت ارائه شود. زیرنویسبه
هاي مردمی به سبب کاربرد زبان غیررسمی و بررسی تمایز اشکاالت بین این دو گونه در پیام

 شوند.نوشتار انتخاب می
ها در این پژوهش استخراج شده است و مبناي تحلیل داده 2اي پژوهش از پیکرة زبانیهداده

 »دستور خط فارسی«با عنوان  فارسی فرهنگستان زبان و ادبمصوب نگارش  العملدستور
 است.

                                                           
1. subtitle 
2. corpus 
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ي صورت گرفته در این زمینه و توصیف مبناي هاپژوهشاي از در ادامه پس از ارائۀ پیشینه
 پرداخته خواهد شد. آنهاها و تحلیل دآوري دادهپژوهش، به نحوة گر

 
 . پیشینۀ پژوهش2

هاي موجود در در زیرنویس غالبهاي امالیی و فنّی رو به بررسی ویژگیپژوهش پیش
هاي هاي سیما اختصاص دارد. بر این اساس در این بخش ضمن اشاره به پژوهشبرنامه
خواهیم پرداخت  مایصداوسدربارة زبان در  شدهانجامهاي شده دربارة خط فارسی به پژوهشانجام

ها در ویژه زیرنویسها و بههاي مربوط به زیرنویساي مختصر از پژوهشو درنهایت پیشینه
 سیماي جمهوري اسالمی ایران، ارائه خواهد شد.

 
 هاي صورت گرفته در زمینۀ خط فارسیپژوهش .2-1

هاي متعدي صورت گرفته است. در بیشتر این شدربارة خط فارسی و مشکالت آن از دیرباز پژوه
ها به مشکالت خط فارسی پرداخته شده و سازوکارهایی براي رفع مشکالت آن ارائه پژوهش

 شناسحق، )1338پور (خیام ،)1322یار (بهمن)، 1304زاده (امصاعتشده است. در این میان، آثار 
فرهمندنژاد ) و 1389راسخ نورد ()، 1387ذوالفقاري ( )،1386کبیري ( )،1381هندي ()، 1374(
) ضمن 1342( نفیسی) و 1338آبادي (اند. دولت) بر اصالح در خط فارسی تمرکز کرده1390(

زاده غالمحسیناند. پژوهشگرانی چون اشاره به این مشکالت به تغییر خط فارسی توجه کرده
زبان و ادب فارسی در  )، به نقش مهم فرهنگستان1381اسالمی ( ) و1381ضیا ()، 1379(

اند و در این خصوص سازي نظام نگارشی تأکید کردهبرطرف کردن مشکالت خط و یکسان
منشأ ) معتقدند که تغییر خط 1387افرادي چون عرفانی (اند. سازوکارهاي اساسی ارائه کرده

 شود. میپراکندگی، دگردیسی و نابودي بخش اعظم انباشت اندیشه و ثروت فرهنگی 
شناختی شباهتی لحاظ روش به روپیشبنیاد که پژوهش ) در تحلیلی پیکره1391پور (ينصیر

ها پرداخته و آن را با نویسی واژهبسیار با آن دارد  به گرایش گویشوران به جدانویسی یا سرهم
گیرد که گرچه اغلب گویشوران کند و نتیجه مینامۀ مصوب فرهنگستان مقایسه میشیوه
نامۀ فرهنگستان کنند مواردي وجود دارد که با شیوهز الگوي فرهنگستان تبعیت میزبان افارسی

 همخوانی ندارد.
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 هاي صورت گرفته دربارة زبان در صداوسیما. پژوهش2-2
)، 1378)، میرزایی (1375)، شازاد (1375)، ذاکري (1374( اوجیهاي صورت گرفته پژوهش

) و مدرس خیابانی 1389)، مدرس خیابانی (1384همنی ()، ب1382)، مهریار (1380دمالی امیري (
) در پژوهش خود 1374هاي مطرح دربارة زبان در صداوسیما است. اوجی () ازجمله نمونه1391(

) به 1375پردازد. ذاکري (هاي گروهی ایران میهاي قرضی اروپایی در خبر رسانهبه بررسی واژه
ادیویی و مشکالت گویندگان در فهمیدن و فهماندن هاي ربررسی مسائل مربوط به اجراي نوشته

) به تفاوت زبانی زنان و مردان در شروع و پایان مکالمات 1375پردازد. شازاد (مطالب می
هاي تلویزیونی پرداخته و نتیجه گرفته است که زبان مورد استفادة زنان و حضوري در سریال

هاي دوبله ) به مواردي در فیلم1378رزایی (مردان هنگام آغاز و پایان مکالمه متفاوت است. می
) در 1380زبانان سازگار و هماهنگ نیست. دمالی امیري (کند که با زبان معمول فارسیاشاره می

به این » اي)تبلور ایدئولوژي و قدرت در کالم (تحلیل انتقادي اخبار رسانه«پژوهش خود با عنوان 
ر ایدئولوژیک نیست و هر متن به منبع قدرت بااقتدار و پردازد که هیچ متنی خالی از باموضوع می

) در پژوهش خود به میزان کاربرد واژگان مصوب 1382نه لزوماً سیاسی مرتبط است. مهریار (
پردازد. به اعتقاد وي بیشترین هاي سیماي جمهوري اسالمی ایران میفرهنگستان زبان در برنامه

) در پژوهش 1384خورد. بهمنی (چشم می هاي خبري بههاي مصوب در برنامهمیزان کاربرد واژه
پردازد. مدرس خیابانی هاي سیما بر رشد گفتار در کودکان و نوجوانان میخود به تأثیر برنامه

هایی از وتحلیل کرده است و ضمن ارائۀ نمونه) زبان گزارشگران فوتبال سیما را تجزیه1389(
منظور کاهش این موارد ارائه کرده ها، راهکارهایی بهرشهاي زبانی در این نوع گزاهنجارگریزي
ها و رعایت بنیاد به بررسی میزان کاربرد دشواژهگیري از ابزار پیکره) نیز با بهره1391است. وي (

گیرد که با وجود درصد نسبتاً کم پردازد و نتیجه میهاي طنز سیما مینزاکت زبانی در برنامه
سو و کاربرد زیاد هایی از یکها و عبارتها، کاربرد چنین واژهها در این برنامهدشواژه

هاي مؤدبانه، بدون آگاه کردن مخاطب از کاربرد آنها هاي مستقیم به جاي درخواستدرخواست
ویژه نسل جوان، ها، نقش صداوسیما را در تربیت فرهنگی و اخالقی جامعه و بهدر این برنامه

 کمرنگ خواهد کرد.
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 شده در زمینۀ زیرنویس و خط در صداوسیماهاي انجامپژوهش. 2-3
 توان به برخی آثار پژوهشگران غیرایرانی و ایرانی اشاره کرد. دربارة زیرنویس می

اي بسیار مفید براي مقدمه» شناسی زیرنویسنشانه«) در مقالۀ خود با عنوان 1999( 2و کاي 1لیند
 4دهند. کوردالهاي سمعی ـ بصري ارائه میفیلم 3آشنایی با ساختار و روش ترجمۀ مکتوب

هاي مستند: مطالعۀ موردي هاي فیلمتحلیل گفتمان زیرنویس«) در مقالۀ خود با عنوان 2006(
پردازد. به می» هاي روسیهبچه«هاي فیلم مستند وتحلیل زیرنویس به تجزیه» هاي روسیهبچه

هاي مکانی، گفتاري به نوشتاري باید به محدودیت عقیدة وي در فرایند تبدیلِ وسیلۀ ارتباطی از
 زمانی و انطباق ساختارهاي فرهنگیِ زبان مبدأ با زبان مقصد توجه شود.

) هدف از 1389اند. جبارزاده و شهبا (ها پرداختهبرخی پژوهشگران ایرانی نیز به تحلیل زیرنویس
نحوة عملکرد مترجمان در  را بررسیِ» هاي ترجمۀ فیلمچالش«نگارش مقالۀ خود با عنوان 

دانند. این دو نویس میخصوص زیربرانگیز در فرایند ترجمۀ فیلم بهبرخورد با موارد چالش
پژوهشگر یکی از مزایاي مهم زیرنویس را برطرف کردنِ ابهام موجود در آن با افزودن جمله یا 

 دانند. حتی یک کلمه از جانب مترجم می
نوعی همسو با پژوهش حاضر است، ط فارسی در تلویزیون که بهشناسی خدر زمینۀ آسیباما 
) اشاره کرد. کشاورز و ستاري تنوع 1388) و سمائی (1390توان به  آثار کشاورز و ستاري (می

دانند. سمائی هاي تلویزیون میمشکالت زیرنویس نیترمهمفاصله را از امالء و عدم رعایت نیم
هاي شبکۀ خبر، سازوکارهایی مشکالت زبانی و فنی زیرنویسنیز در تحلیلی جامع ضمن توصیف 

 دهد.منظور کاهش آن ارائه میرا به
هاي هایی متعدد دربارة زبان و خط فارسی در برنامهآنچه مسلم است این است که گرچه پژوهش

 انجام 5بنیادها مبتنی بر رویکردي پیکرهکدام تحلیل زیرنویسسیما صورت گرفته است، در هیچ
 نشده است.

 
 

                                                           
١. Z. D. Linde 
٢. N. Kay 
٣. translation 
٤. M. Cordella 
٥. corpus-based 
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 ادبیات نظري پژوهش .3
منظور دستیابی به ساختار در پژوهش به که در بخش مقدمۀ پژوهش اشاره شد، گونههمان

مالك  شود واستفاده می 1ايشناسی پیکرهها از دستاوردهاي زباندر زیرنویس غالبامالیی 
مصوب » رسیخط فا دستور«ها، اصول مطرح در کتاب ارزیابی نحوة نگارش زیرنویس

است. بنابراین ابتدا نکاتی دربارة پیکره و  )1389فارسی (چاپ نهم،  ادب و زبان فرهنگستان
شود و سپس به برخی اصول نگارشی مرتبط با پژوهش در اي مطرح میشناسی پیکرهزبان

، خطاهاي نگارشی شدهمطرحالگوي  بر اساسیت درنهااشاره شده و » دستور خط فارسی«
 واهد شد. بندي خطبقه

 
 ايشناسی پیکره. پیکره و زبان3-1

هاي الکترونیکی شود؛ متونی که در پایگاهاي از متون، پیکره گفته میشناسی، به مجموعهدر زبان
ها معموالً مجموعۀ بزرگی از متون قابل خوانش توسط ماشین را دربر ذخیره شده است. پیکره

ها رسد. پیکره از آرشیو متمایز است. در پیکرهواژه میها دارند که حجم آن به هزاران یا میلیون
ینبدشود که بیانگر گونه یا سبک زبانیِ خاص باشد و اي انتخاب میها معموالً به گونهمتن
ها اغلب با اطالعات اضافی مانند توانند مرجعی معیار تلقی شوند. پیکرهها مییب پیکرهترت
و  3شود (بیکردهی میهاي نوایی گفتار برچسبی ویژگییا حتی برخ» 2هاي مقولۀ کالمبرچسب«

هاي توان به پیکرهها انواع مختلفی دارند که در این میان می). پیکره49-48: 2006دیگران، 
یا تاریخی و  10، درزمانی9آموز، زبان8، موازي7، چندزبانه6، مرجع5هاي تخصصی، پیکره4عمومی

هایی که تنها از متون زبانی ). پیکره49-48: 2006یگران، اشاره کرد (بیکر و د 11فرابین یا ناظر
ها، دستور یا ساختار کالمی یک گر را در یافتن برخی سؤاالت دربارة واژهتشکیل شده و تحلیل

                                                           
1. corpus linguistics 
٢. part-of-speech tags 
٣. P.Baker 
4. general corpora 
٥. specialized 
٦. reference 
٧. multilingual 
٨. parallel 
٩. learner 
١٠. diachronic 
١١. monitor 
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ها ). البته این نوع پیکره20: 1998شود (کندي، کند، پیکرة عمومی نامیده میزبان کمک می
هاي زبانی متفاوت و همچنین صورت مفهوم که سبک دارد، به این 1معموالً شکل متعادل
هاي تخصصی ها وجود دارد که پیکرهگیرد. شکل دیگري از پیکرهیدر برمگفتاري و نوشتاري را 

گیري زبان کودك یا ها در مطالعۀ موارد زبانی خاص همچون شکلشود. این پیکرهنامیده می
: 1998شود (کندي، اف نفت، استفاده میحتی زبان تخصصی مثالً زبان مربوط به حوزة اکتش

اهدافی خاص همچون تدوین فرهنگ لغت یا  منظوربهها ). از سوي دیگر برخی پیکره19-20
هاي مختلف جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی یا شغلی هاي زبانی موجود در بافتبررسی تفاوت

 ). 20-19: 1998طراحی شده است (کندي، 
کند که بندي انواع پیکره به این نکته اشاره می) در طبقه1999( 2برت) به نقل از تو1382عاصی (
هاي محدود، متوسط و عظیم تقسیم کرد. توان از نظرِ اندازه و گستره به دستهها را میپیکره
شود و این مسئله به نوبۀ خود در طرح، اندازه و ماهیت یمها به دالیل متفاوت استفاده پیکره
شده است و یطراحهاي عام زبان توصیف ویژگی منظوربهها ارد. برخی پیکرهگذها اثر میپیکره

توان سطوح مختلف زبان همچون واژگان، دستور و الگوهاي کالمی و می آنهابه کمک 
با توجه به اینکه حجم مواد زبانی در اغلب ). 3: 1998ی را بررسی کرد (کندي، کاربردشناخت

توان پیکره را دن در پیکره بسیار زیاد است، در برخی موارد میهاي امروز جهان براي گنجانزبان
: 1382است (عاصی،  شناساننمونه ایجاد کرد. تعیین حدود و گسترة پیکره، وظیفه زبان صورتبه
گیرد که پردازد و نتیجه میمی آنهاها بر اساس حجم ) به مقایسۀ پیکره8: 2000( 3استابز). 4

هاي عمومی و تخصصی حد امري پرمخاطره است و ترکیبی از پیکرهتکیه بر یک نوع پیکرة وا
کند که حتی تواند نتایج سودمندتر در بر داشته باشد. از سوي دیگر وي به این نکته اشاره میمی

توانند در نشان دادن برخی الگوهاي زبانی مؤثر باشند، اما تنوع واژگانی و هاي کوچک میپیکره
 سازد. هاي بزرگ زبانی را ضروري می، توجه به پیکرهبسامدکمهاي هاي کالمی عبارتویژگی

اي پدید شناسی پیکرهشناسی موسوم به زباناي در زباندر امتداد استفاده از پیکرة زبانی، شاخه
اي است که بر اي حوزهشناسی پیکره) زبان2012( 5و هاردي 4آمده است. از دیدگاه مکنري

                                                           
1. balanced  
٢. W. Teubert  
٣. M. Stubbs 
٤. T. MCenery 
٥. A. Hardie 
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کند تا اي کمک میشناسی پیکرهي مطالعۀ زبان تمرکز دارد. زبانهایی براها یا روشروال
امتیاز هایی دربارة زبان بازبینی یا توصیف شود. اي دربارة زبان ارائه شود یا طیفی از نظریهنظریه
تر مواردي که این است که ما را در بررسی دقیقبنیاد هاي پیکرهو پژوهشاي شناسی پیکرهزبان
کند. به کمک اند، یاري میشم زبانی توجیه شده گریدعبارتنگري یا بهرونبر اساس د تنها

که در مباحثی چون یادگیري  توان به اطالعاتی دست یافتبنیاد زبان طبیعی، میمطالعۀ پیکره
کند و ترجمه، نقشی اساسی ایفا می 2، درك گفتار1زبان، آموزش زبان، پردازش زبان طبیعی

 ).8: 1998، 3(کندي
 :شماردهاي مهم این رشته را چنین برمی، ویژگی4لیچ

 ؛تمرکز بر کنش زبانی و نه توانش زبانی. 1
 ؛هاي زبانمرکز بر توصیف زبانی و نه بر همگانی. ت2
 ؛تمرکز بر الگوهاي کمی زبانی همانند الگوهاي کیفی آن. 3
 ؛انهاي علمی زبهاي تجربی (و نه عقالنی) در بررسیتمرکز بر دیدگاه. 4
آورد که توجه بیشتري را به وجود میاي ها مجموعهشود، این ویژگیگونه که مشاهده میهمان

هاي هاي رفتاري زبان و بروز طبیعی گفتار و نوشتار دارد و عمالً در مقابل دیدگاهبه جنبه
 ).4: 1382(عاصی،  گیردچامسکی و پیروان وي قرار می

 شمرد:توان نگرشی با چهار جنبه بربنیاد را میه) نگرش پیکر1999( 5یدة بایبربه عق
 . با معرفی الگوهاي متون طبیعی، سعی در نیل به اهداف تجربی خود دارد؛1
 پردازد؛هاي معتبر می. به مطالعۀ متون طبیعی در پیکره2
 گیرد؛اي صورت میآوري ارتباطی رایانهها توسط فن. بررسی پیکره3
 شود.وتحلیل انجام مییهتجزو کیفی،  ي کمیهاروش. با ترکیب 4

 
 . اصول نگارش در دستور خط فارسی3-2

                                                           
1. Natural Language Processing (NLP) 
2. speech recognition 
3. G. Kennedy 
٤. G. Leech 
٥. D. Biber 
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پژوهش مالك ارزیابی نحوة نگارش این در  :که در بخش مقدمه نیز اشاره شد گونههمان    
فارسی (چاپ نهم،  ادب و زبان مصوب فرهنگستان» خط فارسی دستور«کتاب  ها،زیرنویس

ضمن اشاره به حروف زبان فارسی و نحوة تلفظ » فارسی دستور خط«است. در کتاب  )1389
ها و همچنین امالي صحیح برخی نویسی و جدانویسی واژهقاعده دربارة سرهم 47، حدود آنها

کلمات نیز اشاره شده است. برخی از این قواعد که به پژوهش حاضر ارتباط دارد به شرح زیر 
 ): 43-22است (دستور خط فارسی: 

 اینکه، آنکه، ي آنچه،استثنابهشود می نوشته خود از پس کلمۀ و جزء از جدا »نآ«و » این« -
 .وانگهی آنجا، اینجا، ،آنها ها،ینا

 شود.می نوشته خود از پس کلمۀ از جدا همواره ،»همان«  و» همین« -
 شود.می نوشته خود از پس کلمۀ از جدا همواره ،»هیچ« -
 چِسان. چطور، چقدر، چگونه، در چرا، مگر شود،می تهنوش خود از پس کلمۀ از جدا ،»چه« -
 چسبد.می خود از پیش کلمۀ به همواره» چه« -
 یعنی باشد، گونهبسیط کلمه آنکه مگر شود،می نوشته خود از پس کلمۀ از جدا همیشه ،»بی« -

 بیجا. بینوا، ه،بیچار بیراه، بیخود، نباشد؛ مانند بیهوده، آن اجزاي معانی از مرکّب دقیقاً آن معناي
 شود.می نوشته خود از پس کلمۀ از جدا همواره ،»همی«و » می« -
باشد؛ مانند  گونهبسیط کلمه مگر شود،می نوشته خود از پس کلمۀ از جدا همواره ،»هم« -

 دوم جزء مگر شود،می نوشته خود از پس کلمۀ از جدا همواره ،»هم« - همشیره. همشهري،
 همراه. همکار یا  باشد؛ مانند ییهجاتک

 مهتر، در بهتر، مگر شود،می نوشته خود از پیش کلمۀ از جدا همواره ،»ترین-«و  »تر-« -
 کمتر. بیشتر، کهتر،

صحیح است اما  )جدا و پیوسته(  صورت دو هر به کلمات با ترکیب در )جمع نشانۀ (»ها-« -
است؛ مانند  الزامی انویسیجد رود به کار نامأنوس بیگانۀ هايواژه از بعد» ها-«هرگاه 

 ها.فرمالیست ها،پزیتیویست
 الزامی »ها«جدانویسی کنیم مشخص يسازبرجسته براي را کلمه اصل بخواهیم کهیهنگام -

 ها.ایرانی ها،متمدن ها،باغ ،هامانند کتاباست؛ 
 سی الزامیجدانوی شود ختم» ظ«  و» ط«به  یا دندانه) شود سه از بیش(پردندانه  کلمه هرگاه -

 ها.تلفظ ها،استنباط ها،حساسیت ها،بینیپیش است؛ همچون
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 ها،فردوسی ها،است؛ مانند سعدي الزامی جدانویسی باشد مدنظر خاص اسامی جمع هرگاه -
 ها.هدایت ها،مولوي

 ها.خانه ها،است؛ مانند میوه الزامی جدانویسی شود ختم» یرملفوظغهاي «اگر واژه به  -
 باشد، جدانویسی متّصل حرف آن از قبل حرف که شود ختم» ملفوظی هاي«به  واژه هرگاه  -

 ها.به ها،پیه ها،فقیه ها،است؛ براي نمونه سفیه الزامی
 کهیهنگاممگر  شود،می نوشته پیوسته همیشه شودمی ساخته پسوند با ترکیب از که کلماتی  -

 بان.آب مند،باشد؛ مانند نظام یکسان مدو جزء آغازي حرف با اول جزء پایانیِ حرف
 کهیهنگاممگر  شود،می نوشته پیوسته همیشه شودمی ساخته پسوند با ترکیب از که کلماتی  -

 گانه.پانزده گانه،ده گانه،باشد؛ مانند پنج عدد آن اولِ جزء
 در و جدا هامهکل بعضی در نیست، ايقاعده تابع نویسییوستهپ یا جدا حیث از» وار-«پسوند  -

 :شودمی نوشته پیوسته دیگر بعضی
 خانوار. سوگوار، بزرگوار، وار،پري وار،طاووس وار،فردوسی وار،طوطی

نیز داراي مشکالتی است که در اینجا » دستور خط فارسی«آنچه مسلم است این است که حتی 
 شود:به نکاتی اشاره می

نویسی و هم جدانویسی مجاز است؛ مانند بحث سرهم الف. در مواردي گفته شده است که هم
 ».ها-«

هاي نقشی یا ب. در دستور خط فارسی صرفاً بحث واحدهاي نوشتاري مطرح است و تفاوت
» چه-«و پسوند اشتقاقی » آنچه«در » چه«معنایی لحاظ نشده است. بدیهی است میان ضمیر 

 صرفی، تفاوت اساسی وجود دارد. به لحاظ» کتابچه«در 
هاي در بسیاري از موارد تمایزي میان واژه» دستور خط فارسی«رسد مؤلفان می نظر بهپ. 

در اند و همۀ واحدهاي زبانی را که بعد از واحد اول آمده است را پسوند مشتق و مرکب قائل نبوده
هم  (که پسوند است) و» وار-«ین علّت است که هم تکواژ دستوري مانند به هماند. گرفته نظر

 اند.تلقی کرده» پسوند«(که پسوند نیستند) را » ربا«یا » خوار«اي واژگانی مانند تکواژه
بار اشاره مخرج بیش از یکت. به برخی موارد مانند جدانویسی اعداد یا جدانویسی آواهاي هم

 شده است.
رسد. در می به نظرضروري » دستور خط فارسی«ث. با توجه به نکات ذکر شده در باال تصحیح 

فاصله اشاره کرد که امروزه نقشی مهم در توان به موضوع فاصلۀ مجازي یا نیممیان می این
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: 1389گذاري (دستور خط فارسی، اي خط فارسی دارد؛ موضوعی که در بحث فاصلهنگارش رایانه
دستور خط «جدید  رود که در ویراستاختصار، به آن اشاره شده است؛ بنابراین انتظار می)، به10
 ها بیشتر پرداخته شود.به این موضوع» یفارس

 
 بندي خطاهاي نگارشی. طبقه3-3

ها، در این پژوهش با الگوگیري از دستور خط فارسی و اساساً شکل صحیح نوشتاري واژه    
فاصله، اشکال امالیی/سبکی، درج فاصله، حذف فاصله، حذف نیمخطاها در شش گروه 

در اینجا به توصیف هر یک از انواع این خطاها خواهیم  نویسی و جدانویسی بررسی شد کهسرهم
 پرداخت:

به لحاظ امالیی  موردنظرالف. اشکال امالیی/سبکی: منظور از اشکال امالیی این است که واژة 
اشکال امالیی » متشکرم«به جاي » مچکرم«یا » متچکرم«نادرست باشد. براي نمونه نوشتن 

نوشتاري  لحاظ به موردنظرسبکی این است که گرچه واژة شود، اما منظور از اشکال محسوب می
است، نامرتبط  مدنظرکه در اینجا بیشتر شبکۀ رسمی خبر  موردنظرغلط نیست به سبک شبکۀ 

در شبکۀ خبر اشکال سبکی محسوب شده » جگرم«جاي به» جیگرم«است. براي نمونه کاربرد 
 است.

العمل فرهنگستان، حتی مواردي که عالمت رمنظور حفظ تمام موارد ذکر شده در دستوبه    
 گرفته شده است.  نظر درعنوان اشکال امالیی تنوین یا حتی همزه حذف شده است نیز به

شود که نیاز به درج فاصله نبوده ولی نویسنده ب. درج فاصله: این نوع خطا به مواردي مربوط می
اي درج نباید فاصله» ،«یا «:» مانند فاصله گذاشته است؛ براي نمونه پیش از عالئم سجاوندي 

 شود و در صورت درج فاصله، خطاي درج فاصله لحاظ شده است. 
جاي درج فاصله، فاصله برداشته پ. حذف فاصله: این مورد عکس مورد ب است. در این حالت به

 دست است.، ازاین»با عرض«جاي به» باعرض«شده است؛ نمونۀ 
 کمک بهالعمل فرهنگستان برخی پسوندها و پیشوندها ستورد اساس برفاصله: ت. حذف نیم

هاي مرکبی که شوند. این مسئله در خصوص واژهفاصله بعد یا قبل از واژة پایه نوشته مینیم
فاصله یا فاصلۀ مجازي، هم جدا نیم کمک بهکند. باید جدا نوشته شود نیز صدق می آنهااجزاي 

، بخشی از خود واژه موردنظرشود که بخش اده میشود و هم نشان دبودن واژه مشخص می
عنوان مواردي هستند که به دلیل درج فاصله، به ازجمله» ها-«یا پسوند » -می«است. پیشوند 
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فاصله هایی از خطاي حذف نیمتوانند نمونهاند و میاي مستقل در پیکره مشاهده شدهواژه
 محسوب شوند. 

شدند ولی اردي اطالق شده است که باید جدا نوشته مینویسی: این نوع خطا به موث. سرهم
باید جدا نوشته شود که در نمونۀ » -می«اند. براي نمونه پیشوند تصریفی سرهم نوشته شده

 سرهم نوشته شده است.» ردیگیم«
شود که باید سر هم نوشته شوند ولی جدا نوشته ج. جدانویسی: این مورد به مواردي مربوط می

نوشته شود، خطاي جدانویسی » شهريهم«صورت به» همشهري«ي نمونه اگر واژة اند. براشده
شده حتی یک مورد از دو پیکرة بررسی کیچیهاین است که در  توجهقابلرخ داده است. نکتۀ 

 خطاي جدانویسی مشاهده نشده است.
شیم. نکتۀ بسیار مهم این است که ممکن است در یک نمونه شاهد وقوع بیش از یک خطا با

نویسی رخ داده است، کاربرد ، خطاي سرهم»میگیره«در صورت نوشتاري  کهیدرحالبراي نمونه 
 در بخش اشکاالت امالیی/ جهیدرنتشود و آن در پیکرة خبر، اشکال سبکی نیز محسوب می

 سبکی نیز به آن اشاره شده است. 
لم و مقایسۀ خطاهاي دو فیبه تحلیل خطاهاي پیکرة خبر، پیکرة آي بیترت بهدر بخش بعدي 

 پیکره خواهیم پرداخت.
 

 . روش پژوهش4
 ها بر اساس مقایسۀ نظام بنیاد است و مبناي تحلیل دادهرویکردي پیکره پژوهشاین روش     

فارسی  ادب و زبان مصوب فرهنگستان» خط فارسی دستور«نامۀ ها با شیوهنگارشی زیرنویس
ها در دوره زمانی اي از زیرنویسبتدا الزم است پیکرهبر این اساس ا .است )1389(چاپ نهم، 

هاي خبري شبکۀ خبر و جمله از زیرنویس 1000، شامل 1394ماه سال تا فروردین 1393مهرماه 
اي، فیلم را آماده کرده و سپس به کمک ابزارهاي رایانههاي مردمی از شبکۀ آيزیرنویس پیام
ها را استخراج کنیم و درنهایت به بررسی ر زیرنویسهاي موجود دها و عبارتفراوانی واژه

مشکالت موجود در این تولیدات نوشتاري بپردازیم. ضمن اینکه نحوة کاربرد عالئم سجاوندي 
 هایی را نیز بررسی خواهیم کرد.در چنین زیرنویس کاررفتهبه

از طرفی دیگر دلیل انتخاب شبکۀ خبر گرایش زیاد بینندگان به آگاهی از اخبار روز است و 
هاي در هایی است که نظر مردم را در قالب زیرنویس در برنامهفیلم از معدود شبکهشبکۀ آي
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اندرکاران سیما که تولیدکنندة دهد. از سوي دیگر عالوه بر دستحال پخش نمایش می
هاي مردمی به همان شکل اولیه در قالب هاي خبري هستند، ممکن است پیامزیرنویس

پژوهش عالوه بر بررسی اشکاالت امالیی و فنی در این رآیند و بنابراین زیرنویس د
هاي مردمی ناشی از ارائۀ مستقیم پیام اشکاالتتوسط مسئوالن سیما،  دشدهیتولهاي زیرنویس

 . سازدنمایان میرا نیز 
نمایش داده شده است،  2و  1هاي شکلی که در جدول جمله به 1000از هر یک از دو شبکه 

تا امکان اعمال  دیآیدرم 1متنی فایل صورتبهها سپس زیرنویسچینی شد. وفحر
 آنهاها یا عالئم و فراوانی واژه 2پیاسان افزارنرم به کمکاي میسر شود. هاي رایانهپردازش

تک و توالی دو تا چند واژه یا عالمت، تک به شکلیعنی  4نگاشتیتا چند 3نگاشتیصورت یکبه
ود تا درنهایت پس از بررسی امالیی و فنی آنها، نوع و میزان اشکاالت امالیی و فنّی شارائه می
صورت مجزا، مشخص شود. بدیهی است با مشخص کلی و هم به صورتبهها هم زیرنویس

 ها مشخص خواهد شد. بودن فراوانی این اشکاالت، ساختار امالیی غالب در زیرنویس
 

 ة شبکۀ خبر. سه جملۀ نخست از پیکر1جدول 
 جمله ردیف

 زخمی بر اثر انفجار در کویته پاکستان 10یک کشته و  1

، جیگرم آتش میگیره. من از هموطنانم می خوام نمیبیموقتی تو تلویزیون تصاویر کودکان کشته شده را  2
 فردا به نداي رهبرمون لبیک بگیم و به حمایت از فلسطین صدامون را به گوش جهانیان برسانیم

واحد مسکونی در مناطق مختلف غزه بر اثر حمالت رژیم صهیونیستی  2330وزیرکار فلسطین از تخریب  3
 خبر داد

 

                                                           
١. txt 
٢. N-gram Statistical Package (NSP) 
3. Unigram 
4. N-gram 
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 فیلم. سه جملۀ نخست از پیکرة آي2جدول 

 

در اینجا بخش کوچکی از ابتداي هر دو متن ارائه شده است. متن نخست از شبکۀ خبر و متن 
 فیلم است:دوم از شبکۀ آي

زخمی بر اثر انفجار در کویته پاکستان وقتی تو تلویزیون  10یک کشته و ... 
. من از هموطنانم ، جیگرم آتش میگیرهبینمیتصاویر کودکان کشته شده را م

خوام فردا به نداي رهبرمون لبیک بگیم و به حمایت از فلسطین صدامون را می
واحد مسکونی در  2330به گوش جهانیان برسانیم وزیرکار فلسطین از تخریب 

مناطق مختلف غزه بر اثر حمالت رژیم صهیونیستی خبر داد وزیران امور 
بس فوري در بر اهمیت آتش مریکا و روسیه در گفت وگوي تلفنیاخارجه 

 ...شرق اوکراین تاکید کردند وزیر امور خارجه روسیه : شبه جزیره کریمه ،
که  هایییلمعزیزممنون از ف هايیلمیباسالم خسته نباشی خدمت اي ف... 

من اولین بار هست  کنیدیها را دور هم جمع مخانواده کنیدیبرامون پخش م
پخش بشه. نادر شایان ومحمدرضا وشعیب  که پیام میدم امیدوارم پیامم

ام سرمیره،پاي یادگاري از ایرانشهر زهرامرادي ازکاشان:هروقت که حوصله
بسیارخوب وجذاب آي فیلم می شینم،نمی دونم چطورازتون  يهابرنامه

 محمد است و، تونم بگم:دستتون دردنکنه،خداقوت خورشیدتشکرکنم،فقط می
 ... صادق ماه است خورشید همیشه

 جمله ردیف

1 
هـا را دور  خانواده دیکنیکه برامون پخش م ییهالمیعزیزممنون از ف يهایلمیباسالم خسته نباشی خدمت اي ف

محمدرضـا   ین بار هست که پیام میدم امیدوارم پیـامم پخـش بشـه. نـادر شـایان و     نخستمن  دیکنیم هم جمع
 وشعیب یادگاري از ایرانشهر

2 
 بسیارخوب وجـذاب آي فـیلم مـی شـینم،     يها پاي برنامه ام سرمیره، هروقت که حوصله زهرامرادي ازکاشان:

 خداقوت تون دردنکنه،دست فقط می تونم بگم: دونم چطورازتون تشکرکنم،نمی

3 
خورشید,محمد است وصادق ماه است خورشید همیشه با قمر همراه است یعنی کـه والدت امـام صـادق در روز    
والدت رسول اهللا است میالد پیـامبر مهـر و رحمـت و فرزنـد گرامیشـان امـام صـادق (ع)بـه همـه مسـلمانان           

 تسیه از شهرستان صومعه سرا .کاظمکنم یعزیزوخصوصا به مقام معظم رهبري تبریک عرض م
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 2نماد 14194و  1نوع 2954شود، پیکرة شبکۀ خبر شامل مشاهده می 3 گونه که در جدولهمان
نماد است. منظور از  19326نوع و  5749فیلم شامل است و این در حالی است که پیکرة آي

نوع واژه، عدد یا هر نوع عالمت سجاوندي است و منظور از نماد وقوع مکرر یک نوع است. 
کار رفته است که در چنین شرایطی بار به 659در شبکۀ خبر » در«حرف اضافۀ  براي نمونه

 نماد است. 659داراي » در«گوییم نوع می
 . تعداد نوع و نماد در هر دو پیکره3جدول 
 فیلمآي خبر مورد/شبکه

 5749 2954 نوع
 19326 14194 نماد

 

شود که تعداد نوع و شبکه، مشاهده می هاي منتخب هر یک از دوبا وجود برابر بودن تعداد جمله
هاي تواند تنوع واژهمراتب بیشتر از شبکۀ خبر است که دلیل آن میفیلم بهنماد در شبکۀ آي

فیلم باشد. این در حالی است که در شبکۀ خبر به شمار شبکۀ آيکار رفته توسط کاربران بیبه
ندگان آن از دایرة واژگانی دلیل تخصصی بودن امر خبر و همچنین تعداد مشخص نویس

 شود.محدودتري استفاده می
 فیلم بهشده از دو پیکرة خبر و آيهاي استخراجها و عبارتترتیب واژه به 5و  4هاي در جدول

 همراه فراوانی هر یک نمایش داده شده است.
 

 هاي پربسامد پیکرة خبر و فراوانی آنهاها و عبارتهایی از واژهنمونه .4جدول 

 

                                                           
١. type 
٢. token 

 فراوانی نوع
659 در         
 62 در را        
 27 خارجه امور وزیر       
 22 ايخامنه اهللا آیت حضرت      
 8 ايخامنه اهللا آیت حضرت است     
 6 هاي سرزمین مقصد به مختلف کشورهاي    
 6 اشغالی هاي سرزمین مقصد به مختلف کشورهاي   
 6 متوقف اشغالی هاي سرزمین مقصد به مختلف کشورهاي  
 6 شده متوقف اشغالی هاي سرزمین مقصد به مختلف کشورهاي 

 6 است شده متوقف اشغالی هاي سرزمین مقصد به مختلف کشورهاي
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فاصله در موارد مختلف، دلیل اهمیت درج یا حذف فاصله و نیم باید به این نکته اشاره کرد که به
گونه بتواند تمامی این موارد را استخراج کند. براي نمونه، همان اي طراحی شد کهگونهافزار بهنرم

جاي یک فاصله بهبه دلیل عدم درج نیم» هايسرزمین«شود، واژة مشاهده می 4که در جدول 
در نظر » + هاي سرزمین«نگاشتی، دونگاشتی یا دو واژة پیاپی یعنی تر یکعبارت فنی واژه یا به

 گرفته شده است.
دلیل درج نکردن فاصله  به» در چشم«شود؛ دونگاشتی مشاهده می 5نمونه در جدول عکس این 

 درج شده است.» درچشم«نگاشتی به صورت تک
 

 فیلم و فراوانی آنهاهاي پربسامد پیکرة آيها و عبارتهایی از واژه. نمونه5جدول  
 فراوانی نوع

 551 از         
 161 کنید پخش        
خشپ را         49 کنید 
دنباشی خسته و سالم        13 
 6 خسته و سالم عرض با     
دکنی پخش دوباره      5 ازنهاوند دارایی حسین 
 5 حسین کنید پخش دوباره را باد درچشم   
 5 دارایی حسین کنید پخش دوباره را باد درچشم  
دکنی پخش دوباره را باد درچشم   5 ازنهاوند دارایی حسین 
مفیل دکنی پخش دوباره را باد درچشم   4 ازنهاوند دارایی حسین 

 

ها این است که در برخی موارد مشخص نیست که واژة مدنظر چه اهمیت استخراج چندنگاشتی
 اي منظور نویسنده مشخص خواهد شد.هاي چندواژهبوده است و درنتیجه با مراجعه به توالی

 شود. در بخشي نوشتاري در دو شبکه فراهم میها، امکان تحلیل خطاهاپس از استخراج داده
بعدي این فصل به بررسی خطاها در هر یک از دو شبکه خواهیم پرداخت و درنهایت خطاهاي دو 

 شبکه را مقایسه خواهیم کرد.
 
 هاي پژوهش . یافته5

صورت مجزا ها در سه مرحله صورت گرفته است. ابتدا خطاهاي هر پیکره بهتحلیل داده    
 شود.پیکره با یکدیگر مقایسه می شود و سپس خطاهاي دورسی میبر
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 . تحلیل خطاهاي پیکرة خبر5-1

در این بخش ابتدا به تحلیل خطاهاي ذکر شده در پیکرة خبر خواهیم پرداخت و سپس     
 فراوانی خطاها در این پیکره را مقایسه خواهیم کرد.

 

 . اشکال امالیی/سبکی در پیکرة خبر 5-1-1

 11نوع اشکال امالیی/سبکی در پیکرة خبر مشاهده شده است که با احتساب فراوانی  17ر کل د
شده، فراوانی این هاي بررسینماد هستیم. با توجه به حجم داده 27، شاهد »تأکید«براي صورت 

جاي نوع خطاها بسیار کم است که دلیل آن تخصص نویسندگان این متون است؛ براي نمونه به
 استفاده شده است. » نتانیاهور«از » نتانیاهو«یا به جاي » پدره«از » پدرِ«

ایراد مشاهده شده، تنها سه نمونه خطاي امالیی است و در سایر موارد یا سبک نوشتاري  17از 
معیار خبري رعایت نشده و از نوشتار غیررسمی استفاده شده است یا از عالئم سجاوندي 

سایر موارد نیز عالئم همزه و تنوین لحاظ نشده است؛ مانند  درستی استفاده نشده است. دربه
 ».تأکید«جاي به »تاکید«
 

 . خطاي درج فاصله در پیکرة خبر5-1-2
درج فاصله  لیدل به همآنشود که تنها سه نوع خطاي درج فاصله در پیکرة خبر مشاهده می

این خطا فراوانی کل این نوع ویرگول است. کاربرد زیاد پیش از عالئم دونقطه، ویرگول و نقطه
مورد  272خورد را به می چشم بهخطا را که صرفاً در رعایت نکردن فاصلۀ عالئم سجاوندي 

هاي بدون برانگیز است و با توجه به وجود نمونهرسانده است که از حیث فراوانی نمادها تأمل
هاي شبکۀ خبر، زیرنویسدهد که هنگام درج عالئم سجاوندي در فاصله در پیکرة خبر، نشان می

 شود.درج فاصله، شکل معیار تلقی می
 

 . خطاي حذف فاصله در پیکرة خبر5-1-3
جاي اي درج نشده است؛ براي نمونه بهدر این نوع خطا میان دو واژة مستقل هیچ نوع فاصله

شناختی، هر یک از این نوعی به لحاظ زباندرج شده است و به» وزیرکشور«، »وزیر کشور«
که از نظر نگارندة حاضر » از جمله«نمونۀ  رازیغبهشود. وارد یک واژة مرکب محسوب میم

طور موردي قابل بحث است، در سایر موارد باید میان دو تواند یک واژه محسوب شود و بهمی
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واژة مستقل فاصله درج شود. با توجه به معیار بودن زبان شبکۀ خبر، فراوانی نسبتاً زیاد چنین 
 نماد، قابل توجه است.  37نوع و  33یعنی  خطایی

 

 فاصله در پیکرة خبر. خطاي حذف نیم5-1-4
در میان همۀ خطاهاي بررسی شده در پیکرة خبر، این نوع خطا از بیشترین فراوانی برخوردار 

یک » المللی«فاصله باعث شده است که درج نکردن نیم» المللیبین«است. براي نمونه در واژة 
فاصله یا دهد که اساساً به کاربرد نیمنوع این خطا نشان می 56نماد از  544تلقی شود.  واژة جدا

 99با » -می«هاي مرکب و همچنین پس از برخی وندهاي تصریفی مانند فاصلۀ مجازي در واژه
هاي شبکۀ خبر نماد در زیرنویس 90با » ها-«نماد یا  190با » هاي-«مانند  آنهانماد یا پیش از 

 شود.قاعدتاً باید در آن از الگوي نوشتاري معیار تبعیت شود، توجهی نمی که
 

 نویسی در پیکرة خبر. خطاي سرهم5-1-5
و » گیردمی«جاي به» میگیره« همآننویسی در پیکرة خبر وجود دارد، تنها دو مورد خطاي سرهم

نگارش مصوب که این خود مؤید رعایت اصول » هايصهیونیست«جاي به» یونیستهايصه«
 فرهنگستان است.

 

 . خطاي جدانویسی در پیکرة خبر5-1-6
 در پیکرة خبر حتی یک مورد هم خطاي جدانویسی مشاهده نشد.

 

 . مقایسۀ خطاهاي پیکرة خبر5-1-7
پس از بررسی هر یک از خطاها در پیکرة خبر به مقایسۀ فراوانی نوع و نماد خطاها در این پیکره 

کشیده شده  ریتصو بهفراوانی نوع و نماد انواع خطا در پیکرة خبر  6ل خواهیم پرداخت. در جدو
 است.

 در پیکرة خبر فراوانی نوع و نماد انواع خطا .6جدول 

کل  تعداد
 هاواژه

اشکال 
 امالیی/سبکی

 درج
 فاصله 

حذف 
 فاصله

حذف 
 فاصلهنیم

 سرهم
کل  جدانویسی نویسی

 اشکاالت
 114 0 2 59 33 3 17 2954 نوع
 882 0 2 544 37 272 27 14194 نماد
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ها با فراوانی و درصد گزارش شدند. براي مقایسۀ اشتباهات ها، دادهبراي بررسی آماري داده
در  232اس اسپیاس افزارنرمبا  هادادهاستفاده شد. تحلیل  1، از آزمون کاي دو پیرسوندادهرخ

درصد فراوانی و نتیجۀ آزمون  بیترت به 8و  7هاي در جدول انجام شد. 05/0داري یمعنسطح 
  برحسب نوع و نماد خطاها نمایش داده شده است.

 (برحسب نوع) در پیکرة خبر تحلیل آماري انواع خطا .7جدول 

 

بر اساس نتایج آزمون کاي دو، براي این شبکه، برحسب  نوع، میان درصد انواع مختلف خطا، 
دهد که بیشترین درصد اشتباه براي خطاي حذف داري وجود دارد. نتایج نشان میاختالف معنی

و اشکاالت امالیی/سبکی در رده بعدي قرار دارند. فاصله است و خطاهاي حذف فاصله نیم
یت هیچ نوع خطاي درنهانویسی در مراتب بعدي قرار داشتند و همچنین درج فاصله و سرهم

 جدانویسی وجود ندارد.
 (برحسب نماد) در پیکرة خبر تحلیل آماري انواع خطا .8جدول 

 

بر اساس نتایج آزمون کاي دو، براي این شبکه، برحسب نماد، میان درصد انواع مختلف خطا 
دهد که بیشترین درصد اشتباه براي یداري وجود دارد. همچنین نتایج نشان ماختالف معنی

نویسی فاصله بوده و خطاهایی چون درج فاصله، اشکال امالیی/سبکی و سرهمخطاي حذف نیم
 نخورده است. به چشمیت هیچ مورد اشتباه در جدانویسی درنهادر مراتب بعدي قرار گرفتند و 

                                                           
١. Pearson Chi-Square 
٢. SPSS 23   

اشکال  نوع خطا
 امالیی/سبکی

درج 
 فاصله

حذف 
 فاصله

حذف 
 نتایج آزمون کاي دو جدانویسی نویسیسرهم فاصلهنیم

 %0,0 %1,4 %52,2 %29,0 %2,9 %14,5 درصد
Pearson Chi-
Square (5) = 

105.13, P<0.001 

اشکال  نوع خطا
 امالیی/سبکی

درج 
 فاصله

حذف 
 فاصله

حذف نیم
 نتایج آزمون کاي دو جدانویسی نویسیسرهم فاصله

 %30,8 %3,0 درصد
4,1
% 

61,7% 0,2% 0,0% 
Pearson Chi-
Square (5) = 

1199.302, P<0.001 
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شود و فاصله بسیار زیاد می شود، فراوانی خطاي درجشود که وقتی نمادها بررسی میمشاهده می
 این بیانگر این مسئله است که فراوانی این خطا در تعدادي مورد خاص دائماً تکرار شده است.

 
 فیلم. تحلیل خطاهاي پیکرة آي5-2

فیلم خواهیم پرداخت و سپس فراوانی خطاها در این بخش ابتدا به تحلیل خطاها در پیکرة آي    
 واهیم کرد.در این پیکره را مقایسه خ

 

 فیلم. اشکال امالیی/سبکی در پیکرة آي5-2-1
نماد خطاي امالیی/سبکی وجود دارد. برخالف پیکرة خبر،  842نوع و   391فیلم در پیکرة آي    

، »طرفطار«هاي نظیر شود. نمونهتعداد زیادي از این نوع خطا به اشکاالت امالیی مربوط می
هاي قابل توجه است؛ هرچند نمونه ازجمله» سپاسگذارم«و » نزارین«، »خواهشن«، »مچکرم«

اشکاالتی مانند استفاده نکردن از تنوین، سرکش و همزه و همچنین استفادة نادرست از عالئم 
سجاوندي یا ویرگول التین به جاي فارسی، استفاده از اعداد التین در متن فارسی نیز در میان 

 خورد. می چشم بهاین اشکاالت 
، »خواهشن«، »مچکرم«هایی مانند خطاهاي مشاهده شده، کاربرد پربسامد صورتدر میان 

مشاهده  کراتبههاي اجتماعی ازجمله مواردي است که در شبکه» سپاسگذارم«و » نزارین«
هاي اجتماعی در بهبود زندگی ي اینترنت و شبکهبسزارسد که علیرغم تأثیر می نظر بهشود و می

نوشتاري فارسی و ایجاد  نحوة نگارش، جامعه را با خطر تغییر نظامتوجهی به اجتماعی، بی
 ثباتی در آن مواجه خواهد کرد. بی

 

 فیلم. خطاي درج فاصله در پیکرة آي5-2-2
جاي به» خوا هش« نماد خطاي درج فاصله وجود دارد. نگارش 55نوع و  23فیلم در پیکرة آي    

ۀ این نوع خطاست. برخالف شبکۀ خبر، که ازجمل »تقاضاي«جاي به» ضايتقا «و » خواهش«
فیلم بسیار زیاد است. در شود، تنوع این خطا در شبکۀ آياین نوع خطا محدود به سه مورد می

 ، بیشترین فراوانی را دارد.«:»درج فاصله پس از عالمت  بازهماین میان 



52       

 

  
 

ره 
دو

11
رة 

شما
 ،

3 ،
یز
پای

 
13

94
 

 فیلم. خطاي حذف فاصله در پیکرة آي5-2-3
خطاي حذف فاصله بیانگر فراوانی بسیار زیاد این نوع خطاست. مشاهدة  نوع 2158نماد از  3140

فیلم از درج فاصله هاي شبکۀ آياین تعداد زیاد حکایت از ناآگاهی بسیاري از نگارندگان زیرنویس
 ها دارد.میان واژه

این در حالی است که مالك شمارش خطا در پژوهش حاضر صرفاً نوع مورد بررسی بوده و اگر 
یک نوع، چند بار این خطا تکرار شده باشد، تعداد این تکرار محاسبه نشده است. براي نمونه در 

 8ها و عالئم سجاوندي باید قاعدتاً، میان واژه» روبذارین.مرسی2و1مسافرزمان سرباز،«در عبارت 
شده است ولی تنها یک مورد خطا محسوب شده است. دلیل این نوع محاسبه بار فاصله درج می

بود حداقل در یک مورد، فاصله ن است که اگر نگارندة زیرنویس نسبت به درج فاصله آگاه میای
توان گفت که گذاري اعتقادي نداشته است و درنتیجه میکرد؛ ولی اساساً به فاصلهرا درج می

صورت محاسبۀ هر یک از این موارد حذف فاصله، تعداد  بار خطا کرده است. بدیهی است دریک
 بود.بسیار بیشتر از تعداد فعلی می نمادها

 

 فیلمفاصله در پیکرة آي. خطاي حذف نیم5-2-4
نماد از این نوع خطا مشاهده شده است. ویژگی این نوع خطا این است که  673نوع  و  103

آگاهی » -می«، یا »ها-«نگارنده نسبت به جدانویسی برخی عناصر واژگانی همچون وندهاي 
 کند. مشکل درج آن استفاده نمی لیدل بهآگاهی یا نا لیدل بهصله یا فادارد ولی از نیم

 

 فیلمنویسی در پیکرة آي. خطاي سرهم5-2-5
نویسی در این پیکره مشاهده نوع خطاي سرهم 298شود که با بررسی این پیکره مشخص می   
رسد. بیشترین میمورد  587تعداد نمادهاي این نوع خطا به  آنهاشود که با احتساب تکرار می

شود، هرچند در مشاهده می» ها-«و » -می«هاي تصریفی نویسی صورتمیزان خطا در سرهم
نیز این نوع » غرب گیالن«جاي به» گیالنغرب«یا » پورهاشم«جاي به» هاشمپور«مواردي مانند 

 شود.خطا مشاهده می
 

 فیلم. خطاي جدانویسی در پیکرة آي5-2-6
فیلم نیز حتی یک مورد خطاي جدانویسی مشاهده رفت در پیکرة آيار میکه انتظ گونههمان
 نشد.
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 فیلم. مقایسۀ خطاهاي پیکرة آي5-2-7
توان به مقایسۀ فراوانی آنها پرداخت. در فیلم میپس از بررسی هر یک از انواع خطا در پیکرة آي

  فراوانی نوع و نماد هر یک از خطاها مشخص شده است. 9 جدول
  

 فیلمدر پیکرة آي فراوانی نوع و نماد انواع خطا .9ول جد

 تعداد
کل 
 هاواژه

اشکال 
 امالیی/سبکی

درج 
 فاصله

حذف 
 فاصله

حذف 
 جدانویسی نویسیسرهم فاصلهنیم

کل 
 اشکاالت

 2974 0 298 104 2158 23 391 5749 نوع
 5297 0 587 673 3140 55 842 19326 نماد

 

هاست و فراوانی نماد شود که فراوانی نوع خطا نزدیک به نیمی از تعداد کل واژهمشاهده می
است.  زیبرانگتأملچهارم کل نمادهاي پیکره است و این میزان زیاد خطا خطاها نزدیک به یک

 10دو استفاده شده است. در جدول تر انواع خطا از آزمون کايمنظور انجام مقایسۀ دقیقبه
برحسب نماد، قابل  11فیلم برحسب نوع و در جدول تحلیل آماري انواع خطا در پیکرة آي

  مشاهده است.
 (برحسب نوع) فیلمدر پیکرة آي تحلیل آماري انواع خطا .10جدول 

 

 

فیلم، میان درصد انواع مختلف خطا اختالف بر اساس نتایج آزمون کاي دو، در پیکرة آي
دهد که بیشترین درصد خطا در حذف فاصله وجود دارد و داري وجود دارد. نتایج نشان میمعنی

فاصله و درج فاصله در نویسی در رده بعدي و همچنین حذف نیمیی/سبکی و سرهماشکال امال
 خورد.نمی به چشمیت هیچ مورد اشتباه در جدانویسی درنهامراتب بعدي قرار دارند و 

 نوع خطا
اشکال 
 امالیی/
 سبکی

درج 
 فاصله

حذف 
 فاصله

حذف 
 نتایج آزمون کاي دو جدانویسی نویسیسرهم فاصلهنیم

 %13,2 رصدد
0,8
% 

72,6% 3,5% 10,0% 0,0% 

Pearson Chi-
Square (5) = 

5398.78 , 
P<0,001 
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 (برحسب نماد) فیلمدر پیکرة آي تحلیل آماري انواع خطا .11جدول 

 

شود که میان درصد فیلم، نیز مشخص میاما هنگام تحلیل آماري تعداد نماد خطا در شبکۀ آي
دهد که بیشترین درصد اشتباه ود دارد. پژوهش نشان میداري وجانواع مختلف خطا اختالف معنی

هاي نویسی در ردهفاصله و سرهمبراي مورد حذف فاصله است و اشکال امالیی/سبکی، حذف نیم
یت هیچ مورد اشتباه در درنهابعدي قرار دارند؛ خطاي درج فاصله در مرتبه بعدي قرار دارد و 

 جدانویسی وجود ندارد.
شود. بندي خطا مشاهده میفیلم در رتبهی نوع و نماد خطا در پیکرة آيتفاوت میان فراوان

نویسی در میان انواع خطا برحسب نوع در جایگاه سوم قرار دارد، این که خطاي سرهمیدرحال
خطا برحسب نماد در جایگاه چهارم قرار گرفته است و این در حالی است که خطاي حذف 

 رم و برحسب نماد در رتبۀ سوم است. فاصله برحسب نوع در رتبۀ چهانیم
 

 
 فیلم . مقایسه درصد خطاها برحسب نماد با تفکیک دو پیکرة خبر و آي1نمودار 

 

 نوع خطا
اشکال 
 امالیی/
 سبکی

درج 
 فاصله

حذف 
 فاصله

حذف 
 نتایج آزمون کاي دو جدانویسی نویسیسرهم فاصلهنیم

 %15,9 درصد
1,0
% 

59,3% 12,7% 11,1% 0,0% 
Pearson Chi-
Square (5) = 

5900.69, P<0,001 
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فاصله براي برخی موارد خاص است که باعث افزایش دلیل این امر کاربرد مکرر خطاي حذف نیم
ي میان درصد نوع و نماد فراوانی نمادهاي این نوع شده است. این در حالی است که تفاوت زیاد

نماد را در هر دو پیکرة  برحسبدرصد خطاها  1نمودار  شود.نویسی مشاهده نمیدر خطاي سرهم
شود که درصد خطاي حذف فاصله در پیکرة یر کشیده است. مالحظه میبه تصومورد بررسی 

 فاصله در پیکرة خبر بسیار بیشتر از سایر خطاهاست. یمنفیلم و خطاي حذف آي
 
 فیلم. مقایسۀ خطاهاي دو پیکرة خبر و آي5-3

ها با فراوانی و درصد خالصه، گزارش شدند. براي مقایسۀ دو شبکه براي مقایسۀ دو شبکه، داده
هاي خطاهاي مختلف از آزمون کاي دو استفاده شد. براي تعدیل در اشتباهات رخ داده در حالت

بودند، فراوانی کل تعریف شده در هر شبکه بر تعداد موارد بررسی شده در دو شبکه که متفاوت 
حسب میانگین مجموع تعداد موارد بررسی شده در دو شبکه تعدیل (نرماالیز) شد و به عنوان 

انجام شد.  05/0داري یمعندر سطح  23اس اسپیاس افزارنرمها با وزن تعریف شد. تحلیل داده
 سطح نوع و سپس در سطح نماد.درنهایت مقایسه در دو سطح صورت گرفت؛ نخست در 

که  گونههمانداري وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون کاي دو، میان دو شبکه اختالف معنی
 2داري باالتر است. در نمودار معنی طوربهفیلم رفت، درصد کل اشتباهات در پیکرة آيانتظار می

 ایم.به مقایسۀ انواع خطا برحسب نوع در دو شبکه پرداخته
 

 
 فیلمخبر و آي . مقایسه درصد اشتباهات نوعی، بین دو شبکه2نمودار 
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داري در دو مورد اشکاالت امالیی و درج فاصله دهد اختالف معنیگونه که نمودار نشان میآن

طور فیلم بهنویسی در پیکرة آيمیان دو پیکره وجود ندارد، اما میزان خطاي حذف فاصله و سرهم
فاصله است که در پیکرة خبر بیش از پیکرة خبر است و تنها خطاي حذف نیم داري بیشتر ازمعنی

یک از دو دلیل اینکه خطاي جدانویسی در هیچ شود. از سوي دیگر بهفیلم مشاهده میپیکرة آي
 شود، هیچ تفاوتی میان دو شبکه وجود ندارد. پیکره مشاهده نمی

گونه که داري وجود دارد. همانالف معنیبر اساس نتایج آزمون کاي دو، میان دو شبکه اخت
 3داري باالتر است. در نمودار معنی طوربهفیلم شد درصد اشتباهات در شبکۀ آيبینی میپیش

 یر کشیده شده است.به تصوشده یکتفکصورت کلی و تفاوت خطاها برحسب نماد به
 

 
 فیلمو آي . مقایسه درصد خطاها برحسب نماد، میان دو پیکرة خبر3نمودار 

 
میزان خطاي جدانویسی که در هر دو پیکره صفر است و تفاوتی  رازیغبهدهد که نمودار نشان می

در پیکرة خبر  کهیدرحالداري وجود دارد. وجود ندارد، در سایر موارد میان دو پیکره اختالف معنی
 مقابل درفیلم است. فاصله بسیار بیشتر از پیکرة آيدرصد نمادهاي خطاي درج فاصله و حذف نیم

 داري در پیکرةمعنی شکل بهنویسی درصد فراوانی خطاهاي امالیی/سبکی، حذف فاصله و سرهم
 فیلم بیشتر است.آي



 57      ...هايها در شبکهشناسی نگارشی زیرنویسآسیب 

 

 
ره 

دو
11

رة 
شما

 ،
3  ،

یز
پای

 
13

94
 

 گیري. بحث و نتیجه6
در این بخش به تبیین برخی مشکالت نوشتاري و ارائۀ پیشنهادهایی براي کاهش خطاهاي 

 نوشتاري خواهیم پرداخت.  
دهد که هیچ نوع خطاي جدانویسی وجود ندارد. د انواع خطا در دو پیکره نشان میبررسی درص -

هاي زبانی، نویسی صورتشاید بتوان دلیل نبود این خطا را گرایش کاربران خط فارسی به سرهم
 هاي مشتق، دانست. یژه صورتوو به

دهد که بیشترین ن میبررسی انواع مختلف خطا در شبکۀ خبر، در هر دو سطح نوع و نماد، نشا -
هاي خبري فاصله است. مسلماً نویسندگان زیرنویسدرصد اشتباه براي خطاي حذف نیم

ویژه عناصر تصریفی زبان آگاهی دارند، اما شاید بتوان جدا کردن عناصر زبانی و بهدرخصوص 
در خطاي  فاصله را دلیل اصلی فراوانی زیادجدید بودن نسبی فناوري فاصلۀ مجازي یا همان نیم

دستور خط «گذاري در گرفت. از سوي دیگر هنگام بحث دربارة فاصله در نظرفاصله حذف نیم
فاصله، که امروزه اختصار، به موضوع استفاده از فاصلۀ مجازي یا نیم)، به10: 1389» (فارسی

ی دیگر تواند دلیلاي خط فارسی دارد، اشاره شده است و این خود مینقشی مهم در نگارش رایانه
رود در ین انتظار میباوجودافاصله در شبکۀ رسمی خبر باشد. بر زیاد بودن میزان خطاي حذف نیم

 شبکۀ رسمی همچون شبکۀ خبر به این مهم توجه شود.
درصد فراوانی خطاهاي امالیی/سبکی،  دهد کهمقایسۀ نمادهاي خطا در دو شبکه نشان می -

فیلم بیشتر است. دلیل این امر داري در پیکرة آيمعنی شکل بهنویسی حذف فاصله و سرهم
هاي شبکۀ خبر از فیلم، نویسندگان زیرنویساین است که برخالف مخاطبان عمومی شبکۀ آي

ویژه کنند و درنتیجه میزان فراوانی خطاها بهالگوي نگارشی معیار و یکسان استفاده می
 خطاهاي امالیی/سبکی در شبکۀ خبر بسیار کمتر است. 

داراي »  دستور خط فارسی«نامۀ گونه که در بخش سوم پژوهش حاضر اشاره شد شیوههمان -
اشکاالتی است و نیاز به تصحیح دارد. بازبینی و تصحیح دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان 

درك باشد، بسیار مهم است. نوع نگارش متن اي که براي همۀ اقشار باسواد جامعه قابلگونهبه
شناسان و پژوهشگران حوزة زبان و به شکلی است که برخی موارد حتی براي زبانفرهنگستان 

 ادب فارسی نیز مبهم است. 
هاي مردمی از ویژه زیاد بودن خطاهاي امالیی در زیرنویسدستاوردهاي پژوهش حاضر و به -

، ايهاي اجتماعی رایانهسو و نگاهی اجمالی به نحوة استفاده از خط فارسی در شبکهیک
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هشداري جدي به مسئوالن و متولیان حفظ و ترویج خط فارسی است که نادیده گرفتن آن 
ثباتی در نظام نگارش فارسی شده و درنهایت آیندة زبان فارسی را تواند باعث پراکندگی و بیمی

 رو سازد.با مشکل روبه
ارائۀ الگوي صحیح ترین نقش را در با توجه به اینکه صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران مهم -

نگارش فارسی دارد، الزم است ضمن پیروي از اصول دستور خط فارسی فرهنگستان در تولید 
هایی که توسط بینندگان نوشته شده است، هاي خبري و تبلیغاتی، به تصحیح زیرنویسزیرنویس

ه خبر هاي شبکگونه که در پژوهش حاضر نشان داده شده است، حتی در زیرنویسبپردازد. همان
 ترین جلوة زبان فارسی معیار نوشتاري است، نیز شاهد خطاهاي نوشتاري هستیم.که عالی

آگاهی با توجه به نقش پررنگ صداوسیما در حفظ و گسترش خط فارسی معیار و با توجه به نا -
هاي ویژه در شبکهتوجهی کاربران خط فارسی نسبت به دستور خط فارسی، بهو گاهی بی
شناسان، ادیبان و متخصصان هاي تخصصی متعدد با حضور زبانرگزاري نشستاجتماعی، ب

هاي مختلف علمی، دربارة خط فارسی معیار و بررسی مشکالت آن، امري ضروري محسوب حوزه
شود. آموزش دستور خط فارسی در مراکز آموزشی و پژوهشی، حتی از مقاطع ابتدایی، از می

ها و هاي درسی در مدارس و دانشگاهزبینی کتابهاي تخصصی، باطریق برگزاري کالس
هاي اساس دستور خط فارسی فرهنگستان، نظارت بر شیوة نگارش رسانه تصحیح آنها بر

نوشتاري کشور و تأکید بر پیروي آنها از اصول خط فارسی ازجمله مواردي است که باید 
 توجه قرار گیرد. ازپیش موردبیش
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