پرونده روز

سه شنبه  25آبان 15 . 1395صفر  . 1438شماره19402

حداد عادل :خط و زبان فارسی در فضای مجازی
در خطر نابودی است
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زبان و خط فارسی در مسلخ فضای مجازی
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ول��ی در دو جا بسیار رواج یافته اس��ت ،یکی
دنیای مجازی و دیگری زیرنویس فیلمهای
سینمایی.
در واق��ع معمو ًال ج��وانت��ره��ا دچ��ار ای��ن خطا
میشوند ،شاید به سبب ضعف سواد فارسی
نسبت به  20-10سال پیش یا شاید به سبب
عمومی ش��دن ام��ک��ان��ات رس��ان��های ب��ه وی��ژه
رسانههای مجازی که در آن جا هر کسی با
هر میزان و پایهای از سواد و دانش میتواند
بنویسد.
و نکته قابل توجه ای��ن اس��ت که ای��ن خطا در
نوشتههای مردم ایران بیشتر دیده میشود و
گویا هنوز به افغانستان راه نیافته است .به هر
حال اهل قلم و دانش باید مراقب شیوع این
خطای نگارشی باشند و به دیگران هشدار
دهند.
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فاجعه در غلط نویسی!

farizi@khorasannews.com

فضای مجازی رکن اصلی هویت ایرانی را
به بازی گرفته است

کاله (آ) در نوشتارش نیازی ندارد ،یا تشدید
( ّ ) که کام ً
ال از نوشته ها محو شده است حتی
از دست نویس ها ،دیگر مجالی برای «همزه»
هم وجود ندارد! خالقان این آثار معتقدند «این
ها جزییات است ،وقتی به طور همزمان گاه
ناچاری با بیش از پنج یا شش نفر چت کنید،
کلیک و الیک کنید دیگر فرصت  shiftگرفتن
برای درست نوشتن «آیا»« ،لطف ًا» و ...ندارید،
مگر «ایا»« ،لطفا» یا «لدفن» خوانده نمی شوند؟
می شوند».
از جمله غلط های رایج در زبان جدید این شبکه
های اجتماعی ،غلط نویسی کلماتی است که
کمبود زمان و سرعت در چت کردن نمی تواند
دلیلی برای استفاده و ترویج آن باشد ،مانند
«فک» به جای «فکر»« ،ضایه» به جای «ضایع»،
«خ��اب» به جای «خ��واب» و نمونه هایی دیگر
از این کلمات ،چرا که نوشتن یک حرف «ر»
در کلمه «فکر» یا «و» در کلمه «خواب» چندان
نمی تواند وقت یک مخاطب شبکه اجتماعی
را بگیرد .بنابراین متولیان زبان فارسی باید
ضمن خاتمه دادن به تغییرات مکرر در قوانین
نگارش بسیاری از کلمات در حفظ و حراست
از زبان فارسی به عنوان عنصر هویت ما گام
اساسی بردارند .کاربران فضای مجازی نیز بر
این نکته تأمل کنند که اگر قرار بر آن باشد روند
استفاده از واژگانی چون «اصن»« ،خاب»« ،خا»،
«لدفن»« ،عایا»« ،توجیح»« ،اصاب»« ،عاخه»،
«عاغا»« ،دوچار»« ،وعض»« ،کلن»« ،خاهشن»
و ...همچنان ادامه یابد یکی دو نسل دیگر زبان
و میراث ادبی مان را چگونه خواهند خواند؟
مسلمی پور

به راستی آیا کسی ص��دای زنگ خطر فراموش شدن فرهنگ
مکتوب ایرانی را در عصر جوالن فضای مجازی شنیده است و
این که چه آسیبی از سوی فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی
اینترنتی و ارتباطات الکترونیکی ،به زبان پارسی می رسد؟ واقعا
استفاده افراطی از فضای مجازی به عنوان جایگزین فرهنگ
نوشتنرسمی،بهتدریجیادگیرینسلجوانرادرزمینهزبانملی
یا مادری دچار آسیب جدی نمی کند؟
یکی از این آفت ها تالش برای کم کوشی و کوتاه کردن کلمات به
دلیل سرعت عمل در فضای مجازی است که به جان زبان فارسی
افتادهاست.درهماندیشی«تاثیرفضایمجازیبرزبانفارسی»در
انتشارات فنی ایران با همیاری شورای ویراستاران علی رضاقلی
فامیان،عضوهیئتعلمیدانشگاهپیامنوربه«دوگرایشدرکاربرد
زباندرفضایمجازی»اشارهکردوگفت:یکگرایشزبانشناسی
رایانشی است که به پردازش زبان طبیعی یا تبدیل متن به گفتار و
برعکس میپردازد که این جا موضوع بحث نیست .گرایش دیگر
زبانشناسی اینترنت است .در این شاخه سه اصل بنیادی وجود
دارد :اول اصل کمکوشی (کمینهسازی) یعنی تالش کمتر برای
انتقالبیشتراطالعات.اصلدوم«پرهیزازرسمیت»است؛فضای
مجازیراازهرلحاظکهنگاهکنیم،فضاییغیررسمیاست.اصل
سوم« ،متن -تصویر» است به این معنی که نشانهها و تصویرها در
کنار متن هستند و احساسات و افکار را با نشانهها بیان میکنند.
از این رو این نگرانی درباره زبان فارسی هم وجود دارد و ما را برآن
میدارد که این موضوع را قاعدهمند آسیبشناسی کنیم.
بر اس��اس آم��ار مرکز افکارسنجی دانشجویان تا شهریورماه
 ۵۲ ،۱۳۹۵درصدمردمایرانعضوشبکههایاجتماعیهستند
و  ۴۰درص��د روستاییان نیز از شبکههای اجتماعی استفاده
میکنند .شبکه اجتماعی تلگرام  ۲۸میلیون عضو در ایران دارد.
 ۶۶درصدعمومودانشجویاندرتلگرامازمحتوایطنزوسرگرمی
استفاده میکنند .این آمار نشان می دهد فراوانی کاربران و کم
توجهی اغلب آن ها به قواعد زبانی این خطر را برای زبان فارسی
جدی تر می کند به ویژه که کاربران به دلیل تسلط کم به درست
نویسی از زبان گفتار برای نوشتن استفاده می کنند.
▪ ▪ مخدوششدنمرززبانگفتاریونوشتاری

زبان گفتار در
  رضا شکراللهی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از ِ
نوشتار می گوید :در آیندهای دور ،زبان فارسی به عنوان زبان رایج
نوشتار خواهد مرد .شواهد و قراینی موجود است که مهمترین
آنها مسئله شکاف زبانی ناپایدار میان زبان گفتار و نوشتار است.
به دلیل همین ناپایداری ،احتمال از بین رفتن یکی به نفع دیگری
بسیار است .البته تفاوت فارسی نوشتاری با گفتاری آنقدر زیاد
نیستکهبهنظرمشکلسازباشدامافارسیگفتاریبهسرعتتغییر
میکندولیفارسینوشتاریبسیارمحافظهکاراستوهمینباعث
عمیقتر شدن این شکاف میشود .امروزه زبان گفتار در کنار زبان
نوشتار رسمیت نسبی پیدا کرده است .از چاپ کتابهایی به این
زبانگرفتهتارویکردتازهرسانههاوحتیتبلیغاترسمیبهاستفاده
از این زبان .ضمن آن که فضای مجازی عم ً
ال در تسخیر این زبان
است.این ویراستار و پژوهشگر زبان فارسی به موضوع همگانی
شدن نوشتن در سایه گسترش و پیشرفت فناوری پرداخت و گفت:
برخالفسیرهزارسالهاخیرامروزههمهمینویسند.امادرچرخش
از زبان نوشتار به گفتار ،اتفاقات دیگری هم میافتد که باید به آنها
توجه کرد .مهمترین اتفاق غلبه فناوری در قالب موبایلمحوری
است که فراهم شدن امکان نوشتن برای همگان ،نیاز به سرعت
بیشتر در نوشتن دارد و با زبان گفتار تناسب بیشتری برقرار می
کند ،استفاده از زبان تصویر و اموجیها ( )Emojiدر راستای نیاز
به سرعت و تطبیقپذیری با زبان گفتار و هم در ساحت معنا و فقر

وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت .هم اکنون شاهد استفاده
فراوان واژگان نادرست و ادبیات ناموزون در شبکه های مجازی
هستیموهمچنینشاهدنوعیازنوشتارباعنوان«فینگیلیش»که
برضمیرناخودآگاهمابهمروراثریخواهدگذاشتجبرانناشدنی
و آن گاه شاهد نسلی هستیم که دانشجوی دکترای رشته حقوق
واژه «قصاص» را به صورت «قساس» بنویسد یا در جایجایفضای
مجازیشاهداستفادهاز«راجب»بهجایعبارت«راجعبه»هستیم
یا «حاظر» به جای «حاضر»!!! نوشتن یک متن درخواست برای
استخدامتوسطبسیاریازدانشآموختگاندبیرستانیادانشگاه
ما دشوار و گاه ناممکن است .چگونه می شود نسل های بعدی
سعدی،فردوسی،خیاموجامیچنینبنویسند؟!چگونهمیشود
به این واقعیت بی اعتنا ماند؟ ریشه در فضای مجازی نیست بلکه
ریشه در استفاده بی جا و زیاده خواهانه از این بستر پرفایده است.
برای دانش آموزانی که هنوز به بلوغ نوشتاری نرسیده اند و تمرین
وممارستدرنوشتننکردهاند،استفادهبیرویهواغراقآمیزازاین
ابزارهانتایجنامطلوبیبههمراهدارد.آیاپسندیدهنیستاینحالت
بی خیال منشانه را به خودآگاهی ملی و فرهنگی تبدیل کنیم؟ آیا
نباید در قبال فرزندانمان مسئول باشیم تا انسان های فرهیخته
ایباشندواسبابافتخارایرانزمینشوند؟چگونهمیشودبدون
تمریننوشتنوانگیزهاستفادهازقلم،ساختارذهنیدرستیبرای
درک و انتقال مطلب ایجاد کنیم؟ با توجه به اهمیت موضوع باید
بر اشتباهات کرداری و کردار جمعی خود در این زمینه توجهی
منتقدانه داشته باشیم    .مث ً
ال چه ایرادی دارد زبان پارسی را با
کمک ابزارهای پرمصرف فناوری اطالعات بیاموزیم و بیاموزانیم.
همچنیندرمدارسبرمهارتنوشتنوخواندنبایدتوجهبیشتری
کرد؟ در نهایت نگذاریم تیغ بران فضای مجازی ابزار قتل فرهنگ
ما باشد ،بلکه از این موهبت برش دار ،برای تعالی و تجلی فرهنگ
اصیل خود استفاده کنیم .جان کالم نگارنده در ایناستکهریشه
مشکل نه در زبان پارسی است و نه در فضای مجازی ،بلکه ریشه
مشکل جایی درون ما ،در نوع رشد اجتماعی و در میزان آمادگی
ما برای استفاده بهینه از فرصت هاست.

واژگانی حتی در بیان احساسات ،و به هم خوردن موازنه در تولید و
مصرف متن که معموال به زیان زبان نوشتار امروزی ختم میشود،
برخی از پیامدهای این وضع است.او سپس به مؤلفههای پویایی
زبان از قبیل گسترش آن به دلیل پیدایش مفاهیم و اشیای جدید،
سادهسازی ،ایجاز اجباری و نزدیکتر شدن به زبان محاوره اشاره
کرد و افزود :همه این عناصر در رویکرد زبانی جدید حاضر است
ولی مسئله اصلی این جاست که پویایی زبان چه چشماندازی از
نظراندیشهبرایزبانایجادمیکند؟شکراللهیباشرحنمونههایی
تجربهشده از تأثیر زبان گفتار بر زبان اندیشه گفت :به نظر میرسد
زبان گفتار با محدودیت دایره واژگان ارتباط مستقیم دارد .در چند
سالاخیربانوعیازنوشتارروبهروهستیمبادایرهایبسیارمحدود
از واژگان،شاید حتی کمتر از 300کلمه .در جامعه موبایلمحور،
زبان
زبان غیرگفتاردیگر در حوصله مخاطب عام نیست و این ِ
حداقلی امروزه مورد پسند اکثر مردم است .جابهجایی ناگزیر
زبان گفتار با نوشتار فقط جنبه پویایی ندارد ،مسئله این است که
الگوونظاممعناییزبانگفتارراهمبهنوشتارواردمیکند.مرزبین
ادبیات شفاهی و مکتوب مخدوش شده است و چون الگوی قبلی
زبان عام وجود ندارد ،معلوم نیست زبان
برای آن در ذهن فارسی ِ
گفتار در آینده بتواند از پس فکر و اندیشه هم برآید و به تعبیر دکتر
آشوری ،ممکن است واقع ًا در آینده در سطح زبانی برای تفنن باقی
بماند و کمتر حرف جدی به این زبان زده شود.
▪ ▪راجبیاراجعبه

محمدمهدی سرلک ،پژوهشگر رسانه چندی پیش دریادداشتی
درروزنامهایراننوشتهبود:
نحوه نوشتن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ،سهل
انگاری در انتخاب حروف درست با صدای مشابه ،استفاده از
اصطالحات مخفف بدون هیچ پشتوانه ریشه شناسی ،نبود تجربه
نوشتن متن جدی و سایر رفتارهای زبانی در فضای مجازی شاید
سبب توسعه ارتباطات و تبادل پیام باشد و کاربردهای مفید نیز
داشته باشد که دارد اما زیان و آسیبی که به زبان و کارکردهای آن
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متاسفانه ما همیشه دیر می رسیم! این یک واقعیت است
که خیلی وقت ها اتفاق می افتد .دکتر حدادعادل ،رئیس
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،در آیین پایانی نمایشگاه
مطبوعات هشدار داد که اگر بیمسئولیتیهایی که در
فضایمجازینسبتبهخطوزبانفارسیوجوددارد،ادامه
پیدا کند ،این دو میراث ارزشمند از بین خواهند رفت .این
هشدار بیشتر متوجه رسانه هاست که رفتار رسانهها را در
مسائل سرنوشتساز ازجمله در حوزه زبان فارسی حساس
ترمیکند.کاررسانههاچهمکتوب،چهآنالینوچهرادیویی
و تلویزیونی و چه مجازی با زبان و کالم است و بنابراین باید
بیشترینحساسیترابهاینمقولهداشتهباشندچراکهابزار
کارشاناستوالگویمردمقرارمیگیرد.اینحساسیتها
ودغدغههانشانمیدهد،رسانههادرخاکریزدفاعاززبانو
خط فارسی قرار دارند .تا به امروز بیشتر نگرانی ها از آسیب
هاییبودکهمتوجهزبانفارسیبوداماامروزبافضایمجازی
اینخطربیخگوشخطفارسیهمقرارگرفتهاستومتاسفانه
درفضایمجازی بیدقتیوشلختگیهایزیادیدرنوشتن
دیدهمیشودوبدترازهمهلجاجتبرخیدراصراربرنوشتن
این گونه نوشتار غلط است و فاجعه آن جاست که این غلط
نویسیوشلختهنویسیرابهحوزهرسانهمکتوبهمسوقمی
دهند و بر اشتباه خود پا می فشارند .در حوزه رسانه بیش از
همه ورزشی نویسان ،چه مکتوب و چه دیداری و شنیداری و
درکنارآنفضاهایمجازیسهمزیادیدرتخریببنیانهای
زبانوخطفارسیدارند.البتهرئیسفرهنگستانگفتهاست
خوشبختانه مطبوعات ورزشی امسال قواعد زبان فارسی را
بیشتر رعایت کردهاند.امروزه فضای مجازی عرصه تاخت و
تازبرمهمترینپایههویتفرهنگیمایعنیزبانفارسیشده
استوسرایتآنبهحوزهرسانهمکتوبآسیبهایبیشتری
را به زبان فارسی می زند .به نظر می رسد چه در حوزه رسانه
های مکتوب وچه مجازی ،سهل انگاری در درست نویسی،
فرداییجبرانناپذیررابرایمانرقمخواهدزد.ازاینرو چند
نکتهضروریبهنظرمیرسد:
-1گوشیهایهمراهوفرصتهایفضایمجازی،فرصت
نوشتن را برای همه فراهم کرده است و کاربران در سنین
گوناگون با سواد و سلیقه های مختلف ،می نویسند و این
نوشتن به دلیل این که با سرعت عمل همراه است ،باعث
شده است واژه ها شکسته و دم بریده و ابتر شود .کلمه ها آن
چنان که تلفظ می شود ،نوشته می شود و این بنیان های
درست نویسی و دستور خط فارسی را متزلزل خواهد کرد.
گاه کلمه غلط نوشته می شود و حروفی که صدای مشترک
دارند به سلیقه کاربر تغییر می کند .شاید در اولین گام باید
آموزگاران ادبیات در مدارس این نکته را گوشزد کنند و
آستانه حساسیت دانش آموزان را باال ببرند تا در رعایت
درست نویسی حداقل های الزم را دقت کنند.
 -2از سرایت این نوع نوشتار مخرب و غلط به حوزه رسانه
های مکتوب باید پرهیز کرد و قواعد نوشتن در حوزه رسانه
نوشتاری نباید تحت تاثیر فضای مجازی قرار گیرد .این
اتفاق هم آن غلط نویسی را رسمیت می بخشد و هم سرعت
تخریب را بیشتر می کند.
 -3آم��وزش قطعا مهم ترین چاره است .چه این آموزش
در مراکز آموزشی دانشگاهی و آموزش و پرورش باشد و
چه در کالس های آموزشی خارج از این مجموعه های
رسمی .حساس کردن جامعه به این مهم نیز می تواند راهی
پیشگیرانه باشد از ترویج این گونه غلط نویسی!
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ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﺗﺠﺎرت در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣ� و اﺟﺮا� ﮔﻮد ﺑﺮدار� و
ﭘﺎ�ﺪار ﺳﺎز� ﮔﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎر� -اﻗﺎﻣﺘ� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� )ره( ،ﻣﺸﻬﺪ ،واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨ� ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�  ،٢٤ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮ�ﺒ� ﻋﺮﺻﻪ  ٨٢٦ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  ٢٢ﻣﺘﺮ
و ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮ�ﺒ� ﺧﺎ�ﺒﺮدار�  ١٧٧٥٠ﻣﺘﺮ ﻣ�ﻌﺐ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎرد ارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ
واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ آورد ر�ﺎﻟ� ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ )١٧ﻫﻔﺪه( ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل و ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣ� و اﺟﺮا در زﻣﻴﻨﻪ �ﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﺳﻪ در رﺷﺘﻪ
اﺑﻨﻴﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر ،دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﭘﺲ از در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�
از وب ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� www.TICC.irﻣﺪار� و ﻓﺮم ﻫﺎ�
ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/٠٩/١٧ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورآب ﭘﻮ� واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑﻠﻮار ﻣﻴﺜﺎق  ،ﻣﺠﻴﺪ�ﻪ  ،٣٩ﺻﺎدﻗﻴﻪ  ،٥ﺷﻬﻴﺪ ا�ﺒﺮ�  ٢٥ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و
ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﺪار� ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘ� ﺑﺮا� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ا�ﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .ﻫﺰ�ﻨﻪ درج
آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٥٢١٣٢٠٠م

علیرضاحیدری

literature@khorasannews.com

نکته

پیام داده «ف��ردا میخام برم خرید ،بام میای
بازار عایا؟»
ناچارمیشومبرایچندمینباربهاوتذکردهم؛
«چند بار گفتم این طوری ننویس»
در جواب می نویسد« :اصن غلط درس نداره
ک ،مهم اینه خاندی و فمیدی»
«این که نشد دلیل»...
«اصاب مصاب نداریا سخ نگیر دیگه»!
این شاید یک نمونه از رایج ترین مکالماتی است
که این روزها در شبکه های اجتماعی به ویژه
شبکه های موبایلی بین مخاطبان ردوبدل می
شود؛ استفاده از زبان شکسته و غلط نویسی
های فراوانی که سهوی یا عمدی محتوای پیام
های مخاطبان موبایلی یا دیگر شبکه های
اجتماعی را تشکیل می دهد و حرفه ای بودن
نیز به حساب می آید!
امروز کامنت دونی شبکه های اجتماعی و وب
سایت ها ُپر است از همین کلمات اشتباه به ویژه
از سوی آن هایی که عادت کرده اند با اختراع
روشهایخالصهنویسیعجیبوغریبوخلق
عبارتهایمکالماتخودمانیبهزباننوشتار،
غلط نویسی را به زبان مشترک بین خودشان
تبدیل کنند .حاال همان روزی است که اشتباه
نوشتن کلمات و پشت کردن به قوانین نگارشی
پیام بسیاریازرسانههایالکترونیکینوعی
در ِ
کالسبهحسابمیآیدومخاطبانآنمعتقدند
«اصن نباد سخ گرفت»!
بین حروف فارسی که استفاده کنندگان ما در
فضای مجازی آن ها را دچار تغییر و تحول می
کنند فقط تنوین نیست که به این سرنوشت
دچار شده است؛ ظاهر ًا دیگر کسی به حضور

...

یادداشت

گروه ادب و هنر

نگارش «ه» به جای کسره اضافه
من اگر جایه تو باشم.
م هستند.
این دو تا برادر مثله ه 
من از صبح تویه آشپزخانه بودم.
این کاره تو کاره قشنگی نبود.
بله،همهاینهاغلطاست.مانبایدبهجایکسر ه
اضافه از حرف «ه» استفاده کنیم .ترکیبهای
وصفی و اضافی دارای کسرهاند نه «ه» .یعنی
باید نوشت:
من اگر جای تو باشم.
این دو تا برادر مثل هم هستند.
من از صبح توی آشپزخانه بودم.
این کار تو کار قشنگی نبود.
کاربرد نابهجای «ه» به جای کسره اضافه چند
سالی است که در نگارش فارسیزبانان بسیار
دیده میشود .البته در آثار نویسندگان حرفهای
و جدی و در رسانههای رسمی کمتر است،
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طراح جدول :امید موسوی
افقی

-1ضمیرمتكبر-شهری دراستان گیالن -دومین سیاره
منظومه شمسی  -زردپی-2زمستان -درخواست -ظهور
و تجلی  -سرمایه جاودانی -3نصرانی – خنک  -کمیاب
– میزبان ب��ازی های آسیایی  2002بود  -4فربه – از
محله های تهران -تصدیق ایتالیایی – اندیشه  -5غالف
شمشیر – بیشمار – سوت کوچک – از اشکال هندسی
 -6نه کودکانه – صبور – پندار – مادر لر  -7ماهوت پاک

کن – ترسناک – خشکی – باران  -8سرزمین – یکدنده
– بیرون – مرطوب  -9کمترین – دیتا – پیسی – طالیی
 -10رتبه کارمندی – محلوج – مالقات – شیر -11پیکر
– آواز -مرامنامه – عالمت جمع
عمودی

-1نمونه خ��روار -سقف مدور – دورده��ان  -2جسور-
پارتیزان  -3سهل – نظم  -4جاندار تک سلولی – بن -5
برادر عرب – زبانه ترازو  -برج داستانی  -6میل و اشتیاق
– باریک بینی  -7فالنی – درخت همیشه لرزان  -فساد

-8كوشش – عضو پرواز– کیش  -9شوربا – سالخورده
– نوکر  -10از پیامبران اولوالعزم – راه  -11نوار – دفعه
 -12نوعی هویج – ف��راز – رده دی��وار  -13خورشید –
م��درک  -وسط  -14درخ��ت انگور – ماتم – برنیامد از
تمنای لبت کامم هنوز  /بر امید جام لعلت  ......آشامم
هنوز  -15بی قرار – زالل  -16کجاست ؟  -ساحل –
خاک صنعتی  -17مستقیم – تنگه استراتژیک خلیج
فارس  -18سونش – چهل و دومین سوره قرآن مجید
 -19جنگ – تار و رشته  -20پزشكی – داستان  -بانگ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻦ
در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪار  ٢٠٠٠رول ﻧﻮار ﺗﻴﭗ ٢٠
و  ٣٠ﺳﺎﻧﺘ� ﻣﺘﺮ ﺑﺎ آﺑﺪﻫ�  ٢و ز�ﺮ  ٢ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٨٫٢٩
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺎ�ﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓ�ﺲ :

 ٠۵١-۴۵٢٩٣۴٣۵و ٠۵١-۴۵٢٩٣٣٣٠

و�ﺎﺑﻪا�ﻤﻴﻞbarekat.company@gmail.com :
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠۵١-۴۵٢٩٣۴٣۴داﺧﻠ� ١٢
و �ﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ٠٩١۵٨۵٧۴٣٨۶

 /٩٥٢٥٥١٩١م

 /٩٥٢٥٥٨٧١م

ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ

 /٩٥٢٥٥٨١٥ف
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