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در سواد  مباحث ضروری  از  یکی  مجازی  فضای  در  ادبیات  به  توجه  لزوم 
رسانه ای است.

در  توجه  عدم  و  اشتباه  کلمات،  نوشتاری  شیوه های  در  غلط نویسی 
پیوسته نویسی و جدانویسی های درست کلمات، جمله نویسی های اشتباه و به 
کارگیری نادرست ارکان یک جمله، به کار نگرفتن یا به کارگیری نادرست و 
نابجای عالئم ویرایشی، نوشتارهایی با غلط های امالیی و انشایی فراوان و از بین 
رفتن شیوه های صحیح نویسی، از جمله معضالتی است که بسیاری از انواع آن، 

در ابتدا در فضای مجازی شکل گرفت.
از دالیل غلط نویسی می توان به کم شدن توجه در فضای مجازی، بی حوصلگی 
یا بی اهمیت دانستن موضوع، عالقه به ایجاد و خلق فضایی متفاوت از فضای 
رسمی، حضور پررنگ تمامی اقشار جامعه در فضای مجازی با سطوح متفاوت 

سواد، فرهنگ و طبقه اجتماعی و مانند آن اشاره کرد.
اما از رایج ترین غلط نویسی در کلمات که می توان مشاهده و شیوع آن را به 
فضای مجازی نسبت داد، از بین رفتن »ه« ربط و نوشتن کلمات ربط به شکل؛ 
»ب، ک و …« و استفاده نابجا از »ه« به جای کسره ربط مانند؛ »جایه، برایه 

و …« و مانند آن است.
اما چیزی که تأسف بیشتری ایجاد می کند، غلط نویسی های به عمد است.

جایگزین کردن کلمات غلطی مانند »حتا، موسا، معمولن و مانند این ها« که 
به قصد و با خیال فارسی کردن کلمه، به جای تنوین کلمه عربی از حرف »ن« 
استفاده می شود یا در شکل اصلی کلمه عربی تغییر غیر اصولی و نابجا ایجاد 
می کنند تا به خیال خود، کلمه را فارسی کرده باشند، نمونه ای از این اشتباه 

فاحش محسوب می شود. 
حال آن که ما اجازه تغییر در اصل کلمات عربی و اضافه کردن اضافاتی 
جای  به  بنابراین  نداریم،  را  عربی  کلمات  به  فارسی  جمع  عالئم  همچون 

دستکاری کلمات عربی، بهتر است از کلمات فارسی جایگزین استفاده کنیم.
اما غلطی فاحش تر از نمونه های نام برده شده، جمع بستن کلمه فارسی با 
تنوین عربی، و بعد نوشتن  »ن« به جای تنوین است. مانند »گاهن، اشتباهن، 
خواهشن و …« در حالی که به راحتی می توان به جای استفاده از تنوین یا 
»ن« که هیچ اصل یا قاعده ای برای آن وجود ندارد، از کلمات جایگزینی 
همچون»گه گاه یا گاهی، به اشتباه، خواهش می کنم و مانند آن« استفاده 

کرد.
در حالی این اشتباه ها زننده تر خواهند بود که رسانه ها به عنوان متولیان 

یادداشت ویژه  ادبیات در فضای مجازی
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افزایش سطح فکر و سطح سواد جامعه، به این نوع اشتباه های نوشتاری دچار 
باشند. 

امروزه با ظهور کانال های رسمی خبرگزاری ها، به رغم آن که این کانال ها 
نماینده خبرگزاری خود هستند و بنابراین باید همان نظارت های محتوایی بر 
آن ها حاکم باشد، اما متأسفانه این نظارت ها به طور دقیق وجود ندارد و شاهد 

غلط های امالیی فاحش در کانال های خبری هستیم.
بدتر از اشتباه های این چنینی در کانال های خبری، انتقال بدون نظارت و 
تکرار این اشتباه ها توسط کانال های خبری دیگر است که بدون اصالح مطلب 
یا ضمیمه کردن اصالحیه و هیچ گونه توضیح یا عذرخواهی دیگر، مطلب را 
همراه با اشتباه آن به کانال خود منتقل می کنند و در معرض دید مخاطبان 
بیشتری قرار می دهند. ضمن آن که با این کار، حقوق منبع اصلی و اولیه خبر 
هم نادیده گرفته می شود و این امر به دلیل غیر رسمی بودن فضای مجازی، 

متأسفانه پیگیری هم نمی شود.
بنابراین عالوه بر مردم، مخاطبان و کاربران فضای مجازی، این موضوع باید 

مورد توجه رسانه ها و صاحبان رسانه ها و خبرگزاری ها نیز قرار بگیرد.
در واقع خبرگزاری ها باید همان حساسیتی که درباره درج مطلب در سایت 
رسمی یا روزنامه ها دارند را برای کانال های تلگرامی خود نیز اعمال کنند، 
چرا که فضای مجازی تا زمانی غیر رسمی محسوب می شود که فعالیت های 
کانال ها وابسته به جایی دولتی و رسمی نبوده و به شکل مردمی اداره شوند؛ 
اما وقتی صحبت از یک خبرگزاری می شود، کانال نیز رسمیت پیدا می کند و 

خطای این چنینی از آن پذیرفته نیست.
اشتباه هایی این گونه، می توانند به مرور موجب جایگزینی کلمات غلط به جای 
کلمات درست در شیوه های نگارش رسمی در ادبیات فارسی شوند. همان 

ادبیاتی که فردوسی برای احیای آن سی سال از عمر خویش را هزینه کرد. 
به یاد داشته باشیم غلط های مصطلح امروزی که به رغم غلط بودن اما به 
دلیل باال بودن میزان استفاده )کثرت استعمال(، به غلط های رایج معروف 
شده و در ادبیات رسمی ما نیز به ناچار پذیرفته شده اند، روزی با شیوه هایی 
این چنینی و در اثر سهل انگاری و مراقبت نداشتن، وارد دستور زبان و ادبیات 

فارسی ما شده اند.
با کمی حوصله کردن بیشتر و عرق نشان دادن نسبت به رعایت دستور زبان و 
شیوه های صحیح نویسی زبان و ادبیات فارسی، زبان مادری خود، زبان رسمی 

کشور خود و تمدن کهن میهن خود را پاس بداریم.


