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 زائِد زشت را" ِشين"اين ! زباناِن عزيز فارسی
  ! لطفًا رها کنيد

زباناِن نازنين هم شده است و اگر کسی  ميهنان و هم های کامپيوتِر هم"ُبرد کی"ها و  اين ويروس غير از زبان، وارد قلم

نويسی ماندگار شود و غير از  گويی و نادرست د و اگر اين خطر ناديده انگاشته شود، بسا که اين نادرستتذکر نده

  آزار حِس شنوايی، از اين پس، دچاِر لطمه خوردِن حِس بينايی هم بشويم 

نتيجۀ ويروسی ، )»!شکر است«: اند که از قديم گفته(ها در زباِن شيريِن فارسی  گويی بيمارِی ُمسرِی بيشتِر نادرست

ها  يکی از اين ويروس. شود است ناشناخته و موذی که چگونگِی زايش و پيدايش و گسترِش آن معموًال مشخص نمی

اصطالح  هم نه فقط سِر زباِن به آن(ها افتاده  آور از حدوِد يک ساِل پيش پخش شده و سِر زبان که با سرعتی شگفتی

اِی گروهی و اديبان و هنرمندان و مفسران و استاداِن دانشگاه و ه ، که بسياری از گويندگاِن رسانه»عوام«

برند و  کار می مالحظه آن را به دريغ و بی هاِی گوناگوِن علمی و ادبی و فرهنگی و غيره نيز بی متخصصاِن رشته

ی يعن[» هستن«شخص فعِل  ، استفاده از سوم)کس به زائد و زشت بودِنش توجهی ندارد غريب اين است که هيچ

مثًال . زائد است» ش« هم با افزودِن يک  آن] »است«يعنی ) [»بودن«زماِن حاِل (» استن«جای فعِل  به] »هست«

جمهوری اسالمی حکومتی «شکِل  يا در گفتار، به[» .جمهوری اسالمی حکومتی ديکتاتوری است«جاِی گفتِن  به

زائِد البته » ش«گاهی حتی اين » .ی هستشجمهوری اسالمی حکومتی ديکتاتور«: شود ، گفته می]».ديکتاتوريه

: که بگويند جاِی اين مثًال به. رانند نيز بر زبان می] »بود«يعنی [» بودن«زشت را هنگاِم صرِف زماِن گذشتۀ فعِل 

  » .نظاِم پادشاهی پهلوی هم ديکتاتوری بودش«: گويند ، می».نظاِم پادشاهی پهلوی هم ديکتاتوری بود«
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زائِد زشِت البته نادرست از » ش«گونه ضرورتی به افزدوِن اين  شود، در هر دو مورد، هيچ یکه مالحظه م همچنان

 .نظِر دستوِر زباِن فارسی وجود ندارد

ولی حدس . ام ای نرسيده ای دقيقًا از ِکی و کجا پيدا شده، من تا کنون به نتيجه که ويروِس چنين نابهنجارِی آلوده اين 

سرعت  فانه از دروِن ايران سر برآورده و سپس، از طريِق گفتارهای تلفنی و اينترنتی، بهزنم که اين ويروس متأس می

که ديگر امروزه،  طوری های گروهِی بيرون از کشور نيز راه پيدا کرده است؛ به رواج و گسترش يافته و به رسانه

و » هستش«ا کنيد که ورِد زبانش توانيد پيد زباِن ايرانی را می کمتر زن و مرِد پير يا جوان و نوجواِن فارسی

 .نبوده باشد» بودش«

های کريه و نابهنجار، دچاِر آزردگِی حِس »بودش«و » هستش«تا يکی دو روِز پيش، نگارنده هنگاِم شنيدِن اين 

ب باشد اين ويروس به زبان و گفتاِر او هم شد و تنها کاری که از دستش ساخته بود اين بود که مراق شنوايی می

» ديرعالج«) اگر خواسته باشيم خوشبينی نشان بدهيم، بايد بگوييم(يا » العالج«سرايت نکند و دچاِر اين بيمارِی 

ها راه نيافته و »نوشتار«ها هست و خوشبختانه به »گفتار«فقط در » گويی نادرست«خوش بود که اين  نشود و دل

زباناِن عزيز و محترم به خود بيايند و همچون  خود، از بين برود و فارسی ر اثِر گذشِت زمان، خودبهاميدوار بود ب

گذشتگان و پدران و مادرانشان و نيز خودشان پيش از شيوِع اين ويروس، آن را رها کنند و از زشت کردن اين زباِن 

در برخی نوشتارهاِی اينترنتی يا شکِل مکتوِب اما در اين يکی دو روزه، . آهنگ دست بشويند شيريِن زيباِی خوش

پنداشته و در کماِل تأسف، اين  تر از آن است که می بعضی از گفتارها، مالحظه کرد که خير، گويا خطر جدی

زباناِن نازنين هم شده است و اگر کسی  ميهنان و هم های کامپيوتِر هم»ُبرد کی«ها و  ويروس غير از زبان، وارد قلم

نويسی ماندگار شود و غير از  گويی و نادرست  و اگر اين خطر ناديده انگاشته شود، بسا که اين نادرستتذکر ندهد

 .آزار حِس شنوايی، از اين پس، دچاِر لطمه خوردِن حِس بينايی هم بشويم

بتال نشدن به هايی واکسن وجود ندارد، اما تنها راِه م شايد اشاره به اين نکته بد نباشد که اگرچه برای چنين ويروس

شود  حاصل نمی» نيرومندی«و » سالمت«و اين . داشتن ذهن و زبان است و بس نگه» نيرومند«و » سالم«ها،  آن

گاِه آثاِر ادبِی غنی و ارزشمنِد کهن و نِو زباِن فارسی که خوشبختانه فراوان است و در دسترِس  به مگر با مطالعۀ گاه

 .همگان

که  ها در زمينۀ زبان، از جمله اين شناسی بشوم و ذکر برخی نکته وارِد بحِث زبانمن در اين مختصر، قصد ندارم  

تر از آن  تغيير و تحول و رو به سادگی رفتِن زبان، به خصوص زباِن گفتاری، امری است طبيعی و ناگزير، روشن

عمد تکرار و  به(» ِش«ين ودِن ايِد افزاست که نيازی به تکرار داشته باشد و همگان از آن آگاهند، اما گسترش شد

هم هست، مرا واداشت که اين » زائد«که گمان نکنم کسی قبول نداشته باشد که » نابهنجار«و » زشت«) کنم تأکيد می

 .تذکر را بدهم

» ِش«مطمئنم که از اين پس، همۀ خوانندگاِن اين مطلِب کوتاه نيز همچون من، هنگاِم شنيدن يا خواندن و ديدِن اين 

 .  دچاِر آرزدگِی گوش و چشم و ذهن خواهند شدزائد زشت،

شوم،  آنان می» آزردگِی«جا، بايد از همۀ خوانندگاِن همزباِن عزيز پوزش بخواهم که با اين کاِر خود، موجِب  همين

اگر به اين . های فرهنگی گاهی الزم است»آزردگی«گونه  اما تقريبًا اطمينان دارم همگان با من موافق اند که اين

هم به اين صورِت زشِت و زننده و  نويسی، آن گويی و نادرست هنجاری توجه کنيم، خواهيم کوشيد از نادرستناب

در واقع، با اندکی توجه و دقت، بر اين بيماری غلبه خواهيم کرد و در نتيجه، اين ويروس . آزاردهنده، دست بشوييم

  .نابود خواهد شد!) حاال از هر کجا که آمده، مهم نيست(


