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Standard Language and its Instances in Mohammad-

Ali Eslami Nodushan's Research Works 

Abstract 
Standard language is a genre of writing in scientific and academic contexts whose 

main objective is the fast and accurate transfer of concepts to the audience. For more 

than half a century there have been discussions among scholars as to the definition 

and instances of the standard language. Although there is no consensus among 

scholars vis-à-vis the standard language, it can be said that this language register 

has established itself through contemporary, and scientific written texts published 

in books and academic journals. This paper aims to describe standard language and 

show its uses and examples in the works of one of the prolific and outstanding 

contemporary writers, namely, Mohammad-Ali Eslami Nodushan. The results 

reveal that Eslami Nodushan has followed the role model of distinguished Persian 

writers such as Sa'adi while simultaneously has distanced himself from literary 

devices and has opted for an error-free language. Also, he was more inclined to 

write short and simple sentences and he could prove his own abilities and show his 

personal style and flexibility. Writing for more than sixty years, Eslami Nodushan 

has left behind a prose based on the natural functions of language that ordinary 

people can communicate with and experts have taken a liking to. 
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 های تحقيقي های آن در نوشتهزبان معيار و شاخص
 محمدعلي اسالمي نُدوشن

    سارا محمدی  
 دانشگاه آباد،¬نجف واحد فارسی، وادبیات زبان گروه دکتری دانشجوی

 ایران آباد،نجف اسالمی، آزاد
  

  سیّد مهدی نوریان
گاه آزاد اسالمی، دانش آباد،، واحد نجفزبان وادبیات فارسی گروهاستاد 

 آباد، ایراننجف

 چکیده 
ح و ترین هدفش انتقال صحيدانشگاهي اسو که مهمهاي نوشتن در محافل علمي و زبان معيار یکي از گونه

سریع و دقيقِ مفاهيم به مخاطب اسو. از دهة چهل به بعد در ميان پژوهشگران مباحث دربارۀ تعریب زبان 
معيار و مصادیق آن مطرو شده  که تا به امروز ادامه داشته اسو. اگرچه وحدتي دربارۀ چيستي و چگونگي 

تة واسطة آ ار مکتوب علمي ادیبان برجستوان گفو که این گونة زباني بهاما ميزبان معيار وجود نداشته، 
ها تثبيو یافته اسو. هدف از نگارش این مقاله آن اسو که تعریب مشخصي از ها و نشریهمعاصر  در کتاب

و  وهاي علمي یکي از نویسندگان مطرزبان معيار و همچنين مصادیق آن ارائه شود و براساس آن،  نوشته
ي دهد که اسالمپرکار معاصر یعني محمدعلي اسالمي ندوشن سنجيده شود. مرور نتایج پژوهش نشان مي

ي و گيري از عناصر ادبندوشن ضمن الگوپذیري از گویندگان سرآمد زبان فارسي همچون سعدي و فاصله
ر این خود نظر داشته و د هاينویسي در نوشتهنویسي و کوتاهگزیني از خطاهاي زباني، به رعایو سادهدوري

هاي سبکي خود را نمایان ساخته اسو. وي در طي پذیريهاي فردي و انعطافچارچوب مشخص، توانمندي
بيش از شصو سال نویسندگي خود، نثري مبتني بر کارکرد طبيعي زبان به یادگار گذاشته اسو که عوام با 

 اند.آن ارتباط برقرار کرده و خواص آن را پسندیده

  .دوشنن اسالمی محمدعلی نثر، شناسیسبک ،(دانشگاهی) تحقیقی نثر معیار، زبانها: یدواژهکل
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 مقدمه. 5
ها و رمزها و جلوۀ بيروني اندیشه اسو که نقشي زبان، ابزار برقراري ارتباط، دستگاه نشانه

 از کند. یکيمهم و چندساحتي در ارتباطات انساني و تعامالت فردي و اجتماعي ایفا مي
هاي مشهور زبان، گونة معيار اسو که از آن با عناوین دیگر همچون رسمي، نوشتاري، گونه

 شود. قلم نيز یاد ميملي، سياسي، فصيح، استاندارد، مشترک، نُرم، سنجه و لفظ

عنوان الگوي زبان رالب، در جامعه پذیرفته شده و افراد اي اسو که بهزبان معيار، گونه
یخي برند. این زبان در طول فرایند تاردر نوشتار و گفتار خود به کار ميکرده، آن را تحصيل

و طبيعي خود به شکل امروزي درآمده و در عين وابستگي به سنو زباني، در گذشتة تاریخي 
پذیر شده اسو. بنابراین، زبان معيار، زمان با تحوالت اجتماعي، انعطافمتوقب نشده و هم

هایي براي آن قائل دوران سردمداران فرهنگ و زبان مالکماهيتي نسبي دارد و در هر 
 اند. شده

اند در اي که پا به عرصة نوشتار گذاشتهش به بعد( ادیبان برجسته1100در دوران معاصر )
هایي اند. منظور از آ ار تحقيقي )دانشگاهي(، نوشتهآ ار تحقيقي خود از این زبان بهره جسته

هاي گوناگون علوم انساني چون حوزۀ ادبي، اصر در حوزهاسو که اندیشمندان دورۀ مع
ساندند. رها به چاپ ميها و مجلهتاریخي، فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و... در کتاب

 الشعراء بهار، سعيد نفيسي، محمدعلي فروري، عباس اقبالتوان به ملکاز محققان نخستين مي
رد. الدین همایي و مجتبي مينوي اشاره کزانفر، جاللالزمان فروآشتياني، احمد بهمنيار، بدیع

 هایشان، که رهاوردي جدید از ادبياتبراي نوشته "مقاله"کارگيري قالب این استادان با به
ال تر داشتند و درواقع حلقة اتصتر و تازهرفته نثري سادههمرفو، روياروپایي به شمار مي

 (. 211: 1175آمدند )یاحقي، به شمار مي گرایان و متجددان ريردانشگاهيميان سنو

گرفتن مجالت ادبي و فرهنگي، ادیبان هم دسو همزمان با تأسيس دانشگاه تهران و رونق
ن نثرها هم ای»کردن آ ارشان، معيارهاي نوین زبان نوشتار را بنا نهادند. به قلم شدند و با چاپ

د، آ اري پيرامون تاریخ ادبيات، نقها و هاي تاریخي و ادبي مثل نوشتن کتاببراي پژوهش
شناسي، انواع ادبي و مقاالت مندرج در نشریات دانشگاهي یا مجالت ادبي چون یغما، سبک

رفو و هم براي تجزیه و سخن، یادگار، وحيد، ارمغان، راهنماي کتاب و آینده به کار مي
 . (012: 1180)رستگار فسایي، « تحليل مباحث فرهنگي، اجتماعي و تاریخي
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ا، دکتر پرویز اللّه صفکوب، دکتر ربيحتوان به دکتر عبدالحسين زریناز محققان بعدي مي
ناتل خانلري و دکتر محمدعلي اسالمي ندوشن اشاره کرد. این طبقه به سبب آشنایي با ادب 
کهن و اعتقاد به تحول نثر، خدمات بسياري به تکامل نثر فارسي کردند و هر یک به اسلوب 

 ،(. بنابراین255و 251: 1177را به طرف سادگي و درستي حرکو دادند )شميسا،  خود، نثر
ا توجه به شدۀ سنتي، باندک نثر فارسي دانشگاهي در عين پایبندي به اصول تثبيواندک

اطبان از گونة مخماهيو عقالني و استداللي خود از یک طرف و با درنظرگرفتن طيب گونه
ذیري پفهمي معطوف شد. محققان معاصر این انعطافهمهسادگي و  طرفي دیگر، به سمو

نوشتاري  شدۀ سننمالیم به سمو سادگي و رسایي و در عين حال پایبندي به اصول تثبيو
اند. محمدعلي اسالمي ندوشن از جمله معيارنویسان معاصر اسو که ناميده« معيارنویسي»را 

کي کشب شد. به گفتة خودش مندي وي به ادبيات در کودهاي عالقهنخستين بارقه
م و به هاي اصيل ایراني را شنيدبار از زبان خاله و گاهي مادرم بود که بعضي از قصهنخستين»

همه پرّان و نرم اسو راه پيدا کردم. عالوه بر ونگار و آنها که آن همه پررنگعالم افسانه
بار از طریق داشو مرا نخستينام با روق  لطيفي که هاي اصيل ایراني، خالهیافتن به قصهراه

رسد (. به نظر مي170، 1: ج1170)اسالمي ندوشن، « سعدي با شعر شاهکار آشنا نمود
ندگي هاي نویسد تا پایهشگيري از الگوهاي زباني وي، سبب مندي به سعدي و بهرهعالقه

نين چ که خودد و بر مدار الگوهاي زباني سعدي بگردد. چنانشوندوشن از ابتدا استوار 
اي دارد، آنقدر خود را خم کرد که به حد ناچيز سعدي که انعطاف جادوگرانه»گوید: مي

م اول، ترین شاعر زبان فارسي، معلشاب، پيرترین و جوانکودکانة من برسد. این شيخِ هميشه
که هم هيبو آموزگار دارد و هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافو کبوتر، که هيچ 

اضداد،  کنندۀهاي زندگي ایراني نيسو که از جانب او شناخته نباشد، جمعفرهاي از ححفره
شرع و عرفان، عشق و زندگي عملي، شوریدگي و عقل و... به هر حال این همدم کودک و 

ها جریان زباندستگير پير، از هفتصد سال پيش به این سو، مانند هوا در فضاي فکري فارسي
 (.171، 1: ج1170 )اسالمي ندوشن،«  داشته اسو

به تهران آمد و پس از گرفتن  1121وي تحصيالت مقدماتي را در تهران گذراند. در سال 
ليسانس گرفو و سپس عازم اروپا  1128دیپلم وارد دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران شد. در 

به همکاري با  1158الملل را در دانشگاه پاریس گذراند. در شد و دورۀ دکتري حقوق بين
هاي ادبيات و حقوق به تدریس اشتغال یافو. وي نشگاه تهران دعوت شد و در دانشکدهدا
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لفي هاي مختبيشتر وقو خود را صرف تحقيق و پژوهش در زمينة ادبيات کرده و در حوزه
قد ادبي، نویسي،  نحالنویسي، حسبنویسي، سفرنامهنویسي، نمایشنامهچون شاعري، داستان

به انتشار مجلة  1172ادبي، ترجمه و ...فعاليو داشته اسو.  در سال ادبيات تطبيقي، پژوهش
هستي همو گماشو و مقاالت مرتبط با تاریخ، فرهنگ، تمدن و ادب ایران را به چاپ 

ناپذیر حافظ، آواها و ایماها، جام رسانيد. زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ماجراي پایان
 ز یاد نبریم و به دنبال سایة هماي ازجمله آ ار شاخص اوسو.برگریزان، ایران را ا بين،جهان

مي به چاپ رسيده و بالغ در مجالت معتبر عل 1175 تا1115مقاالت تحقيقي وي از سال 
صورت کتاب منتشر گردیده و درحدود شود. عمدۀ این مقاالت بعدها بهيمقاله م 250بر

اده، رسمي، هاي وي سبک نوشتهس»شصو جلد کتاب شده اسو. به گفتة برخي پژوهشگران 
جدي، آگاهانه، مؤدبانه، ابتکاري، رني، منسجم، صریح، فصيح و سهل ممتنع اسو. این 

شن شک اسالمي ندوهاي سبک واال قرار داده اسو. بيها نوشتة او را در ردیب نوشتهویژگي
 گاناز جایگاهي ممتاز در ميان نویسندگان معاصر برخوردار اسو و در ردیب نویسند

 ،(. در ادامه50: 1170)نصرتي و همکاران، « اول زبان و نثر معاصر فارسي قرار دارددرجه
را در  هاي برجستة این نوع نثرضمن تمرکز بر تعریب زبان معيار و مصادیق بارز آن، شاخص

 کنيم.آ ار تحقيقي اسالمي ندوشن واکاوي مي

 نگارندگان تالش ،اسو که اوالًهاي دیگر در این خط جداکنندۀ این پژوهش با پژوهش
تحليلي در ميان تعاریب گوناگوني که از زبان معيار وجود دارند بر اساس روش توصيفي

 تري نزدیک شوند و نشان دهند که چرا معيارنویسيتر و درسودارد بتوانند به تعریب دقيق
 هاي علميتههاي معيارنویسي در نوشبر اساس این تعریب واحد، جنبه ،مهم اسو.  انياً

دعلي هاي تحقيقي محمبا بررسي نوشته ،محمدعلي اسالمي ندوشن را تبيين کنند.  الثاً
اسالمي ندوشن مشخص نمایند که معيارنویسي نزد وي چه معنایي داشته و تا چه ميزان به 

 هايزهدر چه حو و اگر انحراف از معيار یا هنجارگریزي داشته قواعد زبان معيار پایبند بوده
ته اش آسيب وارد ساخها تا چه ميزان به زبان آ ار تحقيقيزبان رخ داده و این هنجارگریزي

 اسو.

 پیشینۀ پژوهش. 2

 ها ووجوي نگارندگان در منابع معتبر علمي و پژوهشي دربارۀ شاخصبراساس جسو
هاي زبان معيار در آ ار محمدعلي اسالمي ندوشن تحقيق مستقلي صورت نگرفته ویژگي
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هایي در دو حوزۀ زبان معيار یا آ ار منثور محمدعلي ؛ اما به صورت مستقل پژوهشاسو
 شود.اختصار بدان اشاره ميامه بهاسالمي ندوشن نوشته شده که در اد

هایي نوشته شده اسو. در دهة چهل، ها و ندرتاً کتابدر خصوص زبان معيار عمدتاً مقاله
ة زبان معيار مباحث در زمين نخستين« ي و زبان فارسيشناسزبان»پرویز ناتل خانلري در کتاب 

 را مطرو کرده اسو.

(، خسرو فرشيدورد 1152« )زبان معيار»زاده در مقالة در دهة پنجاه سيدمحمدعلي جناب 
و « زبان معيار»(، مهدي پرهام در مقالة 1155« )دربارۀ زبان رسمي یا زبان معيار»در مقالة 

(، نخستين مباحث نظري را دربارۀ زبان معيار، 1157«  )بان معيارز»رالمرضا سميعي در مقالة 
 اند. ویژه تعریب آن مطرو کردهبه

( 1108(  و یحيي مدرسي )1102« )زبان معيار»اشرف صادقي در مقالة در دهة شصو علي
 رلط»اب اند. کتهاي زبان معيار را بازگو کردهنقش« شناسي زباندرآمدي بر جامعه»در کتاب 

( ابوالحسن نجفي نيز به صورت تجویزي به بایدها و نبایدها در زبان نوشتار 1100« )نویسيمن
 پرداخته اسو. 

( و سيروس شميسا در 1175« )زبان معيار»در دهة هفتاد احمد سميعي گيالني در مقالة 
 کنند.اي در ارتباط با زبان معيار مطرو مياندازهاي تازه( چشم1177شناسي نثر )سبک

و  شناسانانداز زبانتري به ویژه بر اساس چشمهاي جامعدهة هشتاد به بعد تحقيق از
زبان »ترینش توسط ناصرقلي سارلي در کتاب گيرد که مهمشناسان زبان صورت ميجامعه

 ( مطرو شده اسو. 1187« )فارسي معيار

و  نصرتي توان به مقالة عبداللّهدر خصوص زبان در آ ار محمدعلي اسالمي ندوشن مي
رد. اشاره ک« سبک نویسندگي دکتر محمدعلي اسالمي ندوشن»( با عنوان 1170همکاران )

صوص به صورت اجمالي در خ نویسندگان در این نوشته ضمن بيان جهانبيني اسالمي ندوشن،
هاي سبکي نویسنده و اعتقاد به تلفيق نثر علمي با داستاني ندوشن اظهار نظر برخي ویژگي

نامة دکتر محمدعلي اسالمي شناخو»( نيز در مقالة 1177مهري نصيري و همکاران )اند. کرده
 اند.بندي اجمالي آ ار نویسنده پرداختهبه معرفي  و طبقه« ندوشن
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 آراء و تعاریف ،زبان معیار. 3

مرور تعاریب زبان معيار در  زبان فارسي که از دهة چهل شروع شده و تا به امروز ادامه دارد 
دهد که هر پژوهشگري از جنبه و دریچة خاصي به زبان معيار نگریسته اسو. با مي نشان

اندازها را بررسي کرد و هم ها و چشمتوان دگرگونيتحليل تعاریب زبان معيار، هم مي
 تري از زبان معيار رسيد.توان به تعریب دقيقمي

عمول در یک سرزمين هاي مزبان معيار یکي از لهجه( »1157در تعریب ناتل خانلري )
اسو که به حکم ضرورت و به عنوان وسيلة ارتباط ميان اقوامي که با هم وجه اشتراکي دارند 

ري، )ناتل خانل« رودیابد و در اموري که مشترک ميان همة آن اقوام اسو به کار ميتعميم مي
1157 :85.) 

أ ير بعد از اسالم و ت ( ضمن بيان معناي معيار در لغو به تطورات نثر فارسي1152جناب )
هاي ادبي در زبان فارسي و تعامالت زبان فارسي با عربي پرداخته و بر همسازي و جنبش

گزیني از مدعاهاي بيهوده و گذار در حيطة زبان معيار و دورينهمکاري با نهادهاي قانو
 پوچ تأکيد کرده اسو.

بان فارسي و تأ ير جغرافيا ها و نمودهاي زها و گونهضمن بيان جلوه (1155فرشيدورد )
ها را شها و گویکند که تمام لهجهبخش به نام زبان معيار اشاره ميدر آن، به کثرتي وحدت

 هاي دیگر اسو کهاي مافوق لهجهکند. وي معتقد اسو زبان معيار، لهجهبه هم متصل مي
نة زبان ترین گومهمها آن را به عنوان جنبة ادبي و فرهنگي پيدا کرده و گویندگان آن لهجه

هاي مختلب گفتاري و نوشتاري و انواعي دیگر اند. وي زبان معيار را به گونهملي پذیرفته
 کند. بندي ميچون حقوقي و فيزیکي و خبري و طبي و تاریخي و فلسفي و... تقسيم

 ( بر آن اسو که ساختن زبان معيار کار مردم اسو که بر ا ر روابط اجتماعي1157پرهام  )
 آید. خود به وجود ميبهو اقتصادي خود

هاي ایراني یک زبان مشترک به ( معتقد اسو تمام اقوام و طوایب و لهجه1157سميعي )
فهم سکنام زبان قلم دارند که باید راه افراط و تفریط در آن بسته شود و از لغات سادۀ همه

گان ل قرون اسو که توسط برجستد. این زبان ساخته و پرداختة مردم ایران در طوشواستفاده 
 پرورده شده اسو.

شناسي زبان به تأ ير نقش طبقة هاي جامعهشدن به دیدگاه( ضمن متوسل1102صادقي )
وزۀ خواندگان و تأ ير آن در حکارگيري و ترویج زبان معيار و ارتباط آن با درسحاکم در به
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زبان  هايراتي زبان معيار، نقشکند و در سه زمينة مهم یعني خصوصيات نوشتار اشاره مي
برد. وي زبان معيار را مرجع معيار و نظر جامعه نسبو به زبان معيار بحث را پيش مي

هاي دستورزبان مطرو شده و داند که اصول آن در کتابهاي درسو و رلط ميصورت
 نهادهایي چون فرهنگستان باید از آن پاسداري کند.

ند که کارعان مي« زبان معيار»جاي به« زبان فصيح»الو کاربردن اصط( با به1100نجفي )
کرده و بافرهنگ کشور اسو که در بيان دقایق فکري و زبان فصيح، زبان افراد تحصيل

سفي اي فلاي علمي یا مقالهتوان رسالهمعنوي و ظرایب هنري توانمند اسو و از آن طریق مي
قط در زبان اي فقط و فاگر کلمه که اسو یا تفسيري سياسي را بيان کرد. وي همچنين معتقد

نوشتار به کار رفته باشد و در زبان گفتار یا زبان کهن به کار نرفته باشد کاربردش در زبان 
 فصيح رلط اسو.

داند که بيشتر به وسيلة اي معتبر از یک زبان مي( زبان معيار را گونه1108مدرسي )
کنند به ي و سياسي یک کشور زندگي مياي که در مراکز فرهنگکردهگویندگان تحصيل

اي و اجتماعي قرار دارد و رالباً به هاي منطقهشود. این گونه در وراي گونهکار گرفته مي
هاي مشابه مورد هاي گروهي، نوشتار و سایر موقعيوعنوان زبان رسمي در آموزش، رسانه

به آن  کوشندیي زبان ميهاي اجتماعي و جغرافياشود و گویندگان گونهاستفاده واقع مي
 هاي مناسب، آن را به کار برند.نزدیک شوند و در موقعيو

( ضمن پرداختن به انواع زبان نوشته )زبان عادي، علمي، ادبي، 1177سميعي گيالني )
ندادن خطاهاي زباني به نوشته قلمداد محاوره، شکسته و معيار( مصادیق زبان معيار را در راه

 کند.مي

بردن از زبان معيار، مختصاتي براي نثر درسو و روان و سادۀ ( بدون نام1177شميسا )
. لب مطلب را گفتن و پرهيز از انشانویسي و 1امروز برشمرده که از این قرار اسو: 

. پرهيز از آرایش کالم 5. دقو در امال؛ 1گذاري؛ . رعایو نقطه2مورد؛ هاي بيرفتنحاشيه
. دقو 7نویسي؛ . ساده و روشن0پرهيز از آوردن مترادفات؛  .5آميختگي نظم و نثر؛ و درهم

)شميسا،  نویسي. به کار نبردن ترکيبات عربي و اصوالً تمایل به فارسي8در گزینش لغات؛ 
1177 :250.) 

شناسان، درجة معياري زبان فارسي را بسته به سه عامل انداز زبان( از چشم1181سارلي )
ي در تدوین و تثبيو هنجار، توانایي و قابليو آن در یعني ميزان انعطاف و سختگير
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 عنوان زبان علم و سرانجام ميزانزبان مانند قابليو زبان معيار بهکاربردهاي دقيق و واالي 
 توافق مردم با معيار و پذیرش آن بحث کرده اسو.

( معتقد اسو معيارسازي روندي اسو که در آن یک گونة زباني معيّن به 1181رضایي )
جار برتر عنوان هني تلفظي و امالیي و دستوري آن بههاشود و ویژگيونة معيار تبدیل ميگ

 کند.هاي اجتماعي و محلي، قبول عام و گسترده پيدا مينسبو به سایر گونه

هد که هم تعریب واحدي براي زبان دها نشان ميبررسي مجموعة این تعاریب و دیدگاه
توان رفته ميهمشوند؛ اما رويآن یکسان برشمرده نمي معيار وجود ندارد و هم مصادیق

تري از هاي پژوهشگران استخراج کرد که ما را به تعریب جامععناصر مشترکي را از گفته
 کند.زبان معيار هدایو مي

اندازي خاص به زبان معيار شود هر یک از پژوهشگران از چشمکه مالحظه ميچنان
ر بتوانيم تدهد که با دیدي وسيعها ما را به سمتي سوق ميدگاهاند. مجموعة این دینگریسته

اگير و اي فراساس، زبان معيار، گونهتري از زبان معيار به دسو دهيم. براینتعریب دقيق
 زمينهاي مختلب در محدودۀ جغرافيایي ایرانها و لهجهها، گویشبخش ميان زبانوحدت

تباطات و تعامالت با اقشار و طبقات مختلبِ اسو که اهالي علم و فرهنگ به جهو ار
ترین گيرند. هدف از زبان معيار، انتقال معنا به صحيحخوانده، آن را پذیرفته و به کار ميدرس

الخطي واحد به مخاطب اسو و هر فرد ترین شکل ممکن از طریق رسمترین و آسانو سریع
یابد.  اصي خود در زبان معيار دسوتواند به سبک اختصبا پایبندي به این اصول نسبي مي

نين پذیر اسو. همچمند و در اصول جزئي، انعطافبنابراین زبان معيار در اصول کلي، قاعده
اي و... بر عهدۀ هاي مختلب علمي، ادبي، اداري، رسانهتدوین قواعد زبان معيار در ساحو

دگان، هالي قلم )نویسننهادهایي چون فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تثبيو آن برعهدۀ ا
 دانان و...( اسو. مترجمان، ویراستاران و زبان

 هایافته. 0

توان دو جنبه را در نظر گرفو: نخسو در آ ار هر نویسنده به لحاظ سنجش زبان معيار مي
ودیگر هایش راه نباید و دکند در نوشتههایي که نویسنده از آن پرهيز داشته و تالش ميجنبه
هاي خود به کار گيرد. از این دو ها را در نوشتهورزد که آننویسنده اهتمام مي هایي کهجنبه

 ،ههاي ایجابي یاد کرد. در ادامهاي سلبي و شاخصترتيب با عنوان شاخصتوان بهبه ميجن
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سالمي ندوشن هاي علمي اهاي سلبي و ایجابي در نوشتهضمن تفصيل بيشتر به تحليل شاخص
 پردازیم. مي

 های سلبياخصش .5ـ0

ود ها به زبان وجهاي سلبي، عناصري اسو که اگر مجالي براي راهيابي آنمنظور از شاخص
گري شود. نخستين پژوهشتر ميناخواه زبان به شکل معيار خود نزدیکنداشته باشد، خواه

هاي سلبي زبان معيار تکيه کرده و آن را مطرو ساخته، احمد سميعي گيالني که بر شاخص
روشني براي آنکه زبان معيار را به»(  معتقد اسو 1175« )زبان معيار». وي در مقالة اسو

تر آن اسو که معلوم کنيم چه عناصري در آن نباید باشد؛ یعني عناصري را بشناسيم، آسان
« دسازننشان دهيم که اگر در زبان راه یابند، خصلو معياري آن را مخدوش یا ضعيب مي

هاي متروک یا (. وي عناصر سلبي را در عناصري چون واژه2: 1175)سميعي گيالني، 
ته به رير کند. البنویسي خالصه ميبرداري و عاميانهگرایي، گرتهنویسي، عربيمهجور، سره

هاي دیگري را نيز برشمرد که با دوري از آن، زبان به درجة توان شاخصاز این موارد مي
ه توان بترین این موارد ميد؛ ازجمله مهمسنجيدگي و معيارشدگي بيشتر نزدیک شو

 نویسي، درازنویسي، کژتابي و خطاي منطقي اشاره کرد.نویسي، حشوکليشه

مقدور از الدهد نویسنده حتيتمرکز بر آ ار تحقيقي محمدعلي اسالمي ندوشن نشان مي
 هاي سلبي پرهيز کرده اسو. تجربة بيش از شصو سال نویسندگيکاربرد مصادیق شاخص

و تمرکز بر آن و الگوپذیري از معيارنویسان برجستة زبان و ادبيات فارسي )ازجمله 
ها باشد. هایش فاقد این شاخصتأ يرپذیري از سعدي شيرازي( سبب گردیده تا زبان نوشته

ابهام و کاربرد نادرسو فعل ( 1175 تا1115هاي علمي ایشان )از سال عناصر سلبي در نوشته
 .اسو

 ابهام. 5ـ5ـ0

خواسو آن بود که آنچه هسو نباشد و خواهد. آنچه ميدرسو معلوم نبود که چه مي»( 1
ي )اسالم« خواسو که آن یکي هم نباشدگرفو باز مياگر چيز دیگري هم جایش را مي

 (10 1150ندوشن، 

 کاربرد نادرست فعل. 2ـ5ـ0
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 (.18: 1188)اسالمي ندوشن، « بایسو از خودش دفاع کندایران مي»( 2

، فعل ماضي به کار مي رود و اگر بخواهيم از فعل مضارع استفاده «مي بایسو»بعد از فعل 
 را به کار بریم.« باید»کنيم، باید فعلِ 

 های ایجابيشاخص .2ـ0

شد تا کوها ميکارگيري آنهاي ایجابي، عناصري اسو که نویسنده با بهمنظور از شاخص
شکلي منظم و منطقي به مخاطب انتقال داده شود به  معاني و مفاهيم با روشني و آساني و به

گيرد هایي بهره مياین رو نویسنده از روشاي که تنها هدف لفظ، بيان معني باشد؛ ازگونه
ها را در آ ار محمدعلي که بتواند به مقصود خود نائل شود. در ادامه شماري از این ویژگي

 کنيم.اسالمي ندوشن تبيين و تحليل مي

 گرایيزبان .5ـ2ـ0

پردازي ایهسازي و آرگرایي تأکيد بر فرایند خودکار زبان و پرهيز از برجستهمنظور از زبان
آن  گونه ادبيتي در کالم نباشد؛ بلکه منظوراسو. البته این سخن بدان معنا نيسو که هيچ

نگ ر عنوان چاشني کالم، به زباناسو که ادبيو در کالم به حداقل ممکن برسد و صرفاً به
اي که درک متن براي زدگي به در آورد؛ به گونهو بو و مزه دهد و آن را از یکنواختي و دل

 حال، کشش براي خوانش پدید آید.مخاطبِ عام، آسان گردد و درعين

اي گونهزاي زبان کوشيده اسو مخاطب را بهاسالمي ندوشن در این زمينه با تمرکز بر اج
او مفهوم و دلپذیر باشد. وي به مدد وسعو دایرۀ واژگانش و همراه خود سازد که متن براي 

آورد تا هر واژه به خوبي از پس بيان معنا برآید. موقع و بجاي آن، بستري فراهم مياظهار به
سازي اسو. وي ندوشن در قلمرو زبان، واژههاي سبکي اسالميترین شاخصهاز جمله مهم

دستي، از هاي کاربردي و دمبوده در کنار واژهبراي بيان معاني و مفاهيم ویژه درصدد 
توان هاي کمتر به کار گرفته شده بهره جوید. در این زمينه ميهاي برساخته خود یا واژهواژه

ربایي، جویي، جوانمندي، اندیشگي، پادفرهنگ، جفوهایي نظير اکنونبه واژه
آور، ارسا، نگرانيوداد، ناپسوزي، خواهشناک، ربایش، گرفوگذاري، حوصلهحکم
 گاه، هرزگاه و... اشاره کرد:وعده

طورکلي مأموریتش آن اسو که ادامة نسل را موجب گردد؛ یعني رربو انسان به ربایش»
 (.17: 1171)اسالمي ندوشن،  «را برانگيزد جویيجفوبه 



 0010بهار و تابستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 190

 

ده فکر جوانان ش هرزگاهساله نوعي چپ سترون در ایران رواج یافته که در این پنجاه»
 (،177: 1177)اسالمي ندوشن، « اسو

مي )اسال« آن نکاسته اسو مندياکنوننماید که گذشو روزگار از هنوز هم چنين مي»
 (.8: 1150ندوشن، 

 (.12: 1180)اسالمي ندوشن، «  گرددهمه چيز به نوع گرفو و داد برمي»

يبات کسازي اسو؛ ترکاررفته در آ ار ندوشن ترکيبهاي زباني بهاز دیگر شاخصه
ي و ها تازگي و زیبایوصفي و اضافي به شکل ساده یا مقلوب. ویژگي مهم این ترکيب

 ها از این قرارند:هاسو.  برخي از این ترکيبمعنارساني آن

چرخشو حوادث، خویشاوندي فکري، زفاف لفظ و معنا، کوره راه، صفير سيمرغ، 
 ناپذیر، لذت وحشيانه،ر وصولها، حضوسرنوشو، بهار منجمد، ، آروش رنگهاي بينوشته

هاي عبوس، الوهيو ابزار، شبروان ادبي، نبرد رنگ، هيوالي ربا، حریر نور، رووطاق هوش
 آلود، ناپيداکران و... .وهم

انگيخته: دنياي برکنار از دنياي مردان، دیدن و در رهن برمي آلوديرمز خواهشحالو »
 (.208: 1152ندوشن، )اسالمي « حضور وصول ناپذیردسترس نداشتن، 

لذت زنند و گویي از این کار پوشي و بدون پروا از عشق خود دم ميبدون پرده» 
 (.8: 1150)اسالمي ندوشن، « برندمي ايوحشيانه

ها مدارک معتبر علمي یا هاي کشور خود که بعضي از آنکردهما در بين تحصيل»
« خوریمبرمي ازا و حریص و ناآرامهاي عبوس و نرووهاي مهم دارند، به این همه مقام

 (.8: 1152)اسالمي ندوشن، 

ها آمدن اسمها تتابع اضافات یا پياپيسازياز دیگر شگردهاي اسالمي ندوشن در ترکيب
سازي هاسو که بيشتر به جهو جلب توجه مخاطب، رعایو موسيقي کالم و فشردهو صفو

 شود:معاني به کار گرفته مي

هاي زایندۀ تاریخ خویش رسيده اسو یا هنوز همان ي از دورانآیا کشور ما به یک»
 (.155: 1152)اسالمي ندوشن، « ادامه خواهد یافو فرسايِ ناهنجارزايِ رووگردشِ وحشو

را به خاطر  ايکردهگمنالة مرغِ جفوهاي اوسو، سادگي و سوزي که در گفته»
 (. 057: 1110)اسالمي ندوشن، « آوردمي
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«  ذیریمپرا به گرمي مي کنندهگيرندۀ افزایندۀ تمامبخشایيم؛ اما هرگز نميما مقلد را »
 (.51: 1150)اسالمي ندوشن، 

هاي به لحاظ کاربرد فعل، اسالمي ندوشن تا حد امکان کوشيده اسو تا هم از تنوع فعل
 موجود در زبان فارسي استفاده کند و مهارت خود را در این زمينه نشان دهد و هم به دام

 تکرار افعال نيفتد:

ریزد. شاه گآمدني نيسو. با رامين به ري ميراهکار از کار گذشته اسو. دیگر ویس به»
یابد و موبد ویس را همه رامين بدانجا راه مياینکشد. بااو را در دژ اشکفو به زندان مي

ان ر شبستنتيجه اسو. بار دیگر او را دکند. بيآلود ميزند. بدنش را خونتازیانه مي
وجوي جهد و سر و پا برهنه در جسوبندد. از ایوان فرو ميگذارد. درها را به رویش ميمي

 (.055: 1110)اسالمي ندوشن، « شودجفو روانه مي

هاي ناخوش را به پاالید؛ خاطرهاي دارد که گذشته را در آن ميحافظه، گویي صافي»
د و کنهاي گذشته را آرایش ميۀ تخيل، لطبدارد و قوها را نگاه ميافکند و خوشدور مي

 (.155: 1152)اسالمي ندوشن، « دهدزیباتر از آنچه بوده اسو جلوه مي

ها تمایل به کاربرد افعال ساده و کوتاه به جاي نکتة درخور توجه دیگر در خصوص فعل
 هاي علمي ندوشن رلبههاي فعلي اسو. این موضوع در کل نوشتهافعال مرکب و عبارت

رسد این نگرش در جهو کوتاهي و درک هر چه بهتر و بيشتر کالم به دارد. به نظر مي
 صورت ناخودآگاه و بر اساس رات و قریحه و تجربة نویسنده شکل گرفته اسو:

. پس گيردکند او را به زني ميکشد و آن را تسخير ميچون کاووس بدانجا لشکر مي»
کند و مدتي در بند و همراهانش را اسير مي از چندي شاه هاماوران به نيرنگ کاووس

ماند و از او پرستاري کشد. در تمام این مدت سودابه در کنار شوهرش در زندان ميمي
سازد و هاماوران را از نو شتابد و او را رها ميکند. چندي بعد رستم به نجات کاووس ميمي

)اسالمي ندوشن، « آوردیران ميآورد. کاووس سودابه را با خود به ابه تسلط ایران درمي
1155 :50.) 

ار هاسو. در تبيين مفاهيم عمدتاً  صفاتي به کگزیني واژهلة شایان توجه دیگر دقيقأمس
رود که همسو با مقاصد مدنظر اسالمي ندوشن اسو. این مهارت سبب گردیده تا نویسنده مي

ضمن آنکه منجر به دهد؛ هاي اندک مفاهيم عميق را  به مخاطب انتقالبتواند در واژه
 عنوان مثال اسالمي ندوشن درانگيز نيز شده اسو. بهگيري تصاویر بدیع و خيالشکل
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ق به الغيب این منظر محسوس را به شکلي دقيتوصيب شعر حافظ و ترسيم فضاي دیوان لسان
 تصویر کشيده اسو:

ها ها و ررفهچراغونگارها و هاي رنگارنگ و نقشدیوان او چون قصري اسو که پنجره»
اي درآورده اسو. در این قصر هایش آن را به صورت مکاني افسانهها و محرابگاهو عشرت

بدیع، طبيعي با مصنوع، فلز با گل، آب با بلور، کاشي با گياه و جواهر با عطر ترکيب شده 
تر هوایي اسو که در آن شناور اسو. وزشي سحرآميز، جوّي اسو و از همه عجيب

شي ها سيالن و تپگيرد و به همة آنکننده و بخورآگين که مجموع اشياء را در بر ميمسو
 (.115: 1108)اسالمي ندوشن، «  بخشدمي

 شود:به همين صفات دقيق متوسل مي« ویس»اسالمي ندوشن در جاي دیگر در توصيب 

ویس چگونه زني اسو؟ آیا پتياره و نابکار اسو؟ ستمکار و سنگدل اسو؟ اسير »
 یکها و هيچخواهش اسو و با آنکه وفادار و مهربان اسو، بزرگوار و دلير اسو؟ همة این

خواهد زندگي کند. طبع وي تنهایي نيسو. ویس زن اسو، یک زن ناب که ميها بهاز این
کند، افجویي نيسو. اگر دسو تقدیر او را در دامن حوادث خاصي نميبر هرزگي یا حاد ه

گذرانيد. اگر از همان اول همسر برادرش ویرو مانده بود، شاید با ا ميشاید زندگي آرامي ر
ين جو نيسو؛ ليکن خوي آتشبرد. ویس حاد هخوشبختي سادۀ مالیمي عمر خود را به سر مي

 (.052و 051: 1110)اسالمي ندوشن، «  او نيز طوري نيسو که به هر پيشامدي گردن نهد

لنگري گيرد تا هم تهایي اسو که ندوشن به کار ميها نيز از جنبهتوجه به موسيقي واژه
 زدگي خوانندۀ هشيار بشود:بر مخاطب ناهشيار بزند و هم موجب روق

 «شرق پس از چند بار خفتگي و خمودگي بيدار شده اسو و داعية زندگي بهتري دارد»
 (570: 1115)اسالمي ندوشن، 

 یا: 

« هاي زندگي ررب را ندیدها و آسایشيطبع و کوردل بود که زیبایاندازه کژباید بي»
 (551: 1151)اسالمي ندوشن، 

هيم محتوا کند و در تفبرانگيز خود را ظاهر مياي تحسينآرایي کالم به  گونهگاه نيز واج
 ا رگذار اسو:

هاي این مقاله به منظور آن نوشته شد که توجه وجدان عمومي را به جانب جر ومه»
 (.77: 1188المي ندوشن، )اس« انگيز جلب کندجرم
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توان گفو تمرکز ندوشن بر مسائل زباني و نه ادبيات که بيشتر بدین ترتيب مي
برانگيزانندۀ عواطب و احساسات اسو، سبب گردیده لفظ در جهو بيان معنا و محتوا 

 درستي به کار گرفته شود.به

 محتواگرایي .2ـ2ـ0

رو ناندیشه اسو؛ ازایاي براي بيان سيلهدر زبان معيار، لفظ و زبان زایيده تفکر اسو و
تة اسالمي اندیشي. به گفبا معنارساني ارتباط مستقيمي دارد نه با صرف لفظ معيارنویسي

بودن خود را احساس کنم. لفظ به جاي خود؛ زبان فارسي به من کمک کرد که زنده»ندوشن 
د یي خواننده را با خوولي این یک عامل اصلي نيسو. اصل محتواسو که باید دید در چرا

(. 215: 1188)اسالمي ندوشن، « اند: اول اندیشه وانگهي گفتارکند. از قدیم گفتهقدم ميهم
هاي زدن در موضوعها نویسندگي و قلممرور مقاالت علمي متعدد ندوشن در طول سال

مختلب ادبي، سياسي، اجتماعي، تاریخي و بيش از هر چيز موضوعات فرهنگي حاکي از 
سعو اندیشة نویسنده اسو. تحصيل در رشتة حقوق و دلبستگي به ادبيات و اشتياق به و

اي را فراهم ساخته که ساحو اندیشگاني نویسنده برانگيخته شود. به عبارتي فرهنگ مجموعه
ها نویسنده را بر آن داشته تا از طریق زبان، آراء و عقاید خود را دیگر تفکر در این زمينه

ا نباید م»گوید: که در جایي مييان اندیشه و زبان تعادلي برقرار سازد. چنانمطرو سازد و م
شود. اي از زبان داشته باشيم. باید آن را مرکبي ببينيم که فکر بر آن سوار ميخانهتلقي مکتب

 (.118: 1175)اسالمي ندوشن، « اگر این مرکب لنگ باشد ما هم لنگان جلو خواهيم رفو

ظم گيري  از نهاي اسالمي ندوشن بهرههاي محتوایي در نوشتهویژگيترین از جمله مهم
 و تملق، ده تا ارراقشها سبب فکري، منطق کالمي و هنجار مناسب اسو. این ویژگي

هاي گویيتناسب، زیادههاي بيپردازيآور، خيالکننده، تکرارهاي ماللهاي گمراهمغالطه
به حداقل ممکن برسد. مقاالتي که در  هاي اوتهدر نوش هاي مکرررويهجهو و حاشيبي

« ظناپذیر حافماجراي پایان»و « زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «بينجام جهان»کتاب 
 آمده شاهد صادق این مدعاسو.

هاي ديبنیکي دیگر از نمودهاي نظم فکري در آ ار اسالمي ندوشن پاراگراف ،همچنين
ته و معلولي اجزاي نوشکند روابط علي به خواننده کمک مي مناسب و بجا در متن اسو که

ده پيش پله با نویسنو رفتن از موضوعي به موضوعي دیگر را به طور محسوس دریابد و پله
اف هر پاراگر بندي معموالً بدین گونه اسو:رود. در نوشته هاي اسالمي ندوشن پاراگراف
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يرد و براي طرو بحث جزئيات دیگر گطرو یکي از جزئيات ریز بحث را بر عهده مي
ي و انتهایي هاي ابتدایشود. ارتباط بندها با یکدیگر از طریق جملهپاراگراف دوباره تکرار مي

اي براي بند پسين اسو. مسلّم اسو اگر این اسو؛ یعني جملة آخر هر بند، زمينه و مقدمه
شود. کردن متن نااميد ميشگرد تحقيقي در متن به خوبي به کار نرود، خواننده از دنبال

اگر نویسنده موقع نوشتن، فکر خود را درسو تقطيع نکند، یعني اگر خوب » اند:که گفتهچنان
 (.15: 1187)خرمشاهي، « گيري نکند، نفس خواننده را خواهد گرفونفس

هایي اسو که ندوشن آن را در جهو تفهيم گذاري از دیگر روشبندي و شمارهدسته
پانزده « رفوزبان، فکر، پيش»عنوان مثال نویسنده در مقالة گيرد. بهطالب به کار ميهرچه بهتر م

(؛ در 51ل51: 1155کند )اسالمي ندوشن، اقدام ضروري براي توجه به زبان را پيشنهاد مي
شود دار پيشنهاد ميهفو روش براي آموزش هدف« جوانان، توسعه، اقتصاد و فرهنگ»مقالة 

به شش پيامد « آیا کسي به فکر تهران هسو؟»( و در مقالة 115: 1177)اسالمي ندوشن، 
توان (. بدین ترتيب مي110: 1170آلودگي هواي تهران پرداخته شده اسو )اسالمي ندوشن، 

کمک اش بيان اندیشه بهداند و هدف رایيگفو اسالمي ندوشن محتوا را مقدّم بر لفظ مي
 کلمات اسو.

 نویسيساده .3ـ2ـ0

نویسي استوار اسو؛ چراکه طيب گویي و سادهرکر شد رات زبان معيار بر ساده کهچنان
ا توانند با متن و عقاید نویسنده آشنگوناگون مخاطبان از طریق همين ویژگي اسو که مي

ظور تر اسو. البته منتر بيان شوند، فهم آن براي مخاطب آسانشوند. موضوعات، هرچه ساده
نده نویسي نيسو؛ بلکه مقصود مهارتي اسو که نویسسي یا عاميانهنوینویسي، سطحياز ساده

تواند آگاهي، آشنایي با نحو و دستور زبان آموخته که از آن طریق ميبنا بر تجربة بسيار، زبان
سمو  اي بهترین شکل ممکن بيان کند. اگر نویسندهترین مفاهيم را به سادهپيچيده
ه جاي سخن صریح و صحيح از ابهام و ایهام بهره گيرد، گویي و دشوارنویسي رود و بپيچيده

طبعاً در برآوردن مقصود خود ناموفق بوده اسو. گفتني اسو ابهام و ایهام هم در جایگاه 
بان کنند؛ اما تا جاي ممکن نباید در زاي ایفا ميخود که زبان ادبي اسو نقش مثبو و سازنده

 معيار راه داشته باشند.
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هاي مختلب زبانزد هاي تحقيقي اسالمي ندوشن در حوزهي نوشتهنویساز حيث ساده
گوید در نهایو سادگي، اسو. وقتي از حافظ که استاد ابهام و ایهام اسو سخن مي

 شکافد: هاي شعر حافظ را ميدشواري

 آهنگ باشند و هم ظرفيو کشيدناند. باید هم خوششدهکلمات حافظ همگي دستچين»
باشد.  ها قويآروشي در آنا داشته باشد. گذشته از آن، خاصيو همبيشترین بار مقصود ر

 ها گاهي همدیگر را ردآروشي، استعداد ترکيب اسو. کلمات نيز مانند انسانمنظور از هم
ربایند. کلمه شبيه انسان اسو. نسب و اصليو دارد. دوران کودکي و بلوغ کنند، گاهي ميمي

عضي اند و بار گذشته و سرد و گرم چشيده. بعضي بدقلقهاي روزگرا گذرانده. از سَرِ آب
گوشو، بعضي سردمزاج و بعضي خواهشناک، بعضي پرخون و جوان و بعضي خوش

 (.27: 1108)اسالمي ندوشن، « فرسوده

 گوید آن را بهسخن مي« فرهنگ»همچنين ندوشن زماني که از پدیدۀ متعالي و عمومي 
 کند:ب ميشکلي ساده و در عين حال عميق توصي

همند تا دو فدو بافرهنگ، یکي در چين و دیگري در تگزاس، زبان یکدیگر را بهتر مي»
اند. اگر ادارۀ امور جهان به کساني که داراي فرهنگ بودند، بهرهبرادر که از فرهنگ بي

اي داشتيم... . براي تخصص در رشتهريراز آنچه داریم، ميشک دنيایي بهشد، بيواگذار مي
هاي معارف بشري کافي نيسو که کسي بافرهنگ شود. فرهنگ، نتيجة دانش اسو رشتهاز 

)اسالمي ندوشن، « نه خودِ آن. ممکن اسو در وجود کسي نابارور بماند؛ مانند درخو نر
1155 :27.) 

م به عنوان چاشني کالهاي ادبي صرفاً بهفاده از آرایهرکر شد در زبان معيار است کهچنان
و نویسنده به قصد تنوع و جذابيو، مُجاز به کاربرد آن اسو. بر این اساس  رودکار مي

بي ترین صنایع اداسالمي ندوشن با توجه به مخاطبان خود، در تفهيم سادۀ مطالب از ساده
یعني ترکيبات تشبيهي )ازجمله: چشمة تن، نفخة خواهش، تار وجود، موج خواهش، کيمياي 

 کند:استفاده مي يهات سادۀ محسوسشعر، بهار جواني و...( یا تشب

مسکّني  هايسب و لعن و تحریم و تکذیب و کنفرانس و پيمان، بدبختانه مانند قرص»
 (.570: 1115)اسالمي ندوشن، « هستند که آ ار موقو دارند

ن، )اسالمي ندوش« هاي سرخ تزیين شده اسواي اسو که با پردهاین منظومه چون حجله»
1117 ،171.) 
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انند ساالرند؛ مها قافلههشو نيستند؛ ولي آنهاي اصلي در حافظ بيش از هفوهاندیش»
 (.27: 1108)اسالمي ندوشن، « کشندهاي پير که هر یک کارواني را به دنبال خود ميلوک

آساني در زبان روزمرۀ مردم جاري و قابل فهم اسو ندوشن از آنجا که آرایة کنایه نيز به
 این آرایه پرکاربرد هم توجه داشته اسو:هاي خود به در نوشته

شود تمامي فکر و استعداد و روق مردم متوجه آن مي راهند؛وجوي کورههمه در جسو»
: 1150)اسالمي ندوشن، « دارند یا الاقل گليم خود را از آب بکشندکه کاله همدیگر را برمي

7.) 

ار دیده شده اسو که پاي منطق هاي ممتد، اجتماع آنقدر ناهموار و به هنجبر ا ر تجربه»
 (.17: 1108)اسالمي ندوشن، « و محاسبه در آن لنگ اسو

ایهام  کنند )همچون استعاره وگفتني اسو دیگر شگردهاي ادبي که کالم را پيچيده مي
 شوند.ندرت دیده ميهاي علمي ندوشن بهو ابهام( در نوشته

 نویسيکوتاه .0ـ2ـ0

لمات و جمالت نویسنده در متن کمتر باشد امکان برقراري صورت طبيعي هر چه تعداد کبه
يزي از مفهوم اي باشد که چآید؛ البته این مسئله باید به اندازهارتباط با متن بيشتر فراهم مي

مدنظر نویسنده نکاهد یا بدان مفهوم آسيب نرساند و به تعبير قدما ایجاز مخل نداشته باشد. 
عني به لفظ اندک و م»الفاظ حداکثر مفاهيم بيان شود و شود تا با حداقل ایجاز سبب مي

 ارتباطي ميان نویسنده و متن و مخاطب شکل بگيرد. « بسيار

 دهد:هاي اسالمي ندوشن این رویداد از طریق جمالت موجز رخ ميدر نوشته

آدميزاد در راهي افتاده اسو که دیگر توقب برایش ميسر نيسو. جاربة فضا او را به »
ناپذیر بيني کند که عاقبو این کشش مقاوموتواند پيشکشد. هيچ کس نميمي سوي خود

: 1151)اسالمي ندوشن، « توان زدباره به کمک تخيل چند حدس ميچه خواهد بود. دراین
50.) 

 گيرد:نویسي گاه از طریق حذف فعل به قرینه صورت ميکوتاه

 «ايدر عين حال در دوران زایندهایم. خيزي زیستهما در دوران بسيار حساس و حاد ه»

دا آنکه توضيحي داشته باشند اگاه نيز از طریق اجتماع معاني در یک یا چند کلمه بي
 د:شومي
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توان یک تيرۀ خُلقي قوم ایراني را در وجه خوشایندش در او ]ابوسعيد ابوالخير[ نيز مي»
 وانب متعارض: آزاداندیش وسنج، باانعطاف، مردمدار، بلندنظر و داراي جدید: زیرک، نکته

حال متمسک به دین؛ هم هماهنگ با فراخور و کننده بر فراز معتقدات و درعينحرکو
کننده ارباب قدرت و هاي دروني خود؛ هم رعایواشتهاي جامعه و هم پاسخگو به جهش

 «هاي روحانيکنندۀ آزادگي خویش؛ هم قائل به نعمو مادي و هم شایق به مائدههم حفظ
 (.17: 1108المي ندوشن، )اس

شناخو سرآراز حرکو اسو؛ ضرورت اسو نه زینو. قبول کنيم که جوان ایراني »
« خواهدداند که چه ميخواهد؛ ولي نميداند که چه نميمعموالً فکر درستي ندارد. مي

 (.177: 1177)اسالمي ندوشن، 

وشن ازنویسي اسالمي ندهاي ایجاستشهاد به اشعار فارسي به جهو اتمام کالم نيز از روش
 اسو:

رنگ بمانيم، در یک دور اي مکدر و پریدههاي باسمهاگر بخواهيم بر سر حرف»
 دارد کهکه از بيرون: جرس فریاد ميحاصل محبوس خواهيم ماند؛ درحاليبار بيماللو

 (.17: 1170)اسالمي ندوشن، « ها...بربندید محمل

هاي ريرضروري و تکراري، ا حذف اسمتوان گفو اسالمي ندوشن ببنابراین مي
هاي حوصله هاي پياپي و درازنویسيهاي هرز و ناهمگون،  حشوهاي بيهوده، عطبصفو

 صورتي فشرده و کوتاه بيان کند.سربر، کوشيده تا پيام اصلي خود را به

 رویمیانه .1ـ2ـ0

ل و سبکي معتدلحاظ بان معيار در آ ار خود بهاسالمي ندوشن ضمن پایبندي به قواعد ز
 که درشود. چنانپذیري در هر ا ر بسته به موضوع آن مشاهده ميمنعطب اسو. این انعطاف

ها ها، نحو، موسيقي کالم و دیگر زمينهلحاظ نوع واژهآ ار تحقيقي مرتبط با ادبيات به
اند دهنوشته شاي که در زمينة موضوعات عمومي هاي تأليفيهایي نسبو به زمينهتفاوت

هایي چون چهار سخنگوي وجدان ایران، جام عنوان مثال در کتابشود؛ بهشاهده ميم
ناپذیر حافظ، از آنجا که بين، زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه و ماجراي پایانجهان

ادبي  هاينویسنده، مخاطبان خود را خاص فرض کرده از نثري بهره برده که نمایش شاخص
 متن زیر از آن جمله اسو: شود؛مي تردر آن ملموس
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ا وچرهاي شک و چونوزنة اصلي اندیشة حافظ به جانب عرفان گرایش دارد. جر ومه»
هاي خيامي، او را از جرگة عارفان که شعرهاي اوسو و نيز گرایش به لذایذ خاکي و رگه

رام. ر و ناآناپذیکنند سکونآورند و در وادي فکر، عنصري معرفي ميمعتقد خالص بيرون مي
حافظ بناي یگانة فکري ندارد؛ خرگاه فکري دارد که آن را هر جا که او را خوش آمد برپا 

 (.50: 1108)اسالمي ندوشن، « کندمي

البته سخن ما بدان معنا نيسو که در این قبيل آ ار، نثر از حالو معيار به حالو ادبي مبدل 
بان معيار هاي زاصر ادبي و شاخصشود؛ بلکه مقصود آن اسو که تعادل و تناسبي ميان عنمي

ال دهند؛ با این حشود که معنا و مفهوم را در عين سادگي به زیبایي انتقال ميبرقرار مي
 شود.گر ميمراتب بسيار بيشتر از زبان ادبي جلوههمچنان برجستگي زبان معيار به

دیگري  ايیک فداي اسو که در تناسب لفظ و معنا هيچگرایي ندوشن به گونهاعتدال
ها فرنگي متکي اسو که بخواهد مقام شامخ زبان فارسي را نشوند. وي نه آنقدر به واژه

نویسي گرایش دارد که بخواهد هاي بيگانه قرار دهد، نه آنقدر به عربيالشعاع واژهتحو
ا اساس ها رها کهن فارسي اسو که بخواهد آندلبستة واژهسبکي نو پدید آورد و نه آنقدر 

اندیشانه، مجموع مصلحو گيرد درکار ميدوستي خود قرار دهد؛ اما روشي که بهایران
کوشد از طریق نوآوري و همچنين شناخو پذیرفتني و کاربردي اسو. ندوشن مي

هاي زباني، از وابستگي به عناصر بيگانه بکاهد و بر اقتدار زبان فارسي بيفزاید. وي به ظرفيو
 کند، برز کلمات عادي و عمومي روزمرۀ مردمان استفاده ميهایش ارير از آنکه در نوشته

چرخة زبان  شده را دوباره بهکارگرفتهاً آشناي فارسيِ کهن اما کمتر بهها نسبتآن اسو تا واژه
نوشتار فارسي بازگرداند و از این طریق هم دانش زباني مخاطب عام و دایرۀ واژگاني نسبتاً 

رضایو مخاطب فرهيختة خود را جلب کند. گفتني اسو محدود وي را ارتقاء دهد و هم 
وي  هايزبان اقتباس شده و در نوشتهشعراي فارسيها از خالل آ ار برجستة عمدۀ این واژه

ها همنشيني ندوشن با آ ارشعراي طرازاول زبان فارسي سبب هرحال سالبه کار رفته اسو. به
وي را پدید آورد. شود و شاکلة زباني  هاي درخشانده تا رهنيو وي سرشار از این واژهش

جانفرسا، خروشان، خوشگوار،  دسو،آگنده، باالن، پاتاوه، پالهنگ، تهي هایي نظيرواژه
گمگشتگي، لخو، ، چشم، رنوده، فراخور، فيروزيشوخروان، دوشادوش، رهسپار، روشن

ي از نمودهاي گيرند. متن زیر یکنامدار، نهيب، هماورد و هنگفو در این ردیب قرار مي
 هاسو:عيني استفادۀ بهينه از این قبيل واژه



 011 |محمدی و نوریان 

ترسد شود. از ننگ ميآوري شاهزاده تسليم نميویس تا دیرزماني به البه و نياز و زبان»
جهاني بيمناک اسو. گذشته از آن، هنوز به یاد و مهر ویرو وفادار و از گناه و عقوبو آن

نهيب زندگي و خواهش جواني، پاي فشارد. وسوسة تواند در برابر اسو؛ ليکن سرانجام نمي
گوید که دو شوي کرده و هنوز از زندگي کام نگرفته. تن کند. بدو ميدایه او را هوشيار مي

 (.055: 1110)اسالمي ندوشن، « خود را دوشيزه نگاه داشته

ه توجعالوه بر موارد رکرشده، ارتباط با مخاطب هم در نظرگاه اسالمي ندوشن شایان
شناسي در آ ار اسالمي ندوشن از آن رو حائز اهميو اسو که ایشان اسو. مسئلة مخاطب

را  حال زباناگرچه در چند حوزه ازجمله فرهنگ و حقوق و ادبيات متخصص هستند، بااین
 گيرند که عموم مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. اي به کار ميبه گونه

تر در پي انتقال و هنرمندانه نيسو؛ بلکه بيش به دنبال بياني بدیع ن اسو که وينکتة دیگر ای
ه برخي ککند. بنابراین چنانمعناسو و از این طریق مخاطب را آهسته و پيوسته همراهي مي

ال نوگرایي اش نباید دنبال بيان بدیع بگردد؛ دنبنویسنده و  نثرنویس همه»اند پژوهشگران گفته
ر و عبارات ساخته و کلمات سائیسي بدون استفاده از کليشه هاي پيشو هنرنمایي باشد. نثرنو

طلق کسي نيسو و از اموال مشاع زبان اسو، امکان ندارد. سهم فرد در مهمگاني که ملک 
پيشبرد زبان ناچيز اسو؛ حتي سهم نوابغ زباني و ادبي هم چندان هنگفو نيسو. منظورم این 

دنة اصلي نویسي بسبک و تشخص برداریم. همگانيالمقدور باید دسو از سر اسو که حتي
(. درسو به همين سبب اسو 17: 1187)خرمشاهي، « نثرنویسي و رکن رکين نثر معيار اسو

هاي بسياري که در نثر ادبي دارد با توجه به مخاطبان ررم توانایيکه اسالمي ندوشن علي
نتقال مفهوم دنبال افتاده و بيشتر بههاي ادبي امایيخود که عموم مردم هستند کمتر در دام هنرن

  .از طریق زباني بوده که همگان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند

 گیرینتیجهبحث و . 1

که مالحظه شد تالش نگارندگان این نوشتار در گام اول ارائة تعریب نسبتاً مشخصي از چنان
يدند . نگارندگان به این نتيجه رسها و آراء پژوهشگران بوده اسوزبان معيار بر اساس دیدگاه

 ها باشد:که زبان معيار درمجموع باید حاوي این ویژگي

 بر اساس اصول و قواعد مشخص و مدون دستور زبان فارسي به کار گرفته شود؛. 1

 ترین الفاظ، بيشترین مفاهيم و معاني را برساند؛در کمترین و دقيق. 2

 سوخ و مهجور و رریب( براي مخاطب استفاده شود؛فهم )نه منهاي قریب و همهاز واژه. 1
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 هاي رایج محلي باشد؛حال وراي لهجهبه زبان گفتار نزدیک و درعين. 5

شفاف و رسا و منطقي و منعطب و معتدل و متناسب و پویا و سيال و همگاني و . 5
 گریز باشد؛جنسيو

 بار عاطفي و احساسي کالم در آن به حداقل برسد؛. 0

برداري و نویسي و گرتهحشو و کليشه و کژتابي و ابهام و درازنویسي و عاميانه عاري از. 7
 دیگر خطاهاي رایج زباني باشد.

و  تري به زبان معيار داشوتوان نگاه دقيقها ميبر این اساس و با توجه به این شاخصه
راز  هآ ار نویسندگان برجسته را بررسي کرد. این موضوع از  آن رو حائز اهميو اسو ک

شود و رسایي، گيرایي، گویایي، ماندگاري و تأ يرگذاري یک متن تحقيقي مشخص مي
ينه اند یا ادیباني که در این زمقلم شدهبهآگاهي از این مسئله براي نوآموزاني که تازه دسو

ز رود. دیگر آنکه در روزگار کنوني که نيابه حد کافي توانا نيستند، امري مهم به شمار مي
براي  شود،هاي مختلب دانشگاهي احساس ميوین و نگارش مقاالت تحقيقي در حوزهبه تد

انتقال هر چه بهتر و بيشتر مفاهيم، پيروي از الگوي معيارنویسان ضرورتي انکارناپذیر تلقي 
 گردد. اینکه متني با کمترین کلمات و بيشترین مفاهيم بيان شود، بسيار حائز اهميو اسو.مي

علي اسالمي ندوشن مشخص ش شد مبناي معياربودن از دیدگاه محمددر گام دوم تال
هاي سلبي و ایجابي زبان معيار واکاوي شود. مقدار شده شاخصاساس تعریب ارائهگردد و بر

ا هاي ناشران یتوجهيهاي سلبي در آ ار ندوشن بسيار اندک و برخي ناشي از بيشاخص
ما نظر وجود ندارد؛ ادر ميان ادیبان اتفاق کارنرفتن آنمسائلي بوده اسو که در باب به

هاي نوشتن روندي هاي ایجابي مشخص شد که ندوشن در تمام سالدرخصوص شاخص
خطي در پيش داشته و کوشيده محتوا را مقدّم بر لفظ و در خدمو آن در نظر بگيرد و از 

هاي ا شاخصسو بنویسي به روندي اعتدالي و انعطافي برسد که همنویسي و سادهطریق کوتاه
رو از گرایش دارد و ازاین« نویسيهمگاني»زبان معيار اسو. اسالمي ندوشن به نوعي 

سنده کند که ارتباطي تعاملي و دوسویه ميان نویاي استفاده ميهاي زبان معيار به گونهظرفيو
ة قو خواننده شکل بگيرد. همچنين وي به جاي آنکه خود را پایين بکشد تا با دانش و سلي

 ها را چند پله از جایگاهيکوشد تا دسو مخاطبان را بگيرد و آنسطح شود، ميمخاطبان هم
 د.سازي و الگوپذیري هم پرداخته باشکه هستند باالتر بکشد تا از این طریق به فرهنگ
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ه دهد که زبان معيار در نگاهاي علمي این نویسندۀ پرکار نشان ميمرور نوشته ،درمجموع
ه کند و وسيلشود که ادامة حيات ملي کشور را تضمين ميحاظ مهم تلقي ميوي از این ل

حال زبان ینافتد، بااتفهيم و تفاهم اسو. در نگاه وي اگرچه زبان براي بيان فکر به کار مي
شور آزاد عنوان یک کبه ،ن هم دارد و آن موجودیو ایران یکپارچهفارسي قابليتي فراتر از ای

بان کارگيري درسو زي از زبان فارسي اسو. اسالمي ندوشن ضمن بهو نگهباني و پاسدار
ارائه کند  زبانانفارسي در آ ار خود درصدد بوده الگویي مناسب از زبان معيار را براي فارسي

رفته ویژه رادیو و تلویزیون به کار گها بهاي که در رسانهها را از زبان ناپيراسته و آشفتهو آن
. وي بر آن اسو که قدرت و ضعب زبان فارسي وابسته به قوت و ضعب شود برحذر داردمي

تفکر ایراني اسو و ضعب زبان فارسي از آن روسو که بيشتر پرورندۀ احساسات اسو تا 
قر ناپذیر اسو. فقر یکي موجب فمنطق. به اعتقاد ندوشن زبان و فکر، وجودي تفکيک

ویش رسي از آنجا که فکر را از جوالن و پشود؛ بنابراین رکود یا آشفتگي زبان فادیگري مي
 گذارد.دارد، در همة شئون زندگي ا ر ميبازمي

شود هاي معيارنویساني چون اسالمي ندوشن، باعث ميدرنهایو اینکه پيروي از شيوه
تمالي هاي احميراث دیرینه و درازپاي زبان فارسي همچنان پابرجا و محفوظ بماند و از آسيب

گانه در امان باشد. مخاطبان نيز با شناخو و یادگيري زبان معيار، با منابع و هجوم عناصر بي
صورت مستقيم و به کنندبهتر ارتباط برقرار ميشوند و اصيل و اوليه زبان فارسي بيشتر آشنا مي

 ند.شوهاي فکري و فرهنگي اندیشمندان معاصر برخوردار مياز ميراث
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