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  چكيده

 ة در عـصر حاضـر بـه دليـل توسـع           و مهـم بـوده      ينگارش منابع درسي همواره موضـوع     
روزافزون علوم و فنون و به تبع آن گسترش آموزش عالي در كشور از اهميـت بيـشتري                  

 نويـسندگان   ، آموزشي فزايندة به منظور برآورده نمودن نيازهاي       ،در واقع . دار است برخور
 و ايـن خـود   ندهـست  كـه اغلـب حاصـل ترجمـه     پردازنـد  ميبه سرعت به تدوين متوني     

 و ي دور از ذهنتركيبها ،حشو ، ابهام،مشكالت فراواني را به بار آورده است كه پيچيدگي   
 كه دانشجوياني از خواندن يك كتـاب        ايم  بودهارها شاهد   ب .يي از آن است   ها  نمونهنا آشنا   

   امـا چيـزي از آن   ،انـد  خوانده كه فالن كتاب را چند بار        اند  سرخورده شده و اظهار داشته    
 اغلب دشواري مطالب علمي آن      شود  مي آنچه باعث اين سردرگمي      ،در واقع  .اند  در نيافته 

 ايـن   ،بـه طـور خالصـه     .  آن اسـت   شـناختي   زبان نگارش و كاستيهاي     شيوة بلكه   ،نيست
 سـبك و سـياق      ،به بحث و بررسي در مورد اصول زبان فارسـي معيـار نوشـتاري              نوشتار

 و  ي درسـي  كتابهـا  كاربرد درست واژگـان عمـومي و تخصـصي در            ، علمي متونمناسب  
 متن، شامل انسجام، پذيرفتاري، آگاهي بخشي، قصدمندي، بافتاري و          شناسي  زباناصول  

  .پردازد مياربرد آن در تدوين متون درسي دانشگاهي و كبينامتنيت 
  

  ها  كليدواژه
  .شناسي متن  زبان، درسي دانشگاهييكتابها ، زبان معيار،شناسي زبان

  
  مقدمه

ي مختلـف   هـا   دورهبا گسترش آموزش رسمي در ايران تهيـه و تـدوين مـواد درسـي بـراي                  
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 انـدك   انـدك دارالفنـون    تأسـيس پـس از     .همواره به عنوان يك مـسئله مطـرح بـوده اسـت           
 شـيمي و    ، هندسه ، حساب ،برداري  نقشه ، مختلف از قبيل فنون جنگي     يها  رشتهي در   يكتابها

 ص ،1374،وكيليـان ( مانند آن به نگارش در آمد كـه اغلـب آنهـا محـصول ترجمـه بودنـد                 
 تـدوين   ،در واقـع   .فرهنگ جديد اروپايي نقـش بـسزايي داشـتند         در اشاعه    كتابهااين  ).115

ي آمـوزش عـالي در ايـران بـا ترجمـه آغـاز گـشت و چنـان كـه                  هـا   دورهرسـي در    كتاب د 
 و سـاختها  از متـأثر ه شـدت   بـ  زبان علـم در كـشور مـا   ،اشاره نموده است ) 1369(شناس  حق
  .ي بيگانه بوده استزبانهاي سنتها

 بـه دنبـال گـسترش روزافـزون         ،ي اخيـر  سـالها  در   ويـژه   بـه  اسـالمي، پس از انقـالب     
ي علمي گونـاگون صـد چنـدان گـشته          ها  رشته به منابع و متون درسي در        آموزش عالي نياز  

مطالعه  دانشگاهي مانند سازمان     يكتابهاي اخير مراكز تدوين     سالها در   ،به همين دليل   .است
ي مختلف  دانشگاهها مركز نشر دانشگاهي و انتشارات       ،)سمت(و تدوين كتب علوم انساني      

 و تمـامي    دنشـو   مـي  كـه در سراسـر كـشور توزيـع           نـد ا   درسي نمـوده   يكتابهااقدام به توليد    
   درسـي دانـشگاهي     يكتابهـا فراگيـر شـدن      .نماينـد   مـي دانشجويان يك رشته از آن استفاده       

   بـيش از پـيش فزونـي        يلـ ي را بـه دال    آنهـا به دنبال گسترش آمـوزش عـالي اهميـت تـدوين            
و مخاطبـان    شـوند   مـي  اين متون درسي در عرصه ملي عرضـه          نخست اين كه   .بخشيده است 

  كـه ايـن     دوم آن  ،نيـستند محـدود    سـسه ؤمچـون گذشـته بـه يـك يـا دو            همنـد و    دارزيادي  
   و ايـن از آن نظـر كـه كـشور           ندهست وسيله انتقال علوم و فنون گوناگون به جوانان ما           كتابها

 ، نيازمند رشد علمي و اخذ علوم متنوع جوامـع ديگـر اسـت             شدت  و نيز به  ما در حال توسعه     
 در كنـار نقـش اصـلي خـود كـه انتقـال و               كتابهاسوم آن كه اين     ست و   اهميت ا بسيار حائز   

 ايجاد فرهنگ   و آن  يك نقش غيرمستقيم اما بسيار مهم ديگر نيز دارند           ،آموزش علوم است  
 ،اشـاره نمـوده اسـت      )140 ص ،1378( چنـان كـه سـميعي     .  اسـت  و زبان علمي و نوشـتاري     

 در تحقيـق و تعلـيم نقـش بـس           كنـد   مـي لقين   ت آنها درسي و مرجع چنان كه عنوان        يكتابها
  يـشي و كـج ذوقـي يـا نابهنجـاري زبـاني در ايـن               اند  هر سـهو يـا خطـا يـا كـج           .مهمي دارند 

آمـوزان و دانـشجويان بـه جـاي       آثار زيانباري در فكر و زبـان نـسلهايي از دانـش           كتابهانوع  
  .گذارد مي

  بـا ترجمـه آغـاز       دانـشگاهي در ايـران       يكتابهـا  تـدوين    ، اشـاره شـد    طـور كـه     همان
ــاني تــصنعي ،گــشته ــابراين داراي زب ــه كــه اســت بن ــأثيرتحــت شــدت  ب ــان ت    فرهنــگ و زب

ــه اســت ــع.بيگان ــرآورده نمــودن نيازهــاي  ، در واق ــه منظــور ب ــدة ب ــروز  ، آموزشــيفزاين   ام
   و ايـن    سـت  كـه اغلـب حاصـل ترجمـه ا         كنند  را تدوين مي   نويسندگان به سرعت متوني      نيز
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  ي دور از   تركيبهـا  ،حـشو  ، ابهـام  ،ه بار آورده اسـت كـه پيچيـدگي        خود مشكالت فراواني ب   
ــهذهــن و ناآشــنا  ــر ايــن )140، ص 1378ســميعي، ( شــناس  حــق.يي از آن اســتهــا نمون    ب

  ؛ ايــن زبــان  اســتاي ترجمــهل فــوق زبــان علمــي فارســي زبــاني  يــاســت كــه بــه دال بــاور
ــشكالت اصــطالح ــام و  م ــراوان و ابه ــناختي ف ــدگي  ش ــاو . داردپيچي ــان   يم ــه زب ــد ك   افزاي

 مگر آن گاه كه فرهنگ فارسي فرهنگ علم شود و ايـن محقـق               ،شود  ميفارسي زبان علم ن   
   ،بنـــابراين .ي مختلـــفهـــا رشـــته دانـــشگاهي در يكتابهـــا جـــز بـــا تـــدوين شـــود مـــين

   از جهـــات مختلـــف مطالعـــه و داشـــتن بايـــداهميـــت بـــه داليـــل  دانـــشگاهي يكتابهـــا
  .ندشو بررسي

   كنـيم   بررسـي مـي   شناختي   از نظر معيارهاي زبان   را   دانشگاهي   يبهاكتا ،در اين مقاله  
  مخاطبــان  .يمكنــگيهــاي ايجــابي و ســلبي ايــن نــوع از متــون را معرفــي  ژ ويوشــيمك مــيو 

ــتار اصــلي ــن نوش ــسندگاناي ــوني    نوي ــين مت ــتاران چن ــه نخــست ويراس ــست و در درج    .نده
   مـتن  شناسـي   زبـان اهي و سـپس     ي آن در متـون علمـي و دانـشگ         ويژگيهـا ابتدا زبان معيار و     

(De Beaugrnde & Dressler, 1987; De Beaugrnde, 2004)  و كــاربرد آن در تــدوين
  .شود بررسي مي دانشگاهي يكتابها

  
   درسييكتابها در زبان معيارنقش 

 ، جغرافيـايي ي همچـون عوامـل   به عـوامل ها گونه  اين .ي متعدد است ها  گونههر زباني داراي    
ي هـا   گونـه امـا در وراي      .شـود   يك جامعـه مربـوط مـي      ميزان تحصيالت   و   ،طبقه اجتماعي 

مختلف يك گونه وجود دارد كه وسيله ارتبـاط اجتمـاعي در سـطح ملـي و در موقعيتهـاي                    
اي نوشـتاري يـا گفتـاري         زبـان معيـار گونـه      ،در واقع  . زبان معيار نام دارد    و آن رسمي است   

و افـراد تحـصيل كـرده و        است  پذيرفته شده   است كه به عنوان الگوي زبان غالب در جامعه          
   صـدا و    ، مطبوعـات  ، دانـشگاهها  ،در مـدارس   .برنـد  را به كـار مـي       باالي جامعه آن   هايقشر
 ؛1383،  رضـايي ( شـود   مـي گونـه اسـتفاده      هاي رسمي از اين    و در سخنرانيها و مصاحبه     سيما

Milroy, 2001 .(موزش و پـرورش و از  با توجه به تعريف زبان معيار بديهي است كه زبان آ
 گفتـاري و  ةزبـان معيـار فارسـي داراي دو گونـ      .  درسي بايد زبان معيار باشـد      يكتابهاجمله  

 ةگون درسي   يكتابها زيرا در    ؛شود  بررسي مي  زبان نوشتاري     مقاله نوشتاري است كه در اين    
بررسـي   آنهـا ين تـر  مهـم يي اسـت كـه     ويژگيهـا زبـان معيـار داراي       .رود  به كار مي   ينوشتار

  .شود مي
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  ويژگيهاي زبان معيار
  الخط پذيرفته شده مال و رسما

گونه كه زبان از اصول و قواعدي به نـام دسـتور زبـان      مكتوب زبان است و همان   چهرةخط  
خط فارسي به دليل ماهيت  . خط نيز بايد پيرو قواعدي به نام دستور خط باشد  كند  ميتبعيت  

بـا ايـن    . پيوسته نوشتن كلمات   انند جدا يا   م ؛خاص خود همواره داراي مشكالتي بوده است      
 دستور خط فارسي است كه در سـال         ، آنچه امروزه به عنوان مرجع پذيرفته شده است        ،حال

ــيد   1380 ــصويب فرهنگــستان رس ــه ت ــه  .ب ــا ك ــورد    از آنج ــمي در م ــاد مرجــع رس ــن نه اي
ي آموزشـي   سازمانها اين دستورالعمل بايد در تمامي       ،گيري در باره زبان معيار است      تصميم
  . شوداجرا

  
  استفاده نكردن از عناصر قديمي و مهجور

 بـا زبـان     شـايد  متعلق به ايـن زمـان اسـت و           ،آنچه امروزه به عنوان فارسي معيار مطرح است       
 به عنوان نهادي اجتماعي همواره در حال         معيار زبان .يي داشته باشد  تفاوتهاي پيشين   ها  دوره

 ،صر قديمي و مهجور كه در زمان حال پذيرفته نيستوجود عنا .(Milroy, 2001) تغيير است
 ،عناصر قديمي مذكور در سطوح مختلـف نظيـر تلفـظ    .سازد زبان را از حالت معيار دور مي      

ي سـاختها   بعضي از نويـسندگان كتـب درسـي از         ، مثال يارب .گان وجود دارند  ژدستور و وا  
ماننـد  ؛  كننـد  مـي سـتفاده    ا ،دستوري كهن كه اكنون در زبان معيار فارسي منسوخ شده است          

  :ذيلي ها نمونه
 اقتضاي موضوع مقاالت تخصـصي را بـه نثـر           به دهخدا   ،گفته آمد  با عنايت به آنچه   

  .تحقيقي نوشته است
  .داده آيديي به دست ها نمونهكوشش شده است تا 

 به وسـيله برخـي از       ،گان نيز عناصر مهجوري كه خاص زبان شعر است        ژدر سطح وا  
 ،»مثـل « كه به ترتيب به جـاي        »ايدون«و   ،»ازيرا« ،»چونان «:مانند ،رود  مي نويسندگان به كار  

ايـن گونـه صـورتهاي قـديمي در زبـان علمـي             .رونـد   به كار مي   »رو از اين « ،»چنين« و» اين«
هاي فوق به گونة كالسيك تعلـق          در واقع، نمونه   .پذيرفتني نيست و بايد از آن اجتناب نمود       

 گونة كالسيك گونة معيار گذشته است :)108، ص  1387 (گويد  مي كه سارلي    چنان ؛دارند
يمش ممكـن   ظ زبان كالسيك به دليل ميراث ادبي غني و ع         .كه ديگر سخنگوي بومي ندارد    

بنابراين، به كـار بـردن زبـان كالسـيك          . است همچنان در بيان ادبا داراي اعتبار بااليي باشد        
  .نشگاهي پذيرفتني نيستچون صبغة شاعرانه و ادبي دارد در متون علمي دا
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  نويسي گرايي و سره اجتناب از عربي
در زبان فارسي دو گرايش متضاد در ارتباط با استفاده از لغات و اصطالحات عربـي وجـود                  

ند و به دنبال زدودن ايـن عناصـر از          ا  گان عربي مخالف  ژبرخي با هرگونه استفاده از وا      .دارد
 بلكـه در  رنـد، گونه حساسيتي به اين موضوع ندا چاي هي  عده، ديگرسوياز   .ندا  زبان فارسي 

زبان معيار با هـيچ كـدام از ايـن گرايـشها سـازگاري               .كنند استفاده از لغات عربي افراط مي     
توان يافت    عناصر قرضي كم و بيش وجود دارند و هيچ زباني را نمي            زبانهادر تمامي   . ندارد

گـان و عناصـر     ژوا. گـان مبـرا باشـد     ژا در سـطح و    ويـژه   بـه كه به طور كامل از عناصر بيگانه        
 رفتـه رفتـه پذيرفتـه و جزئـي از آن زبـان              شوند  ميقرضي كه در طول تاريخ وارد يك زبان         

گان فراوانـي را    ژبان فارسي در طول تاريخ خود وا      ز ).1384 ،غفار ثمر و تاجيك   ( شوند  مي
ايـن  . اسـت ت گرفته   وام يا عاري   فرانسوي و انگليسي     ، مغولي ، تركي ،يي مانند عربي  زبانهااز  

و بخـشي از زبـان فارسـي تلقـي     اسـت  عناصر دخيل بـه مـرور زمـان در زبـان مـا جـا افتـاده          
  :نويسد مي) 176  ص1378،(سميعي  .شوند مي

نويسي نوعي بيماري زباني و دهن كجي به واقعيت و سابقه وسنت زباني است       سره«
ي قرنها تحول زبـان فارسـي از   كه ط  گردد و آن بيشتر در اصرار بر طرد عناصري نمودار مي         

از زبـان    تالش براي بيرون راندن اين عناصر      ...زبان عربي اخذ و با زبان ما عجين شده است         
  ». هم عبث و بيهوده است و هم زيانبارآنهاهاي سره به جاي  هژفارسي و نشاندن وا

  
  پرهيز از الگوهاي بياني بيگانه

 بـه   تـأثير  ايـن    اسـت؛ ي خـارجي    زبانهـا  ثيرتـأ  سـياق علمـي آن تحـت         ويژه  بهزبان فارسي و    
 . پديـده اسـت  ي اينها پيامدي بيگانه يكي از ها واژهورود  .شود  ميي گوناگون ظاهر    ها  شيوه

 ،اما موضوع ديگري كه بسيار ناگوارتراسـت ورود سـاختارهاي غريـب در سـطوح صـرفي                
 ايــن .ســتا علمــي آن ةگونــبــه  بخــصوص ،بــه زبــان فارســي معنــايي و فرهنگــي ،نحــوي

ي ناشـيانه بـه     برداريهـا   هتـ گر و   اللفظي  تحتي ضعيف و    ها  ترجمهساختارهاي بيگانه به دليل     
 بلكه بـا خـود      ،شوند  مياين الگوهاي بيگانه نه تنها باعث ناهنجاري در زبان           .آيند وجود مي 

    ــم ــگ و ش ــا فرهن ــازگار ب ــي ناس ــر فرهنگ ــان  عناص ــي زب ــدگان فارس ــاني خوانن ــه  را زب    ب
  آور بـودن    مـالل  جه اين پديـده سـست شـدن سـاختار مـتن و تـصنعي و               نتي .آورند همراه مي 

 ،ي اخيـر چـاپ شـده اسـت        سالهاكه در    اي  ترجمهاكنون به متن     .براي مخاطب خواهد بود   
توجـه   بيگانـه    بيـاني گـان و الگـوي      ژدقت و به نارساييهاي آن در خصوص به كـار بـردن وا            

  .كنيد
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 در  ا تكنيكهـاي آموزشـي ماهرانـه      كه بـ  شوند  ميياد گيرندگان ارگانيسمهايي تلقي     
در تطــابق بــا تئــوري يــادگيري  .شــوند مــيي صــحيح هــدايت پاســخهاجهــت بــروز دادن 

نـه   توجه دارد  آموزش به تظاهرات خارجي يادگيريزباني ـ   در روش گوشي،رفتارگرايي
  .هاي دروني به پروسه

  
  ي سياق علمي متون درسيويژگيها

 در مورد زبان فارسـي بـه معنـاي عـام       ، آن گفته شد   آنچه در مورد زبان معيار و خصوصيات      
 زبان معيار يك صورت جزم و ثابت نيست كه هيچ گونه تغييـر سـبكي را بـر نتابـد                    .آن بود 

اين  .ي متعدد است  ها  گونهزبان معيار با توجه به نوع متن يا گفتمان داراي            ).1383،  رضايي(
 ، تجـاري  ، به سـياق اداري    توان  مياع سياق   از انو . نامند  ميسياق يا گونه كاربردي       را ها  گونه

ي خـاص خـود   ويژگيهـا هـر نـوع سـياقي داراي    .  علمي و غيـره اشـاره نمـود      ، ادبي ،حقوقي
البته سياق علمـي يـك اصـطالح كلـي          . اند   از سياق علمي   اي  نمونه دانشگاهي   يكتابها.است

ماننـد   ،ي علمـي گونـاگون  هـا  رشـته است و خود شامل انواع مختلفـي اسـت كـه مـرتبط بـا               
اشاره  )1369( شناس  حقچنان كه    .استادبيات  و   شيمي   ، فيزيك ، فلسفه ، مهندسي ،پزشكي

ي كـاربردي   هـا   گونـه يك زبان علمي عام وجود دارد كه در بـر دارنـده تمـام               ،  نموده است 
ي هـا   گونـه ي علمي گوناگون    ها  رشتهاين زبان عام به تناسب       .ستهاي مختلف علوم ا    شاخه

از ايـن لحـاظ كـه بـه     اسـت و  ي علمي مختلف  ها  رشته مربوط به    كهدارد  كاربردي مختلف   
 ي زبـان علمـي را سـميعي       ويژگيها. اند  داراي خصوصيات مشتركي   ،سياق علمي تعلق دارند   

  :اين گونه بيان نموده است )44 ص ،1378(
زبان علمي زباني است شفاف با تعبيرهاي مستقيم و داراي ساخت منطقي و             «

 لفظ به معناي حقيقي يـا آن معـاني مجـازي و كنـايي بـه                 ،باناين ز . نظم و آراستگي  
 بـراي   ، قـوه  ، نيـرو  ، مثل تـوان   ،در زبان علمي از مترادفات     . كه مشهورند  رود  ميكار  

  ».شود ميبيان مفهوم واحد استفاده ن
زبان علمي نقشي اخبـاري و شـناخت شناسـانه دارد واز             )1369( شناس  حقبه اعتقاد   

 در  ، در مقايسه با زبان روزمره     ،همچنين .ه اشخاص و موقعيت ندارد     اتكاي چنداني ب   ،اين رو 
بر اين باور است كـه      ) 142، ص   1378 ( سارلي .گيرد  ميزبان علمي حذف كمتري صورت      

تـرين انحـراف از    ترين كاربرد زبان معيار در جامعة زباني است و كوچـك     گونة علمي دقيق  
افزايد كه    او مي . گيرد  ز پاسداران زبان قرار مي    معيار در آن مورد انتقاد شديد دانشمندان و ني        

ويـژه كتـب      زبان علم تنها به كتابها و مقاالت علمي محدود نيست، بلكه كتابهاي درسـي بـه               
  .توان زيرمجموعه زبان علم دانست آموزش علوم را نيز مي
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  گان متون درسيژوا
. شـوند   مـي م   درسي به دو دسـته كلـي عمـومي و تخصـصي تقـسي              يكتابهاگان در متون    ژوا
گان عمومي آن دسته از كلمات هستند كه بـه زبـان عمـومي تعلـق دارنـد و در هـر نـوع            ژوا

سـياق خـاص علمـي      ،  بـا ايـن حـال      .ارتباط گفتاري يا نوشتاري ممكن است بـه كـار رونـد           
 .كنـد   ميگان نيز ايجاد    ژ درسي محدوديتهايي را در خصوص استفاده از اين نوع وا          يكتابها
  . خاص زبان گفتاري و عاميانه در اين نوع متون پذيرفته نيست الفاظ،مثالبراي 

 كـه خـاص يـك رشـته علمـي           گوينـد   ميگان تخصصي به الفاظ و اصطالحاتي       ژوا
. كـرد  با مترادفهايشان جايگزين     توان  مياين نوع الفاظ را ن     .ندداراي   هژو بار معنايي وي   است  

  «ريــز«ه ژ از وا»اقتــصاد خــرد « در اصــطالح»خــرد« بــه جــاي كلمــه تــوان مــينبــراي مثــال، 
  گان عمومي ايـن كـار بـه عنـوان يكـي      ژ در حالي كه در مورد وا      ؛دكر استفاده   »كوچك«يا  
ــدارد     از  ــي ن ــا منع ــه تنه ــرار ن ــوگيري از تك ــراي جل ــسجام و ب ــدات ان ــسن  ،تمهي ــه ح    بلك

  .شود ميتلقي 
گان تخصـصي اسـتفاده از معادلهـاي متعـدد          ژيكي از مشكالت مهم در خصوص وا      

ي علمـي متـون   هـا  رشـته از آنجـا كـه در بـسياري از     .اسـت ي يك اصطالح علمي واحد  برا
 تـا   كوشند  مي مترجمان و نويسندگان     ،درسي حاصل اقتباس و ترجمه از منابع خارجي است        

 بـسياري از ايـن الفـاظ        ؛ زيرا معادلهاي فارسي را در برابر اصطالحات خارجي به كار گيرند         
ي معادلهـا  ، سليقه شخصي افرادسبب به گاهو روند  به كار مي براي اولين بار در زبان فارسي   

برد رايـن ناهمـاهنگي در كـا       .شـود   مـي مختلف در برابر يك اصطالح علمـي بيگانـه وضـع            
 در نتيجه ممكن است سوء تفاهمهايي را پديد كند؛ را سردرگم مي   خوانندگان   ،اصطالحات

ســردرگمي و اخــتالل در  ســبب اســتافــزايش روزافــزون واژگــان متــرادف ممكــن  .آورد
اشـاره كـرده اسـت، ايـن مـورد در           ) 1384(كه يارمحمـدي      البته چنان . برقراري ارتباط شود  

  .كند متون علمي مشكالت بيشتري ايجاد مي
 و نـشان    را بررسي كرده   شناسي  زباناصطالحات رشته   )1381( زاده و يوحنايي   بدري

دستي اصـطالحات موجـود در منـابع         كه در اين رشته واگرايي شديدي در مورد يك         اند  داده
فارسي وجود دارد تا جـايي كـه گـاهي حـدود ده معـادل فارسـي در برابـر يـك اصـطالح                        

گـان تخصـصي در متـون دانـشگاهي         ژيكي ديگر از مشكالت وا     .خارجي به كار رفته است    
 آنهـا ورود اصطالحات خارجي است كه به دليل نداشتن معادل و يا آگاه نبودن نويـسنده از    

  .گيرد مي صورت
االمكـان از بـه كـار بـردن الفـاظ       تـي تـا ح نويسندگان و ويراستاران متون درسي بايد       



 عيار / 102

ي فارسي اصطالحات علمي بايد آن صورتهايي را      معادلهاهمچنين در مورد     .پرهيزندببيگانه  
و رواج دارنـد و بـه نـوعي     اسـت   به كار گيرند كه در ميان اكثريت اهـل فـن پذيرفتـه شـده                

ي معادلها است كه در يك كتاب درسي نويسنده گفتني .شوند مييار تلقي   گان علمي مع  ژوا
رف سـاخت و    ژ را به جاي اصطالحات رايـج و مـشهور           »ساختار عميق « و   »ساختار سطحي «

   . به كار برده استشناسي زبانروساخت در 
  

   درسييكتابها  اهميت آن در تدوين متن وشناسي زبان
ل گفتمان است كه به مطالعـه متـون نوشـتاري و انـواع آن      از تحلياي شاخه 1 متن شناسي  زبان

 : اسـت  قبيـل ايـن   يي از   پرسـشها  در پي پاسخ به      شناسي  زباناين شاخه از     .پردازد  ميدر زبان   
اي را مـتن     يي الزم اسـت تـا نوشـته       ويژگيهاچه   شود؟ متن چيست؟ چگونه توليد و تعبير مي      

 ة مـتن كـاربرد وسـيعي در تهيـ         شناسي  انزبامروزه   بناميم؟ سازمان دروني متن چگونه است؟     
 ي خواندن و درك مطلـب و ترجمـه دارد         مهارتها ، روشهاي تدريس  ،متون و مطالب درسي   

دوبگرانـد و    . اسـت  2 متنيـت  ، متن شناسي  زبانموضوع اصلي   ). 1383،  زاده و افخمي   آقاگل(
ل ارتباطي  بر اين باورند كه متن يك عم(De Beaugrande & Dressler, 1981, p. 3) درسلر

 5،پـذيرفتاري  4،تگيپيوس 3،ند از انسجاما  عبارتاصول اين .ت اساصلهفت   داراي است كه 
اي فاقـد هـر       اگـر نوشـته    نآنـا  باور به 9.متنيدرون   و 8بافتاري 7،قصدمندي 6،بخشي آگاهي

 مـتن بـراي مـتن بـودن         به طور كلي،   . داراي ارزش ارتباطي نيست    ، از اين معيارها باشد    كي
اي از تحليل گفتمان اسـت        شناسي متن شاخه    ويژگيهاي خاصي برخوردار باشد؛ زبان    بايد از   

ايـن گـرايش امـروز    . پـردازد  كه به مطالعه متنها و بررسي سـازمان مـتن و ايـن ويژگيهـا مـي        
كاربردهاي وسيعي در تهية متون و مطالب درسـي، مهـارت خوانـدن و درك مطلـب يافتـه                   

ن و عوامل سازندة آن، بخصوص متـون آموزشـي بـه            شناختي و علمي مت     بررسي زبان . است
عنوان پيامهاي نظام آموزشي و يك نظام ارتباطي بزرگ، از يك سـو امكـان نگـارش بهتـر                   

كنـد و از سـوي ديگـر          فـراهم مـي    تر و اثرگذارتري از متـون را        هاي روان   متون و ارائه گونه   
                                                                                                                                        
1.  text linguistics 
2.  textuality 
3.  cohesion 
4.  coherence 
5.  acceptability 
6.  informativity 
7.  intentionality 
8.  cotextuality 
9.  intertextuality 
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د؛ شـناخت ايـن   كنـ  گيريهـاي شخـصي ارائـه مـي     شاخص علمي، براي نقدي خالي از جهت     
 حال، هر يـك از ايـن   .سازد اصول درك صحيح مفاهيم را نيز فراسوي كژفهميها ممكن مي      

  :كنيم هفت اصل را بررسي مي
  
  انسجام. 1

 .گـاني اشـاره دارد    ژ وا ارتباط متقابل جمالت و اجزاء متن از نظر دستوري و         ه  شيوانسجام به   
زماني كه تعبير يك عنصر در متن  (Halliday & Hassan, 1976, p.1) به قول هليدي و حسن

 ةشـيو .  بـا انـسجام سـر وكـار داريـم          ،مستلزم ارجاع دادن به عنصر ديگري در آن متن باشـد          
كـه بـه ايجـاد      مـؤثر   هـاي    تركيب الفاظ طبق الگوي ساختاري زبان خاص براي توليد جملـه          

 كـه  نويـسد  مـي  (Dannelly, 1994, p. 96) دنلي .شود ميارتباط موفق بينجامد انسجام ناميده 
 زيرا اين عوامـل همبـستگي مـتن    ،كنند ميعوامل انسجام به ايجاد يك متن قابل فهم كمك  

.  كه فرايند درك مطلب به نحو مطلـوبي تـداوم يابـد            شوند  ميو موجب   دهند    ميرا افزايش   
 اسـت  4گـاني ژو انـسجام وا    3 عوامـل ربطـي    2،حـذف  1ع،عوامل انسجام در متن شامل ارجـا      

(Halliday, 1985, p. 288).         اسـت؛  ارجاع به معنـي اشـارات بعـدي بـه يـك عنـصر در مـتن
 كـه   شـود   ميحذف به فرايندي اطالق     . ي ارجاع هستند  ها  نمونهاز  اي    صفات اشاره   و ريضما

 زيرا نويسنده بر اين باور است كه خواننـده          ؛شوند  ميدر آن بعضي از عناصر در متن حذف         
  .شناسد ين متن باز ميعناصر محذوف را با توجه به اجزاء پيش

هـا را در      حـروف ربـط و قيـدهايي هـستند كـه ارتبـاط گـزاره               عوامل ربطـي عمـدتاً    
ين عوامـل ربطـي     تـر   مهـم .سـازند  هاي مجاور بر اساس برخي روابط معنايي بر قرار مي          جمله
  :ند ازا عبارت

1 .نيز، همچنين، در ضمن، به عالوه،و:  مانند5؛افزايشي .  
  . هنگامي كه، قبل از، سپس،تي كهوق :مانند 6؛زماني. 2
  . براي نمونه، از جمله،براي مثال:  مانند؛توضيحي. 3
  . از طرف ديگر، با اين حال، اما،ولي:  مانند7؛بر عكسي. 4
  ؛ به خاطر، به علت، چون،زيرا: مانند 8؛علتي. 5

                                                                                                                                        
1.  reference 
2.  ellipses 
3.  conjunctive 
4.  lexical cohesion 
5.  additive 
6.  temporal 
7.  adversative 
8.  causal 
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 .كننـد   مـي اين عوامل ربطي ارتبـاط بـين ديگـر عناصـر مـتن را مـستحكم و شـفاف                    
دهد كه منظـور نويـسنده        به خواننده اين امكان را مي      ، خاص طور  آنها، به ك از   ير  انتخاب ه 

  و  تكرار ،مايي با ه  ، تضاد ، مانند هم معنايي   ،گاني به روابط معنايي   ژانسجام وا . را بهتر دريابد  
 بـه جـا از ايـن ابزارهـاي     ةاسـتفاد  .(Brown & George, 1983, p. 194) سـت شمول مربـوط ا 

 .داردرا  خواننـده  ة و درك مطلب به وسيلادرسي نقش زيادي در انتقال معنانسجام در متون  
د ارتبـاط الزم بـين بخـشهاي        توانـ   مـي  خواننـده ن   ،اگر متني از نظر عوامل مذكور فقير باشـد        

رو  همختلف آن متن را برقرار نمايد و در نتيجه در پردازش و درك مطالـب بـا مـشكل روبـ                    
 توجــه نماييــداســت  دانــشگاهي نقــل شــده ياز كتــاب كــه اي  نمونــهاكنــون بــه .خواهـد شــد 

  :)اشكاالت سجاوندي و اماليي از متن اصلي است(
 اسـت كـه     اي گونه ه زيرا طبيعت انسان ب    ،پذيرند  را نمي  تغييرات  طبيعي طوره  بافراد  

 ولي اگـر قبـل      ؛وضعيت موجود نيست    تغيير به مند هبا وضع موجود سازگار گرديده و عالق      
را تغييرات  تـدريج ه ب بگوييم و نابراي آن را تغييرات د را آماده كنيم و علت افرا تغييراتاز  

 را بـه عنـوان      تغييـرات  و   كننـد   مـي كم خود را با وضع جديـد سـازگار            كم نآناانجام دهيم   
  .پذيرند واقعيت مي
 را در اين پـاراگراف كوتـاه شـش          تغييرات ةژ نويسنده وا  ،شود  ميمالحظه  چنان كه   

 )اسـتفاده از ضـمير    ( و ارجـاع      در حالي كه اگر از ابزار انسجام حذف        ،استبار به كار برده     
  . تكرار نمايدچندين دفعه الزم نبود كه اين كلمه را ،گرفت ميبهره 

  
  پيوستگي .2

  پيوسـتگي اسـت   نمايـد،   مـي گي يك نوشته كه آن را به عنوان متن قابل قبـول             ژين وي تر  مهم
(De Beaugrnde, 2004). الف انسجام كه بـه وسـيله عناصـر سـاختاري     اين خصوصيت بر خ

بلكه به ارتباط معنـايي و منطقـي ميـان       ،   ارتباطي به ساختار دستوري متن ندارد      ،آيد ميپديد  
 اماخواننـده آن را     ،باشـد داشته  اي انسجام بااليي     ممكن است نوشته   .اجزاء متن مربوط است   

زيرا داراي ارتباط معنايي و منطقي       ؛گونه در نظر گيرد    ربط و هذيان   به عنوان مشتي الفاظ بي    
گـي مـتن   ژمعتقدند كه پيوسـتگي آن وي  (De Beaugrnde, 2004)دوبگراند و درسلر  .نيست

  .  خواننده آن را با معني و مفهوم تلقي كندشود مياست كه باعث 
 داراي ، درسي به دليل ضعف در پيوسـتگي بـراي خواننـده گنـگ             يكتابهابرخي از   

  زيرا نويـسنده آن را از منـابع مختلفـي كـه احيانـاً              ند،ا و در واقع نامفهوم    بريده بريده    ،نوسان
آوري نموده و نتوانسته اسـت ارتبـاط معنـايي و منطقـي               جمع ،ندا  ي ضعيف ها  ترجمهحاصل  
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 تهيه شده نور    دانشگاه پيام  يكتابها كه از يكي از      يبه متن  .الزم را بين آن مطالب ايجاد نمايد      
  :) و سجاوندي از متن اصلي استدستوري، ت اماليياشكاال( توجه كنيد ،است

روسـت و بـراي    هاي در ارتباط بـا افـراد روبـ     يك مدير با مسائل و مشكالت پيچيده      
حل مشكالت و دشواريها و ايجاد ارتباط صحيح بين افراد معلومات تخصصي مدير كمك              

 در صـد موفقيـت   ند صدتوان ميولي ن آيد  مي كه تجربيات شخصي مدير به ياري او         كند  مي
 يـك مـدير بعـد از رويـارويي بـا مـشكالت              شود  ميمدير را تضمين كنند و گاهي مشاهده        

مذكور ترجيح مي دهد شغل مديريت را رها ساخته و در زمينه تخصص خود انجام وظيفـه                 
  .كند

متن فوق عالوه بر اشكاالت متعدد در خصوص انـسجام و            شود  ميچنان كه مشاهده    
داند كـه چگونـه بـين دو عبـارت           ر منطقي نيز نارساست وخواننده نمي     قواعد دستوري از نظ   

كـه تجربيـات شخـصي مـدير بـه كمـك او             « و   »كنـد   مـي معلومات تخصصي مدير كمك     «
 .ارتباط برقرار كند »آيد  مي
  
  آگاهي بخشي .3
گي اطالعاتي متن در درجه نخست به شيوه كاربرد عناصر زباني جهت ارائـه اطـالع در                 ژوي

ايجاد توازن ميان اطالعات كهنه وجديد باعث  .(De Beaugrnde, 2004) كار داردمتن سر و 
 ارتباطي وجود مقداري     نظام البته در هر نوع    . كه قابل فهم و جالب است      شود  ميايجاد متني   

با اين حال اگر اطالعات زائد و حـشو از انـدازه الزم              .براي موفقيت ارتباط الزم است     حشو
 .شـود   مـي  بلكـه تبـديل بـه مـانعي در ايـن راه              ،كند  ميمكي به فهم متن ن    فراتر رود نه تنها ك    

 كـه گويـشوران بـومي زبـان         اند  در يك تحقيق به اين نتيجه رسيده       )1384( رحيميان و رهبر  
 و معتقدند كنند ميتر و بهتر از متون طوالني درك        فارسي متنهاي كوتاه و مختصر را راحت      

همچنـين   .شـود خواننـده مـتن را بهتـر دريابـد            ميكه حذف حشو از متون نوشتاري موجب        
 1 ردرو آندرســونةبــه نقــل از تحقيــق انجــام شــده بــه وســيل )155ص، 1377( يارمحمــديان

هايي با يـك پـنجم حجـم     نوشته است كه در يك آزمايش دانشجوياني كه خالصه      )1980(
 ،ه بودنـد  متن اصلي را خوانده بودند نسبت بـه دانـشجوياني كـه مـتن اصـلي رامطالعـه كـرد                   

اين مطالعه به اين نتيجـه رسـيده بـود           .اطالعات مهم را بهتر تشخيص داده و ياد گرفته بودند         
كه متنهاي مختصر كه فقط حاوي اطالعات مهم است بـه تمركـز حـواس خواننـده كمـك                   

  .نمايد مي زيرا از تقسيم وقت او بين مطالب اصلي و تفاصيل جلوگيري ؛كند مي
 كهنـه و    ي اطالعـات  ارائـه  ، ماهيـت آموزشـي    دليل داشتن  به   ، درسي يكتابهاالبته  در    

ايجاز كه يكـي از      .دكن مطالب را درك     آنهامفروض الزم است تا خواننده بتواند با كمك         
                                                                                                                                        
1.  Rederou Anderson 
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و ايـن شـرط    )76ص 1378، سـميعي ( مراد استةص بالغي زبان است مشروط به افاد     يخصا
بديهي است در يك مقاله . ازدس  و نوع نوشته مي، مخاطب،كاربرد آن را محدود به موقعيت
اي خاص هستند ايجاز بيشتري ممكن است تـا يـك          ن رشته اعلمي كه مخاطبان آن متخصص    

ي كـه بـراي آمـوزش از راه         يكتابهاهمچنين در    .كتاب درسي مخصوص دانشجويان مبتدي    
اي از اطناب بهره گرفـت تـا مخاطبـان در درك موضـوع               بايد تا اندازه   شوند  ميدور تدوين   

بخـشي بـه ايـن معنـا          بايد به اين واقعيت توجه داشت كه اصل آگاهي         ،بنابراين .ان نمانند ناتو
 بلكـه تـوازن ميـان اطـالع جديـد و مفـروض              ،نيست كه تمام اطالعات در متن جديد باشند       

  .ي بخشي در متن اهميت داردبه عنوان معيار آگاهاست كه 
  
  بافتاري .4

 تعبيـر  متني در يـك بافـت خـاص          گونهنيست و هر  هيچ نوع اطالعي بدون بافت قابل انتقال        
 هرگونـه متنـي اعـم از نوشـتاري يـا گفتـاري در       نويسد مي (Trask, 1995) تراسك .شود مي

معتقـد   (Donnelly, 1994, p. 159) همچنين دونلـي  .رود قابل تعبير است بافتي كه به كار مي
 از اين نظر كـه بـدانيم چگونـه           مورد نياز ما را    اتاست كه دستور زبان به تنهايي تمام اطالع       

در يك كتـاب     .دهد در موقعيتهاي مختلف سخن بگوييم و يا بنويسيم در اختيار ما قرار نمي            
 ، مـدت زمـان آمـوزش      ، دانش قبلي فراگيـران    ،گي شامل آموزشي بودن متن    ژدرسي اين وي  

رسي را  اي كه يك كتاب د      نويسنده ، مثال يارب .ميزان دسترسي به استاد و موارد ديگر است       
 بايد شرايط ايـن دانـشجويان را از ايـن نظـر كـه          نويسد  ميبراي دانشجويان دانشگاه پيام نور      

 در ،بنابراين . در نظر داشته باشد، و كمتر به استاد دسترسي دارند   ند بيشتر خودخوان بود   نآنا
مكـان  اال  تـا حتـي    كار گيرنـد   نويسندگان و ويراستاران بايد نهايت دقت را به          كتابهااين نوع   

توجهي بـه موقعيـت در برخـي انـواع مـتن، مثـل متـون           بي .متن بدون پيچيدگي و ابهام باشد     
بنـا بـه شـرايط، ايـن متنهـا مخاطبـان را از يـك موقعيـت تحـت                    . نمايشي يا ادبي مجاز است    

انـد    ايـن انـواع بـا اينكـه فرعـي         . كـشانند   نظارتشان بدون واسطه الزم به موقعيـت ديگـر مـي          
تواننـد    كننـدگان در يـك ارتبـاط اجتمـاعي مـي            ند كـه چطـور شـركت      توانند روشن كن    مي

توان از طريـق اسـتفاده از شـكل جـايگزين             نظارت بر موقعيت را مي    . موقعيتها را تغيير دهند   
  .براي اسمهاي انتزاعي اشياء يا حوادث انجام داد

  
  بينامتنيت. 5

ص و اطـالع از      نيازمنـديهاي يـك مـتن خـا        ،اين خصوصيت شامل دانش در باره نـوع مـتن         
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دانـش در خـصوص    .دهـد   قرار مي  تأثيرمتن ديگري را تحت     ،  يي است كه يك متن    ها  شيوه
 ة زيرا نويسنده بايد بداند كه ساختار يك كتاب درسي با يك مقال            ؛نوع متن بسيار مهم است    

اي داراي ساختار و صورت خـاص خـود          هر نوع نوشته   .نامه متفاوت است   تحقيقي و يا پايان   
اي است كه از     شناسيم به دليل تجارب گذشته     اي را به عنوان روزنامه مي       ما نوشته  اگر .است

اي داراي خصوصيات و اسـلوب خـاص خـود           در واقع هر نوع نوشته     .ساختار روزنامه داريم  
د مـتن درسـي     توان  مي ن ،ي آن آشنا نباشد   ويژگيهااگر كسي با ساختار كتاب درسي و        . است

از او  نامه نداشـته باشـد نبايـد         جويي اطالع كافي از ساختار پايان     اگر دانش  .خوبي توليد نمايد  
 ،همين موضوع در مورد خواننده نيـز صـادق اسـت    . پايان نامه خوبي تهيه كند  ،انتظار داشت 

داراي تجربـه قبلـي نباشـد      آشنايي نداشته باشد ونوشته متني با خصوصيات آن     ةاگر خوانند 
 كتاب درسي بايد داراي سـاختار و سـبك          ،نابراينب .درك دقيقي از آن متن نخواهد داشت      

مندي متون  دهندة تاريخ    نشان بينامتنيت .مناسب و متعارف رايج در موقعيتهاي آموزشي باشد       
تـوان از     توان به تنهايي و بدون اتكا به متون ديگر فهميـد؛ زيـرا نمـي                هيچ متني را نمي   . است

بنـابراين،  . انـد اجتنـاب كـرد       كـرده   سـتفاده استفاده كردن لغات و عباراتي كه ديگـران قـبالً ا          
دهندة آن است كه همه رويدادهاي ارتباطي به نـوعي بـه رويـدادهاي پيـشين                 بينامتنيت نشان 

اي در يـك زنجيـرة بينـامتني     تـوان حلقـه    يك مـتن را مـي     . گيرند  مربوطند و از آنها بهره مي     
تن يـا متـون ديگـر را در         اي از متون كه در آن هر متن عناصري از مـ             دانست، يعني مجموعه  

بينامتنيـت صـريح و   : سازد  دو نوع بينامتنيت را از هم متمايز مي1فركالف. كند خود تعبيه مي 
بينامتنيت صريح داللت دارد بر به كارگيري متون ديگر در يـك مـتن بـه                . بينامتنيت سازنده 

ص صورت مستقيم كه در ايـن حالـت بـا عاليـم نقـل قـول و يـا چيـزي شـبيه بـه آن مـشخ                           
كارگيري عناصري از يك نظم گفتماني ديگر بـه يـك    ولي بينامتنيت سازنده با به    . گردد  مي

بـراي مثـال،    . گوينـد    نيـز مـي    2متن مربوط است؛ به اين نـوع بينامتنيـت، بينامتنيـت گفتمـاني            
تـوان نـوعي از بينامتنيـت         استفاده از اصطالحات ديني يـا علمـي در گفتمـان سياسـي را مـي               

اي از     به طور خالصه بايد گفت كـه هـر متنـي درونمايـه             .)1387سلطاني،  (گفتماني دانست   
متون ديگر دارد و ايـن مـتن درونـي ممكـن اسـت موضـوع خـود را از كـدهاي فرهنگـي،                        

در ارتباط با تدوين متون دانشگاهي نيز بايد گفت         . اجتماعي، اخالقي، و جز آن گرفته باشد      
لمي در يك رشتة خاص ارتباطي تنگاتنگ بـا  كه بينامتنيت نقشي اساسي دارد و هر كتاب ع    

  .ساير منابع و متون مربوط به آن رشتة مشخص را خواهد داشت

                                                                                                                                        
1.   Fairclugh 
2.  interdiscursivity 
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  پذيرفتاري .6
 مخاطـب نيـز     ،با اين حال   .هدف توليدكننده متن انتقال اطالعات مورد نظر به مخاطب است         

 ،منطـق اسـت     پيوسـتگي و   ، ارتباطي كه داراي انـسجام     يبه عنوان متن   بايد متن توليد شده را    
اين اصل با نگرش دريافت كننده متن ارتبـاط داردكـه آيـا آن را بـراي خـود مفيـد                      .بپذيرد

البته خواننـدگان    .افزايد يا نه    كه آن متن چيزي به دانش او مي        كند  ميداند و آيا احساس      مي
 از متوني كه داراي نابسامانيهايي نيز هست با         تا ندوشك  ميبر اساس اصول همكاري گرايس      

هاي   جنبه ، نوع متن  :پذيرفتاري به عواملي از قبيل     .كمك دانش عمومي خود چيزي دريابند     
ــستگي دارد ،اجتمــاعي و فرهنگــي ــدوين   . و مقبوليــت اهــداف ب ــن اصــل در ت ــااي  يكتابه

 و  انادت زيرا اگر كتابي طوري تدوين شده باشد كه نـزد اسـ            ؛استاهميت  بادانشگاهي بسيار   
 هـر چنـد     ،شـت كتـاب نخواهنـد دا    خوانـدن   اي بـه      عالقه نآنا ،دانشجويان مقبول واقع نشود   

البتـه بايـد يـادآوري نمـود كـه          . ناچار باشند كه آن را به عنوان منبع درسي الزامـي بخواننـد            
 .كنـد   مـي ظاهري كتاب نقش زيادي در پـذيرش آن توسـط مخاطبـان ايفـا                ساختار زباني و  

،  داراي اشتباهات اماليـي    آن را  و   ندك  مياي با يك كتاب جديد برخورد        زماني كه خواننده  
 ،بيند مي و نارساييهايي از اين دست       ،بندي غير منطقي   راگرافا پ ، نگارش نامناسب  ،دستوري

 حتـي اگـر محتـواي علمـي آن خيلـي            ، خواهـد شـد     آن كتاب كاسته   ة به مطالع  اش  هاز عالق 
ي اجتمـاعي و  هـا   البته قابليت پذيرش به عوامل ديگري همچون نوع متن، جنبـه       . باشد خوب

  .فرهنگي و مقبوليت اهداف بستگي دارد
  
  قصدمندي .7

گي به قصد و منظور نويسنده بـراي توليـد متنـي منـسجم و پيوسـته كـه در راسـتاي                      ژاين وي 
 در هـر    اصوالً ).1383،  زاده و افخمي   آقاگل( هدف مورد نظر طراحي شده باشد اشاره دارد       

هـايمز   .بـسيار مهـم اسـت     ويسنده براي مخاطب    نوع ارتباط زباني قصد و منظور گوينده يا ن        
هاي بافت معرفي  قصد را يكي از مشخصه )Brown & Yule, 1989, p. 39به نقل از () 1964(

  كننـدگان در   گـي نـاظر بـر ايـن اسـت كـه هـدف شـركت               ژ كه اين وي   نويسد  ميو   نمايد  مي
  .خواهند برسند اي مي يك ارتباط زباني چيست و به چه نتيجه

معتقدنـد كـه يـك ارتبـاط     ) (De Beaurnde & Dressler, 1981  درسـلر دوبگرانـد و 
كننـدگان در گفتمـان را داشـته          بيني اهداف ديگر شركت     موفق بايد توانايي الزم براي پيش     

كنند و بـراي      نويسنده و خواننده بر اساس اصل همكاري گرايش در گفتمان رفتار مي           . باشد
بـر  . شـود  ريـزي مـي     كننده برنامـه     هر دو شركت    گفتمان از طرف   ،حل مسئله در روند تعامل    
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كنندگان كتابهاي دانشگاهي بايد پاسخهاي احتمالي خوانندگان به متـون      همين اساس، توليد  
بيني نمايند و براي رسيدن به چنين مهمي الزم است به ارزيابي متون مذكور                مذكور را پيش  

  .مذكور جويا شوندبپردازند و نگرش استادان و دانشجويان را نسبت به متون 
  

  گيري  نتيجه
 در تدوين منابع درسي دانشگاهي در بخش نخست         شناسي  زباندر اين نوشتار اهميت دانش      

ي زبـان  ويژگيهـا ين تـر  مهـم نقش زبان معيار در اين خصوص مورد بحث قرار گرفـت و بـه          
و امـال    ايـن خـصوصيات شـامل      .معيار نوشتاري مورد استفاده در سياق علمي اشاره گرديـد         

گرايـي   اجتناب از عربي   ،استفاده نكردن از عناصر قديمي و مهجور       ،الخط پذيرفته شده   رسم
همچنـين خـصوصيات سـياق علمـي و         . ستپرهيز از الگوهاي بياني بيگانه ا      و،  نويسي و سره 

در بخـش ديگـري از ايـن مقالـه بـه            . گان در چنين متوني مورد بحث قرار گرفت       ژ وا ويژه  به
 درسي دانشگاهي پرداختيم و بـا بـر         يكتابهاتن و اهميت آن در تدوين        م شناسي  زبانمعرفي  

 نقــش ايــن اصــول در تــدوين هــر چــه بهتــر متــون آموزشــي ، شــمردن اصــول هفتگانــه آن
 ويراستاران با مـوازين زبـان       ويژه  به آشنايي نويسندگان و     ،در واقع  .دانشگاهي را نشان داديم   

 كـه    شـود   مـي عث توليد متوني منـسجم و منطقـي          متن و تحليل گفتمان با     شناسي  زبان ،معيار
گـويي ارتبـاطي      حـشو و زيـاده     ، به دور از ابهام    رد و براي استاد و دانشجو جذابيتي خاص دا      
چنين متون آموزشي عالوه بـر تـسهيل انتقـال          .كند  ميموفق را بين نويسنده و خواننده ايجاد        

 بـومي نمـودن     ويژه  بهن علمي و     به پيشبرد فرهنگ و زبا     ،علوم و فنون مختلف به دانشجويان     
  .كند ميعلوم و فناوريهاي گوناگون كمك 
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