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 :نگارشی منظر از دانشگاهی یها کتابپژوهشی در 
 نویسی کلیشهشناسی  آسیب

 
 1سیدان الها 

 (7/5/98 پذیرش:ـ  5/7/97 دریافت:)

 

 چکیده
 هـای  سال در دارد. علمی های یافته و مفاهیم انتقال درمهمی  نقش، زبان  دانشگاهی های پژوهش در
 و شـده  رسـانی  پیـام  در اخـتالل  موجـب ه واژ نادرسـت  کاربرد و دستوری قواعد به توجهی بی اخیر
 و هـا  واژه برخـی زدگی و کاربرد ناشیانة شتاب، تکراردر پی داشته است.  زبان برای یدج یها آسیب
ایـن   است. زبانی شده های کلیشهبرخی  گیری شکلموجب  که ستها ا آسیب این جملة از عبارات
 قـالبی  تکرار دلیل   به و اند رفته کار  به دانشگاهی متون درگسترده  صورت  بهو  تفکر بدون ها کلیشه
 از کاسـتن  ضـمن ، اطنـاب  و ابهـام  مـببی،  ادبی ،عامه زبان از تأبیرپذیری کلمات، نادرست کاربرد و

 یهـا  آسـیب  تبیـین  منظـور   بـه در ایـن پـژوهش،    اند. زده آسیب زبان زایایی به ،سالست و صراحت
 شـش  در زبانی های لیشهها، ک آن اصالح برای هایی حل راهارائة  و دانشگاهی متون در نویسی کلیشه
 ،یآغاز یها بخش در ها کلیشه دهد می نشان بررسی این تایجن شوند. می بررسی دانشگاهی نامةدرس
 شـوند:  مـی  ساختهگوناگونی  های شیوه به و روند می کار  به دانشگاهی متون در کالمی پایان وی میان
و  مبتـذل  ادبـی  عبـارات  از گیـری  بهـره  عامـه،  زبـان  ازتأبیرپـذیری   بیگانه، های زبان از برداری گرته
 از گیـری  بهره با توان می ها کلیشه اصالح برای آن. معنای تغییر و کلمه وسیقام معنای به توجهی بی

 بـرای  مناسـبی  جایگزین ... و بدل ربط،  حر  قید، از استفاده با و فارسی زبان دستوری های ظرفیت
 هـای  کلیشـه  برخـی  از راهـا   هنویسـند  نیـز  مناسب سجاوندی عالئم کاربرد اینکه ضمن یافت؛ها  آن
  کند. می ازنی بی زبانی
 
 ها کلیدواژه
 .دانشگاهی متون نگارش، کلیشه، علم، زبان

                                                                                                                                        
 (.e.sayyedan@ltr.ui.ac.ir) دانشگاه اصفهان ،استادیار زبان و ادبیات فارسی  .1
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 مقدمه
 ارتبـاط  برقـراری  آن اصـلی  نقش که است زبانی های گونه ترین کاربردی جمله از علم زبان
 علـم  زبـان  یـا  علمـی  گونـة  اسـت.  مختلـف  علـوم  مفـاهیم  و هـا  یافتـه  انتقال و علم اهل میان
 کامل رعایت و واژگان صحیت انتخاب و است زبانی جامعة رد معیار زبان کاربرد ترین دقیق
 بـه  بایـد  علمـی  مفـاهیم  دارد. علمـی  مفاهیم انتقال در بسزایی اهمیت آن در دستوری قواعد
 بـه  زبـان  دسـتوری  قواعد با مطابق و ابهام هرگونه از دور به وفهمیدنی  پیرایه، بی ساده، زبانی
 علمـی،  یهـا  کتـاب  روزافـزون  انتشـار  و علـوم  فتپیشـر  با که درحالی شود؛ منتقل خواننده
 بـه  تـوجهی  بـی  است. داشته همراه به زبان برای بسیاری یها آسیب زبانی اصول به توجهی بی
 واژگانی خطاهای از ای مجموعه که است شده باع  دانشگاهی یها کتاب در نگارش شیوة
 متـون  ایـن  ویـرایش  در هـم  ویراسـتاران  برخـی  متأسفانه یابد. راهها  کتاب این به دستوری و

 نیـز  زبـانی  ویـرایش  ضـروری  هـای  حـداقل  به و شدهتمرکز م آن ظاهری زیباسازی بر بیشتر
 اند. نکرده توجه

 تفکـر   بـدون  و وسـیع  کـاربردِ  دانشـگاهی،  متـون  در نگارشـی  یهـا  از جمله آسـیب 
 تـی خالقی فاقـد  و تکـراری  عبـاراتِ  و کلمـات  هـا  کلیشـه  اسـت.  ای کلیشه عبارات و کلمات
 تعــاریف طبــق البتــه انــد. یافتــه راه دانشــگاهی متــون در مختلــف هــای شــیوه  بــه کــه هســتند
 در مـؤبری  بالغـی  نقـش ، عامه زبان مانند، زبانی های گونه از برخی در ها کلیشه شده، مطرح
 ایـن  از بسـیاری  نمایـد.  نمـی  صـحیت  علمی گونة درها  آن کاربرد اما دارند؛ ارتباط برقراری
 تـوان  نمـی  بنـابراین  و اند نشده وارد گفتاری زبان به و دارند کاربرد نوشتار دراً صرف ها کلیشه
 کـردن  طـوالنی بـا   اغلـب  اینکـه  ضـمن  گرفـت؛  نظـر  در زبان تحول های مصداق از راها  آن
، پـژوهش  ایـن  در هـا  کلیشـه شناسی  آسیب منظور  به کاهند. می آن رسایی و وضوح از نوشته
 توجـه  بـا  و بررسی 1دانشگاهی کتاب شش در نگارشی های لیشهک نظری، مبانی تبیین از پس
 عبـارات  و میـانی،  عبـارات  و کلمـات  ،آغـازی  های عبارت نوع  سه در متن در موقعیتشان به

   است: بوده ذیل های پرسش به پاسخ منظور به بررسی این شد. تحلیل و بندی طبقه پایانی

                                                                                                                                        
تـاریخ تحلیلـی زنـدگانی ائمـة معصـومین       ؛(1396)قائـدان،   م هجـری لـ تاریخ اسالم از آغاز تا سـال چه  .1

تـاریخ تحـول دولـت     ؛(1383)مکی،  تمدن اسالمی در عصر عباسیان ؛(1396)قریشی کرین و قاسمیان، 
از ابـوعلی  ) نویسی در ایران: نقـد و بررسـی منـابع برگزیـده     تاریخ(؛ 1394می و همکاران، )حات در اسالم

اجتمـاعی ایـران در    -تـاریخ تحـوالت سیاسـی   (؛ 1396داری، ( )قدیمی قیبلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی
 (.1395)شعبانی،  های افشاریه و زندیه دوره



 1931، پاییز و زمستان 54پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، سال بیست و سو ، شمارة       55

 

 زاست؟ آسیب نزبا برای چرا و دارد مشخصاتی چه چیست، کلیشه -

 برای ییها آسیب چه و چیست دانشگاهی های نامه درس در زبانی های کلیشه اقسام- 
   دارد؟ زبان

 دارد؟ وجود زبانی های کلیشه از پرهیز برای راهکارهایی چه -

 درهـا   شناسی آن آسیب و زبانی های کلیشه بررسی، حاضر پژوهش از هد  بنابراین
 ست.ها آن اصالح برای هایی حل راه هادپیشن و دانشگاهی های نامه درس

 

 پژوهش پیشینة
 مقالـه  چند تنها وصورت نگرفته  چندانی تحقیقات، فارسی زبان در زبانی های کلیشه باب  در
 زبـانی  هـای  کلیشـه » عنوان  با ای مقاله در (1396) ذوالفقاری: است شدهگاشته ن زمینه این در
 زبـانی  هـای  کلیشـه  کـه  کند می بررسی را وعموض این «فارسی عامة ادب کالسیک متون در
 اردکـانی  مختـاری  اسـت.  بـوده  مـؤبر  نگـاری  عامـه  در انـدازه  چـه  تـا  عامه کالسیک متون در
 ضـمن ( Partridge, 1985) پـارتریج  فرهنـگ  برمبنـای  «کلیشـه » عنـوان   بـا  ای مقالـه  در (1394)

 مقالـة  در (1393)ش ارانهمکـ  و میرعلـی  زاده حسـن  کند. می تبیین را آن اقسام کلیشه، تعریف
 ادبـی،  نقـد  در آن جایگـاه  و 1پرمیاکو  نظریة معرفی ضمن «ها کلیشه عام نظریة بر درآمدی»

 ادبیـات  حـوزة  در هـا  کلیشه عام نظریة و ها کلیشه باب  در را گرایان صورت و شناسان زبان تلقی
 کنند. می بررسی عامیانهرا 

از  اسـت؛  شـده  نوشـته  دانشـگاهی  و سـی در متون برخی ویرایش باب  در نیز مقاالتی
 بـر تأکیـد   ضـمن  «درسـی  متـون  ویرایش دربارة چند نکاتی» مقالة در (1388) جریها :جمله
 بررسـی  را درسـی  متـون  دهی شکل در آن نقش و ویرایشی نکات برخی معیار، زبان رعایت
 مـتن  ای اجملـه فر واحـدهای  به جمله، و واژه بر عالوه را ویراستاران توجه مقاله این کند. می
 بـا  «سـخن  نویسی درست فرهنگ در معیارغیر  زبان» مقالة در (1396) داوری کند. می جلب
 کنـد.  مـی  بررسی را سخن فرهنگ های نادرستی و ها کاستی، متعدد های نمونه و شواهد ذکر
 یهـا  کتـاب  در هـا  کلیشـه شناسـی   آسـیب  کـه  شـود  مـی  مشـخص  هـا  پژوهشاین  در تأمل با

 ندارد. ای پیشینه دانشگاهی

  

                                                                                                                                        
1. Permyakov 
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 پژوهش نظری مبانی
  1الف( معنای لغوی و اصطالحی کلیشه

 یــا تصــویر معنــای بــه لغــت قــاموس در و اســت فرانســوی ای واژه اصــل در (cliché) کلیشــه
 و مجلـه  کتـاب،  کـردن  چـاپ  هنگام به را آن و کنند حک چوب یا فلز بر که است ای نوشته
 از مختلفـی  تعـاریف  اصـطالحی  معنـای  در (.«کلیشـه » ذیـل  :1377 )معـین،  برند کار به هغیر
 ,Stevenson)«مسـتعمل  و مبتـذل  عقیـدة  یـا  عبارت یک» :؛ از جملهاست شده مطرح کلیشه

2010: cliché)اسـت  مـرده  و روح بـی  که مستعمل مبتذل بیان» و» (Cuddon, 2013: cliché). 
 یکـدیگر  نـار درک رتغییـ  بـدون  و طـوالنی  زمان مدت که هستند کلمات از گروهی ها کلیشه»
  .(Pickrel, 1985: 257) «اند گرفته قرار قالب یک در رسد می نظر به و اند رفته کار به

ه نـام  بـ  (Partridge, 2005) پـارتریج  اریـک ابـر   کلیشـه،  بـاب   در پژوهش ترین جامع
 کهنـه،  کـه  اسـت  کوتـاهی  جملـة  یـا  عبارت کلیشه» پارتریج نظر  از است. ها فرهنگ کلیشه

 آن از زیـاد  دقـت  بـا  وسواسـی  نویسندگان و دقیق سخنوران که است مبتذل چنان و فرسوده
 عمـومی  فهـم  یـا  مخاطبـان  فهـم  بـه  توهینی آن کاربرد کنند می احساس زیرا کنند؛ می پرهیز
 طـور  بـه  هـا  کلیشـه  چـرا  کـه  پرسـش  ایـن  به پاسخ در پارتریج(. Partridge, 2005: xi) «است

                                                                                                                                        
دارد. ایـن   (formulaic language)وجوه مشترکی با موضوع زبـان قـالبی   پژوهش، کلیشه در این  مبح  .1

 ،الـب تعـاریف  غدر ارائه کرد؛ امـا   تعریفی واحدتوان  نمیای که  گونه بهدارد، اصطالح تعاریف بسیاری 
زبان قالبی اصـطالحی اسـت کـه در    »شود. درواقع  ن، سخن قالبی شناخته میتکرار عبارات موجود و معیّ

رود کـه در داشـتن    کـار مـی   هـایی بـه   گفـت  مـورد پـاره   بعضی از مطالعات توصـیفی و نظـری دسـتور در   
نـد و آنگـاه کـه بـه کـالم اعمـال       ا تمتفاو های زبانی های معمول نحوی و صرفی با دیگر ساخت ویژگی
برای بـرآوردن مقصـودی رایـج    که کند  شود استفاده از صورتی بابت از کلمات را به ذهن متبادر می می
( در 77: 1381ورتینکـو  ) در این باره، به عقیـدة  (. 119: 1389، و همکاران زاده )آقاگل« رود کار می به

دگاه روابـط نحـوی زنـده،    دی ها از آن ءِدارد که روابط میان اجزا ای وجود های نحوی زبان فارسی انگاره
ها  ها متغیرند و معنای آن های آزاد آن واژه ،ها بابت است ساخت نحوی در این انگاره و نیست پذیر توجیه

طـرح دسـتوری جملـه شـکل     از طریـق  برخال  واحدهای اصطالحی نه توسط مجموعـه واژگـان بلکـه    
ایـن   از جملـة را « شـدنی نیسـت کـه نیسـت     ها تمام پول»، «قبول نکرد که نکرد»ون گیرد. او عباراتی چ می

ها قالبی هستند که به صـورت تکـراری    ویژه حماسه داند. بسیاری از اشعار شفاهی به های قالبی می عبارت
ی از عبارت دیگر، اگر ابر کنند. به ها و گفتارهای یکسان استفاده می های معرفی داستان از صفات و قالب

 ,Baldick)شـود   بینی برای الگوهای بابتِ یک نوع پیـروی کنـد، قـالبی نامیـده مـی      یک شیوة قابل پیش

2001: formulaic).  و  دسـتور  ی است که به حـوزة زبان قالبی ازجمله موضوعات بح  ازبا توجه به اینکه
 نظر شد. صر ندارد، از طرح آن  مقالهاست و ارتباط مستقیمی با موضوع مربوط شناسی  زبان
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 راهـا   آن زدگی شتاب» کند: می استناد 1وایتکر فرانک از نیسخ به شوند، می استفاده گسترده
(. Partridge, 2005: xii) «شوند می ناشی ذهن تنبلی ازها  آن اوقات اغلب اما کند؛ می تقویت
 دام کــه - نــاقص تحصــیالت و اســت آســان هــا کلیشــه کــاربرد کــه اســت معتقــد پــارتریج
 عبـارتی  مطالعـه  کـم  و فرهنـگ  بی فرد ست.ها آن از بسیاری کاربرد علت - خوارهاست پخته
 نمایانـدن   بـه  تمایـل  اسـت.  روز بـه  و مناسب آن که کند می گمان و کند می  مشاهده را کهنه
 (.Partridge, 2005) شود می داده نشان بیگانه کلمات اقتباس درغالباً  خود

 نظـر  درهـا   آن بـرای  تفـاوتی  امـا  دانـد؛  مـی  شبیه مثلی عبارات به را ها کلیشه پارتریج
 هستند. قومی جمود از شواهدی ها کلیشه و قومی خرد از هایی نمونه ها المثل ضرب گیرد: می
 در نیـز  هـا  کلیشه باالتر، و متوسط طبقات میان در ها المثل ضرب محبوبیت افزایش سرعت با
 در کلیشـه  بـرای  فراوانی کاربردهای پارتریج شوند. می محبوب ای فزاینده طور بهها  آن میان
 دارنـد؛  راهـا   آن شنیدن انتظار مردم و شوند می شنیده فوتبال گزارش درها  آن گیرد؛ می نظر

 فرهنگـی  کلیشـة  و ادبـی  کلیشة شاعران و دانند می خود همیشگی یار را کلیشه سیاستمداران
 (.Partridge, 2005) اند یافته سودمند گریزان قافیة بر غلبه و وزن تمهید برای را

، پرمیـاکو   پرداخـت،  ها کلیشهدر باب   منسجمی نظریة طرح به که کسانی دیگر از
از  کتـاب  درو  اسـت معـرو    2هـا  کلیشـه  عـام  نظریـة ه بـ  او نظریـة  است.، روسی پژوهشگر
 را موضـوع  ایـن  3هـایی در بـاب  نظریـة عـام کلیشـه      المثل تا داستان عامیانه: یادداشـت  ضرب
 زبـان  بـه  1968 سـال  در کتـاب  ایـن  .(279: 1391)به نقل از: شفیعی کـدکنی،   کرد بررسی
 ای مجموعـه  کتـاب  این در پرمیاکو  شد. ترجمه انگلیسی به 1979 سال در و منتشر روسی
 متنـی  هراو  است. کرده بررسی را مثلی عبارات و ها مثلاز جمله  ادبی و زبانی های کلیشه از
 همیشـه  ابـداع  و قیـت خال آن در کـه  است آن ناکلیشه؛ کند می تقسیم ناکلیشه و کلیشه به را

 رود مـی  کـار  به قالبی صورت به تصرفی کمترین بدون گاه که است آن کلیشه و دارد وجود
 نظریـة  اسـت.  وابسته عامیانه مطالعات به نظریه این (.279 :1391 کدکنی، شفیعی :از نقل )به
 از را لیشـه کغیـر   و محاوره زبان توان می و کند می روشن را عامیانه ادبیات مرز ها کلیشه عام
 (.59 :1393 همکاران، و میرعلی زاده )حسن کرد جدا آن

 اسـت  شـده  گرفته نظر در خالقیت فاقد و مبتذل بیانی کلیشه تعاریف، از بسیاری در
 و معنـا  بیتقریباً  تداول و تکرار شدت از که بیانی و کالم» کرد: پرهیز آن کاربرد از باید که

                                                                                                                                        
1.  Frank Whitaker 

2.  general theory of cliches 

3.  From Proverb to Folk-Tale: Notes on the General Theory of Cliché 
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 گنـگ  و بـار  کسـالت  را مـتن  شـود  متنـی  وارد دسـت  این از سخنانی وقتی است. شده خنثی
 تجربـه  کـم  نویسـندة  یک که بسا چه دارد. نویسنده ناتوانی یا نویسنده تنبلی از خبر و کند می
 ایـن  از تواننـد  مـی  نیـز  هـا  مبتـدی  حتـی  اما گیرد؛ کار به راها  آن و بازنشناسد را ها کلیشه این
 زیمانسـکی،  و )کـارلز  «بپرهیزنـد  تفصـیلی  و سـتقیم م پیرایـه،  بـی  زبانی از استفاده با ها کلیشه
 اسـتفادة  واسـطة  بـه  کـه  دانـد  مـی  ای سـکه  همچون را کلیشه نیز 1بیکر جرج (.35-36 :1381
 نیـز  محققـان  برخـی  .(Partridge, 2005: XI) اسـت  داده شـکل  تغییـر  و شـده  خـراب  بسیار،
 تکـرار  دلیـل  به اما اند؛ داشته خالقة جنب و بوده تولیدی متون جزءِ آغاز در ها کلیشه معتقدند

 و اند، شده ماندگار مردم، از گروهی زبان و افکار با تناسب وها  آن گویندگان ناشناختگی و
 و صـوری  امتزاج عامیانه متون با و کرده پیدا خود کاربران نظر در پذیرش قابل های صورت
 (.59 :1393 ،کارانهم و میرعلی زاده )حسن اند یافته معنایی

 کاربردهــایاز جملــة  را ای کلیشــه تعــابیر فارسـی  نگــارش یهــا کتــاب از رخـی ب در
 کلیشه (115 :1393) نیکوبخت نظر  از (.183 :1392 )ذوالفقاری، اند دانسته واژگان نادرست

 گونـاگون  مفـاهیم  بـرای  تفکـر  بـدون  و قـالبی  و تکـراری  صورت به عبارتی یا واژه کاربرد»
 «.گیـرد  مـی  را دیگر تعابیر جای و شود می منتشر زبان در رعتس به ها واژه و تعابیر این است؛
 خطاهـای  ذیـل  کننـد،  توجـه  کلیشـه  موضـوع  بـه  مجزا صورت به اینکه یب نیز محققان برخی
  اند. کرده اشاره ها کلیشه از انواعی به واژگانی

 در کنـد،  مـی  معرفـی  قـالبی  تکرار و ابتذال نوعی را کلیشه که تعاریفی از نظر صر 
 زیبـا  عبـاراتی » است: شده  گرفته درنظر بالغی های جنبه ها کلیشه برای هم تعاریف از برخی
 را مخاطبـان  گفتـار،  در و رونـد  مـی  کـار  به توجیه قابل و منطقی مباح  در که اند منصفانه و
 در کسـی  هـی   کـه  اسـت  دیگـران  آمـادة  خـرد  یافتة تجسم کلیشه ... کنند می خشنود و قانع
 و میرعلـی  زاده حسن :از نقل به )زیدرولد «کند نمی رد راها  آن یا کند نمی شکها  آن وجود

  (.61 :1393 همکاران،
 امـر  ایـن  و اسـت  مطرح مختلف منابع در کلیشه تعریف در بسیاری نظرهای اختال 

 در هـا  کلیشـه  جایگـاه  تعیـین  در رسد می نظر به کند. می دشوار را آن از یکسان تعریفی ارائة
و  مـوقعیتی،  بافـت  همـراه،  بافـت  مخاطب، سخن، گونة جمله از مختلفی واملع به باید زبان

 ایجـاز  بـه  گـاه  عامـه  ادب در هـا  کلیشـه  کاربرد شده مطرح تعاریف طبق کرد. توجه فرهنگ
از جملـه   کلیشـه  اقسام از استفاده علمی گونة در که درحالی افزاید؛ می کالم بالغت و سخن

                                                                                                                                        
1.  George Baker 
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ها پسندیده نیست. بسـیاری از مطـالبی    نفرینو ها،  ، دشنامعبارات مبتذل تکراری، عبارات ادبی
ها، در اصل به ادبیات عامیانـه   شود، از جمله نظریة عام کلیشه ها مطرح می نیز که در باب کلیشه
ها در ادب عامه ناپسند نیسـتند و از جملـه عوامـل بالغـی مـؤبر در ارتبـاط        مربوط است. کلیشه

هـایی را بـرای زبـان بـه همـراه دارد.       ا بـه گونـة علمـی آسـیب    ه شوند؛ اما تعمیم آن شناخته می
شود، منظور کلمـات و عبـاراتی هسـتند     بنابراین، هنگامی که از کلیشه در متون علمی بح  می

( 3انـد؛   ( تکرارشـونده 2پاافتـاده و رایـج هسـتند؛     ( مبتذل، پیش1 هایی دارند: که چنین مشخصه
( گـاهی نویسـندگان بـرای    4شـوند؛   ناشـی مـی  زدگـی هسـتند و از تنبلـی ذهـن      حاصل شـتاب 

( مـتن را گنـگ و نـامفهوم    5برنـد؛   کـار مـی   هـا را بـه   تر کردن نوشته آن فروشی و رسمی فضل
 کنند.   ( از زایایی زبان و تنوع واژگان جلوگیری می7( با اطناب همراه هستند؛ 6کنند؛  می

 
 ب( اقسا  کلیشه

 تقسـیم  نـوع  چهـار  بـه  را هـا  کلیشـه  او دارد. هـا  کلیشهدر باب   منسجمی بندی تقسیم پارتریج
 سـوم  گـروه  بـا  گـاهی  چهـارم  گـروه  و اول گـروه  با اغلب دوم گروه است معتقد و کند می

 (:Partridge, 2005: xii) دارد تداخل
اند؛ یعنی اصطالحاتی که بدون تمییـز و تشـخیص    اصطالحاتی که کلیشه شدهگروه اول: 

طورکامـل از بـین رفتـه اسـت.      ها محو شده یا حتی بـه  که نکتة اصلی آنای  گونه اند، به کار رفته به
دهنـد کـه    هـا ذخـایر متـداولی را تشـکیل مـی      ها هستند. آن ترین کلیشه های اصطالحی عام کلیشه

 (.Partridge, 2005: xiiiشده است ) نگار و محقق شناخته برای یک فرد عامی، روزنامه
 هـا  کلیشه این است. مبتذل عبارات یعنی حیاصطالغیر  های کلیشه شامل دو : گروه

 مطبوعـاتی  و سیاسـی  اقتصادی، شناختی، جامعه عمومی، شوند: می تقسیم انواعی به تسامت با
 اصــل در هـا  کلیشـه  ایـن  از کمــی تعـداد  ادبـی.  و (دارد تـداخل  قبلــی گـروه  بـا  اغلـب  کـه )

 (.Partridge, 2005: xiii) هستند سیاسی یا مطبوعاتی
 و عبـارات  هستند. بیگانه های زبان از آشنا های اقتباس و دستی دم باراتع سو : گروه

 نـام  بدون  های قول نقل( 1 شوند: می تقسیم دسته دو  به خارجی و مرده های زبان از ها قول نقل
 بجـا  و مناسـب  هـای  قـول  نقـل ( 2و  شـوند  مـی  اقتباس تفکر بدون که هایی عبارتنویسنده یا 

(Partridge, 2005: xiv). 
 هایی قول نقل چنین محققان از بسیاری است. انگلیسی ادبیات از  اقتباس چهار : گروه

 کلیشـه  شـوند  مـی  کامـل  اصـلی  فعـل  یـک  بـا  و هسـتند  مسـتقل  جمالتـی  که دلیل این به را
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 ماهیـت  نـه  اسـت  تکـراری  کاربرد و روزمرگی، بودن کلیشه معیار پارتریج نظر از دانند. نمی
 مشـخص  را هـا  کلیشـه بلکه  ها واژه گروه به مربوط کیفیت نه، مفرط کاربرد بنابراین ؛عبارت
 (.Partridge, 2005: xiv) کند می

 تعداد :دارد اشاره کلیشه نوع سه به ضمنی طور به نیز (Cuddon, 2013: cliché) کادن
؛ انـد  شـده  تبـدیل  کلیشـه  بـه کـه   ازحـد  بـیش  و گسـترده  استفادة دلیل ها به اصطالحاز  زیادی
 آن از اغلـب  کـه  ای عبـارات اسـتعاره  و  انـد  شـده  نقـل  اشتباه به اغلب که ادبی مبتذلعبارات 
 کلیشـه  دیگـر  عبـارت  بـه نـدارد،   تصویرسـازی  قـدرت دیگـر   و اسـت  مـرده  و شـده  استفاده
 (.Cuddon, 2013: dead metaphor) شود می محسوب

 شـفیعی  :از لنقـ   )بـه  کند می بندی تقسیم طبقه وپنج بیست در را 1ها کلیشه پرمیاکو 
 در اســت ممکـن  اسـت  معتقـد  (285 :1391) کـدکنی  شـفیعی  (.285-282 :1391 کـدکنی، 
هـا   ایـن  جـز  هـایی  کلیشـه ، احـوال  مقتضـیات  و هـا  موقعیت از بسیاری برای مختلف های زبان

د و نـ هـا در زبـان فارسـی مصـداقی ندار     این، بسیاری از این کلیشـه  بر  وجود داشته باشد. عالوه 
هـا در بـین    های اسالو اسـت. درواقـع، کلیشـه    ها ویژة زبان روسی یا بعضی از زبان برخی از آن

ها نیـز از   ها، مثل بندی  های بسیاری دارند. در این طبقه های مختلف تفاوت اقوام، فرهنگ و زبان
هـا متفـاوت    هـا بـا کلیشـه    المثـل  ها ذکر شده است. برخی محققان معتقدنـد ضـرب   جملة کلیشه

ها عبارات عامی هستند که قالب بابتی دارند؛ اما در اصـل از جهـات    نند کلیشههستند، گرچه ما
دار  هـای ارتبـاطی را لکـه    هـا عمومـاً تـالش    تـر از همـه اینکـه کلیشـه     مهم و دیگر کلیشه نیستند

 (.Heather, 2016: 193ها اغلب یک عمل بالغی مؤبر است ) اما فراخواندن مثل ،کنند می
هــا،  هــا، دشــنام هــای زبــانی را شــامل انــواع نفــرین ( کلیشــه57-56: 1396ذوالفقــاری )

داند که بیشـتر   ها، کنایات و امثال می ها، متلک کالم ها، دعاها، سوگندها، تهدیدها، تکیه تعار 
هـایی دارنـد: متنـوع و     هـای زبـانی مشخصـه    روند. ازنظر او کلیشه کار می در وضعیتی خاص به

توصـیف   ها را در کردن نیستند، بلکه باید آن ل ترجمه و معنیاند؛ جنبة شفاهی دارند؛ قاب زاینده

                                                                                                                                        
 بدشـگونی؛  و شـگون  رمزهـای  معماهـا؛  مثلـی؛  عبـارات  و هـا  المثـل  ضـرب انـد از:   هـا عبـارت   این کلیشه .1

 نیـک  فـال  شـادخوارگی؛  در شـادآرزویی  ها؛ نفرین و ها دشنام گویانه؛ پیش رؤیاهای باورها؛ ها؛ کارگفته
 ملفّقـه؛  اباطیـل  هـا؛  گیـره  زبـان  تهدیـدها؛  معماهـا؛ / لغزهـا / ها مشکل سوگندها؛ مسائل؛ و ها پرسش زدن؛
  لَـت؛  تـک  هـای  لطیفـه  و هـا  متـل  خـرده  هـا؛  افسـون  عـزایم،  و وردهـا  گـویی؛  مضـاحک  اسلوب ها؛ متلک
 افـزا؛  زحمـت  حکایـات  عنـاوین؛  و القـاب  مضـافات  معماگونـه؛  مضـاحک  گویانـه؛  مضـاحک  های پاسخ
 .ها افسانه آغاز قالبی عبارات غافلگیرکننده؛ های متلک
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 اند. و تشریت یا با اصطالحات دیگر معنی کرد؛ و کوتاه و حاصل معانی عمیق و فشرده
 است. شده توجه ها کلیشه محتوای یا ساختار بهی مذکور ها بندی طبقه از یک هر در
 و زیبـایی  بـر  شـود،  نمـی  محسوب عیب اتنه نه عامه ادب متون در انواع این از برخی کاربرد
 شود. می بح  علمی گونة در ها کلیشه کاربرد از پژوهش این در اما افزاید؛ می کالم رسایی
 هـای  شـیوه   بـه  کـه  شـوند  می مشاهده خالقیتی فاقد و قالبی تکراری، عبارات علمی متون در

 کـاربرد  بـرداری؛  گرتـه  ه؛عامیانـ  زبـان  از تـأبیر  :از جمله شوند؛ می پرداخته و ساخته مختلف
   نویسی. ادبیو  آن؛ معنی تغییر و کلمه نادرست
 

 بحث و بررسی
( 1 :شـوند  مـی   تقسـیم  انـواعی  بـه  متن در موقعیتشان به توجه با ها کلیشه، دانشگاهی متون در

 1هـا  کلیشـه  ایـن  پایانی. های عبارت( 3و  های میانی عبارتو  کلمات( 2 ،آغازی های عبارت
 سـاخته  مختلـف  هـای  شـیوه  بـه  و مشـاهده  کالمگوناگون  یها بخش در شگاهیناد متون در
 ند.شو می بررسی ادامه در که شود می
 

 آغازی های عبارت
هسـتند کـه نویسـندگان بـا      آغـازی های  های پربسامد در متون دانشگاهی کلیشه از جمله کلیشه

هـی  خالقیتـی    ( بـی 1نـد:  برند. این عبارات چند مشخصه دار کار می ها را به مقاصد مختلف آن
گونـه   رسد نویسندگان گاهی این نظر می  ( به2شوند؛  در کالم بسیاری از نویسندگان تکرار می

( غالبـاً بـا اطنـاب    3افزایـد؛   ها مـی  ها بر رسمیت و اعتبار کالم آن کنند که کاربرد آن تصور می
کنـد و   کـالم ایجـاد نمـی    ها خللی در معنای رسند و حذ  آن نظر می همراه هستند، یا حشو به 

بـرای مثـال    روند که انسـجام الزم را ندارنـد؛   کار می هایی از کالم به ( برای ارتباط بین بخش4
خواهد ذکر کند و مطلبی که پیش از آن گفتـه اسـت، ارتبـاط     وقتی نویسنده بین مطلبی که می

                                                                                                                                        
به که  ،دایرة شمولبندی کرد؛ ازجمله بر مبنای  توان تقسیم های دیگری نیز می مؤلفهها را بر مبنای  کلیشه .1

هـای خاصـی در نوشـتار یـا      کـالم  برخی نویسندگان یا سخنوران تکیـه . شوند می  انواع فردی و عام تقسیم
گفتارهـا   برنـد. ویژگـی عمـده ایـن پـاره      کـار مـی   بـه  هـا را  آن طور ناخودآگاه و مکـرر  گفتار دارند که به
هـا محسـوب    آن« هـای فـردی/ شخصـی    کلیشه» از جملةو  جا و نامناسب است کاربردِ بی و تکرارپذیری

دلیل کـاربردِ فـراوان و نابجـا از     ند که بها پاافتاده و تکراری عبارات پیشیعنی ، «های عام هکلیش» و شود می
 کنند. کاهند و از زایایی زبان جلوگیری می وسعت دایرة واژگانی متن می
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گونـه   ایـن  .کنـد  ده مـی اسـتفا ...« الزم به ذکر است کـه  »ای  بیند، از عبارت کلیشه مستقیمی نمی
برخـی از   شـوند.  قلمـداد مـی    دلیل تکرار قـالبی، نداشـتن خالقیـت و اطنـاب کلیشـه      جمالت به
 اند از: عبارت آغازیهای  کلیشه

 مطلـب  بـر  کـردن  تأکید و مخاطب توجه  جلب برای نویسندگان برخی که عباراتی. 1
 مانند: افزایند؛ می کالم ابتدای به

 .(12 :1394 ،و همکاران )حاتمی ... هک نمود یادآوری باید -

 سیزده(.: 1394 ،و همکاران )حاتمی ... شویم می یادآور پایان در -

 .(151 و 149 :1383 مکی، ؛31 :1396 )قائدان، ... است ذکر شایان -

 (.174 :1383مکی، ) ... که است ذکر قابل ادبی دستاوردهای ازنظر -

 (.196 :1383مکی، ) ... که دانست باید -
 

 عبـارت  یـا  قید یک کاربرد مواضع بسیاری در دهد می نشان مذکور شواهد در تأمل
 ای کلیشـه  جمـالت  ایـن  برای مناسبی جایگزین حرو ، دیگر یا ربط حر  تر، کوتاه قیدی
   کنید: دقتها  عبارت این به، نمونه برای نیست. معنا مخلّ همها  آن حذ  است؛

 ذکـر  شـایان  هسـتند.  ساکن کشور این در که افرادیة کلی از است عبارت جمعیت -
و  )حـاتمی  شـوند  مـی  محسـوب  آن جمعیـت  جـزء  کشـور،  یـک  مقیمة بیگان اتباع که است

 (.4 :1394همکاران، 
 بـه  «نیـز » ربـط  حـر   افزودن و «که است ذکر شایان» ای کلیشه عبارت حذ که با 

 در سـاکن  افـراد  یـة کل از اسـت  عبـارت  جمعیت شود: می اصالحگونه  این عبارت دوم جملة
 شوند. می محسوب آن جمعیت جزء نیز کشور آن مقیم بیگانة اتباع کشور؛ یک

افزایـد و ارتبـاط    در شاهد مذکور کاربرد عالئم سجاوندی مناسب نیز بر انسـجام نوشـته مـی   
ویرگول برقرار شده است. در ادامه، بـه برخـی    شده با نقطه بین اجزاءِ کالم در عبارت اصالح

ای طـوالنی بـه ابتـدای کـالم      شود که عبـارات کلیشـه   اشاره می آغازیهای  عبارتدیگر از 
 افزوده شده است:

: 1383های معرو  عصر عباسی کـه ... )مکـی،    ها، مراسم و موکب جشن این بود -
191.) 

 عباسـی  عصر های موکب و مراسم وضعیت از این از پیش نویسنده، ة مذکورنمون در
 بـا  کـه  جملـه  ایـن  ذکـر  بنـابراین  اسـت؛  کـرده  تبیـین  کامل طور به را آن جزئیات و صحبت
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  ندارد. ضرورتی و استقبل  مطالب  تکرار شود، می آغاز ...« بود این» ای کلیشه عبارت

 (.195 :1383مکی، ) ... شود که بدین ترتیب روشن می -

 .(148 :1383مکی، ) ... که کنیم می مالحظه ترتیب بدین -
 ضــمن «بنــابراین» یــا «صــورت ایــن بــه» ،«ترتیــب بــدین» عبــاراتِجــایگزین کــردن 

 .مناسب هستند روذکم ای کلیشه عبارات براییی رسا ویی گویا کوتاهی،
 :روند؛ مانند به کار می مطلب بودن بدیهی دادن نشان برایکه  ییها عبارت. 2

 (.215و  173: 1383مکی، ) ... که دانیم می دیگر سوی از؛ ... که دانیم می -

 (.146 :1383مکی، ) ... که است یهیبد -

 (.26 :1395 )شعبانی، ... نمود که بدیهی می نیز نکته این -

هیات بدی جملة از مطلبی اگر کهشود  مطرح می  پرسش این مذکور شواهد مشاهدة با
 مقـدمات  تبیین برای آن طرح اگر و ستا دانشگاهی پژوهش در آن طرح به نیازی چه است
، بنـابراین  است. ... و ...« که دانیم می» ای کلیشه عبارات ذکر به نیازی چه است الزم موضوع
گونه  این کاربرد از و ذکر نوشته ضروری مقدمات، نوشته انسجام و نظم رعایت با است بهتر

   شود. پرهیز جمالت
 تـر  کوتاه های جایگزینها  آن برای است بهتر کهاند  ای  به گونه نیز دیگر های نمونه. 3

 مانند: گرفت؛ نظر در تری متنوع -کالم بافت تناسب به -و

 (.54 :1396 )قائدان، ... که است حالی در سخن این -
ــارات ــدی عب ــالی» پیون ــه» ،«کــه درح ــه» ،«کــه صــورتی ب ــه ب ــایگزین ... و «ای گون  ج

 هستند. جمله این برای تری مناسب
 شوند؛ مانند: ساخته می« توانستن»تعابیری که با فعل . 4

 .نه( :1394و همکاران،  )حاتمی ... ان گفت کهتو می -
 گـاهی  البته؛ است عبارت این برای مناسبی جایگزین «درواقع» یا «است گفتنی» تعبیر 

 کند. نمی ایجاد معنا در خللی عبارت این حذ  نیز

 
 میانیهای  عبارت و کلمات

 و انـد  بیگانـه  هـای  زبـان  از برداری گرته شوند: می ساخته صورت چند به کلمات از دسته این
 تنبلـی  زدگـی،  شـتاب  حاصـل  انـد؛  یافتـه  قالبی کاربرد فارسی زبان در ابتذال و تکرار سبب به
 آن تغییـر  و کلمـه  اصـلی  معنـای  بـه  تـوجهی  بـی  بـا  اند؛ نویسنده واژگان دایرة کمبود و ذهن
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 روند. می رکا به دانشگاهی های نوشته در عامیانه زبان از تأبیر بهو  اند یافته قالبی کاربرد
 کـه  است زبانی گیری وام نوعی برداری گرته .2بیگانه های زبان از 1برداری گرته( الف

 مخـدوش  را زبـان  معیاری خصلت مواقع بسیاری در و شود می انجام مختلفی های صورت  به
 یبـی ترک صـورت  گیری وام یا برداری گرته در (.61 :1396 گیالنی، سمیعی :ر.ک.) کند می
 ترجمـة  وشـود   مـی  تجزیـه  اش سـازنده ءِ اجـزا  بـه  کلمـات  معنـایی  یـا  نحـوی  اصطالحی، یا
 (.213 :1395 ذوالفقـاری،  :ر.ک.) یابـد  مـی  سـاختاری  تغییـر  یـا  معنـایی  تعمیم یا لفظ به لفظ
 :از جمله است؛ شده مطرح برداری گرته از هایی بندی تقسیم

 یـا  کلمـات  یبـی ترک صـورت  تجزیة یا اللفظی تحت ترجمة واژگانی: برداری گرته .1
 ؛هگیرند وام زبان در جزء هر گذاری معادل و آنة سازندءِ اجزا به اصطالحات
 بـه  مبـدأ  زبـان  در واژه معـانی  از یکـی  دادن تعمـیم  )معنایی(: معنوی برداری گرته .2
 مقصد؛ زبان در آن معانی دیگر

 :ک.ر.) مقصـد  زبـان  در بیگانـه  زبان ساخت از برداری گرته نحوی: برداری گرته .3
 .(116-119 :1393 نیکوبخت،
 و اسـتفاده  گزینـی  واژه در توانـد  مـی  واژگانی برداری گرته مذکور، یها روش بین از
 معناشناسـی  در تغییـر  دلیل به نحوی و معنایی برداری گرته اما شود؛ مقصد زبان غنای موجب
 از برخـــی اینکــه  ضــمن  دارد. گیرنـــده وام زبــان  بــرای  ییهـــا ، آســیب زبــان  ســاخت  و
 تکـرار  دلیـل  بـه  کـه  انـد  شده تکرار چندان فارسی زبان در نحوی و معنایی های برداری تهگر
  مثال:برای  اند؛ شده تبدیل  کلیشه به خالقیت نداشتن و قالبی

 فارسی نگارش در که است انگلیسی« as» از نحوی برداری گرته تعبیر، این عنوان: به 
 از بـیش  تکرار  به توجه با و رود می کار به فارسی زبان ساخت به توجه بدون وسیع صورت به
  شـود.  مـی  محسوب نیز زبانی های کلیشهاز جمله  معنا، به توجه بدون آن قالبی کاربرد و حد

 

 و دانـد  مـی  زائد فارسی زبان در را تعبیر این کاربرد ییها مثال طرح با (84-83 :1393) نجفی

                                                                                                                                        
1.  calque 

جملـه   شـود، از  بـه کـاربرد نادرسـت زبـان منجـر مـی       ،خـود  ،برداری معنـایی و نحـوی   نظر به اینکه گرته . 2
هـا   برداری شود؛ اما برخی از گرته نویسی محسوب می ای مستقل از کلیشه خطاهای نگارشی است و مقوله

بـرداری و   شـوند و بنـابراین بـین ایـن دو مبحـ  )گرتـه       دلیل تکرار بیش از حـد بـه کلیشـه تبـدیل مـی      به
د که شو ررسی میبرداری ب اهدی از گرتههایی وجود دارد. در این بخش صرفاً شو نویسی( اشتراک کلیشه

 .دشو صورت قالبی تکرار می هی بهدر بسیاری از متون دانشگا



 1931، پاییز و زمستان 54پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، سال بیست و سو ، شمارة       45

 

-33 :1394) جو صلت شود. فارسی ارتعب تا کرد حذ  جمله از را آن باید که است معتقد

 جـای  به نویسنده گاهی و است کرده خوش جا فارسی زبان در تعبیر این است معتقد نیز (34
 جملـه  و آن شـدة  فارسـی   صـورت  جـز  نیست چیزی که کند می استفاده «چونان» واژة از آن
 مثال:برای  ندارد. آن به نیازی ساختاری لحا  به

 اسالم در دولت الگوی نخستین عنوان  به پیامبر)ص( دولت های مشخصه با آشنایی -
 (.1 :1394 ،و همکاران )حاتمی

 حذ  باکه  دارد اشاره کتاب اول فصل نگارش از نویسنده هد  بهمذکور  عبارت
 الگـوی  نخسـتین ...، ) کـالم  دوم بخـش برای  ویرگولجایگزین کردن  و «عنوان   به»عبارت 
نیز در عبـارات   شود. می گرفته نظر در )ص(پیامبر دولت ایبر بدلی عبارت اسالم( در دولت
 زائد و قابل حذ  است:« به عنوان »زیر، 

 امـام  کـردن  مسموم علت عنوان به  را وی پدر عباسی مأمون قبلی های توصیه برخی -
 )قریشـی  1انـد  دانسـته  مرجـوح  قـول  عنـوان  بـه   را امام مسمومیت خبر نیز برخی اند. برشمرده
 (.131 :1396 میان،قاس و کرین

 (.5: 1396شد )قدیمی قیداری،  ای غیر علمی شمرده می شاخه عنوان به در میان علوم  -

. زدگوی، تنبلوی نهون و کمبوود دایورة واژگوان       ای حاصول از شوتاب   ب( تعابیر کلیشوه 
 هسـتند؛  واژگـان  گزینش در دقتی بی و زدگی شتاب حاصل  میانی ای کلیشه تعابیر از بسیاری
 :از جمله

 بـرای غالبـاً   کـه  اسـت  دانشگاهی های نوشته در رایج بسیار های کلیشهاز جمله  عد :
 کـه  «وجـود  عـدم » تعبیر  و است وجود ضدّ فلسفه در «عدم» رود. می کار به کلمه کردن منفی
 اسـت  بهتـر  اسـت.  متناقضـی  حال عین در و نارسا تعبیر رود، می کار به ها نوشته از بسیاری در
 )عـدم  بـی  نداشـتن(، تمرکز  :تمرکز )عدم نداشتن :مانند آن مناسب های دلمعا از فارسی در

 نشـدن  نکـردن(،  درک :درک )عـدم  نکـردن  ناآگـاهی(،  آگـاهی:  )عـدم  نا دقتی(، بی دقت:
 :ر.ک.) کـرد  اسـتفاده  نبـودن(  شـفا   شـفافیت:  )عدم نبودنو  نشدن(، موفق موفقیت: )عدم

 مثال:برای  (؛216 :1395 ذوالفقاری،

ــه» - ــاطق ایــن در ســکونت عــدم ببســ ب ــدان، ...« من ــر (؛7 :1396 )قائ  مناســب: تعبی

                                                                                                                                        
این جمله ابهام نیز دارد و با توجه به اینکـه پـرداختن بـه دیگـر خطاهـای       ،ای برداری کلیشه گرته بر عالوه  .1

 نظر شد. انجامد، از ذکر آن صر  زبانی شواهد مذکور به اطالة کالم می
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 نداشتن. سکونت

 ناآشــنابودن/ مناســب: تعبیــر (؛18 :1396 )قائــدان، ...« آشــنایی عــدم ســبب بــه »... -
   نداشتن. آشنایی اطالعی/ بی

 تعبیـر  (؛36 :1394 ،و همکاران )حاتمی «خاص خاندان به خالفت اختصاص عدم» -
 نداشتن. اختصاص مناسب:

و  )حاتمی ...« آگاهی عدم نخست گردد: برمی اساسی عامل دو به مسئله این علت» -
 ناآگاهی. نداشتن/ آگاهی مناسب: تعبیر نه(؛ :1394 ،همکاران

ــدم» - ــه ع ــه توج ــل ب ــدادها عل ــدیمی «روی ــداری، )ق ــر (؛7 :1396 قی ــب: تعبی  مناس
 توجهی. بی

 مثال:برای  شود؛ میمتن  ابهام  موجب یگاه زبانی کلیشة این کاربردهمچنین، 

 دو عبـارت ایـن   در؛ (111 :1396 قیـداری،  )قـدیمی  «یمرکز دولت نظارت عدم» -
 دولت بر نداشتن نظارت و دولت نکردن نظارت شود: می برداشت «نظارت عدم» تعبیر  از معنا
 ی.مرکز

 بـه  تـوجهی  یبـ  و زدگـی  شـتاب  ابر  رب که است هایی کلیشهاز جمله  کلمه این مورد:
 بـه  توجـه  با فارسی زبان در؛ نیز است یافته وسیعی کاربرد اخیر های سال در واژگان گزینش
 آن کـاربرد  از امکـان  حد تا است بهتر و دارد گویاتری و تر متنوع های جایگزین کالم بافت
 مثال:برای  کرد؛ پرهیز

 :تعبیـر مناسـب   ؛(151 :1383 )مکی، «عباسی فقرای و اغنیا خواست مورد شیرینی» -
 .محبوب

 آنـان  نظـر   در :؛ تعبیـر مناسـب  (176 :1383 )مکـی،  ...« بـوده  آنان احترام مورد »... -
 .بوده محترم

 :؛ تعبیـر مناسـب  (19 :1394و همکـاران،   )حاتمی «نمود می دخالت الزم موارد در» -
 .ضرورت هنگام به نیاز/ صورت در

 )حـاتمی ؛ ...« امـوی  خلفای اکثر وردر مد» ؛...« امویان خالفت سقوط در مورد »... -
 ... .دربارة  :تعبیر مناسب؛ (82و 2 :1394 ،و همکاران

 معتقـد  (63 :1391) جـو  صلت رود. می کار به مختلفی امور به اشاره در واژه این چیز:
 ایـن  بـا  همچنـین  اسـت؛  ضـمیر  ماننـد  زبـانی،  درون ای اشـاره صـرفاً   مـواردی  در «چیز» است

 را مختلفـی  معـانی  کـه اسـت   شده  تعریف ای گونه به فرهنگ سخن در واژه این که استدالل
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)ر.ک.:  گیرنـد  کـار  به را آن راحت خیال با توانند می ویراستاران است معتقد گیرد، می دربر
 پدیـده،  بـه  اشـاره  در گـاهی  کهداشت  توجهباید  واژه این کاربرد در .(63: 1391جو،  صلت
 نادرسـت  نیـز  آن کـاربرد  و نـدارد  خـارجی  مابـازاء  کـه  ودر می کار به ... و موضوع حالت،
 کـار  به را واژه این تأمل بدون و زده شتاب، فراوان  گویندگان و نویسندگان گاهی اما نیست؛
 آن جـایگزین  دارد، خـارجی  مابـازاء  کـه  را تری مناسبة واژ توان می که درحالی گیرند؛ می
 کـاربرد  از اسـت  بهتر و شود میها  آن نوشتاری یا زبانی کلیشة واژه این حالت، این در کرد.
 مثال:برای  کرد؛ پرهیز آن

 (.54 :1396 )قائدان، ...« که دهد می خبر چیزهایی از» -

از درسـتکاری او  » ؛«شـنیده بـود   چیزهای زیـادی از صداقت و درستی فرزند عبداهلل » -
 .(57 و 56 :1396)قائدان، « شنیده بود چیزهایی
 «مطالـب » معنـای  بـه  سـوم  و دوم نمونـة  در و وقـایع  معنای به نخست مونةن در «چیزها» کلمة
 است. رفته کار به

ای بـر ابـر تغییـر     برخی از تعابیر کلیشـه ای با تغییر معنای کلمه.  ج( ساخت تعابیر کلیشه
 اند؛ از جمله: کاربردی قالبی یافته

: ذیل 1377هخدا، معنای حوالی و اطرا  است )ر.ک.: د این واژه در لغت به پیرامون:
( معتقد است این واژه در آبـار معتبـر ادبیـات فارسـی     188: 1393ابوالحسن نجفی )«(. پیرامون»
و البته دلیلی هم بر منع استعمال آن نیسـت؛ امـا اگـر امـروز      کار نرفته است معنای مجازی به در 

در »شـته باشـیم. مـثالً    کار ببریم باید معنای درسـت آن را در نظـر دا   را به« در پیرامون»بخواهیم 
«. کـردن  ای )و نـه خـود آن( بحـ     وحوش مسئله در حول»یعنی « کردن ای بح  پیرامون مسئله
کار رود. ایـن واژه   جای آن به نیست و نباید به« دربارة»معادل «  در پیرامون»و « پیرامون »بنابراین 

ای  ربرد وسـیع و کلیشـه  کـا « دربـارة »جـای   در متون دانشگاهی بدون توجه به معنای قاموسی به
 است؛ برای مثال:  یافته

 تحقیـق  مشـکالت »؛ ...« اسـالمی  دولـت  تحـول  تـاریخ  پیرامـون  پژوهش و تحقیق» -
 .(1: یازده و 1394حاتمی و همکاران، ) ...« مفهوم این پیرامون

 و سـاخته  نیـز  هـایی  داسـتان  تاریخی متون در آن پیرامون تا شد باع  اختال  این» -
 .(44 :1396 )قائدان، «دشو پرداخته
 .(51 :1396 )قائدان، «بپردازند طبیعت و خلقت پیرامون تعقل به»

 بـه  و زیـر  مقابـل  روی، نشـیب،  مقابـل  فـراز،  معنای به لغت قاموس در کلمه این باال:
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 بـرای  قـالبی  و وسـیع  طـور  بـه  امـروزه  و («باال» ذیل :1377 دهخدا، :ر.ک.) است بیش مجاز
 واژه ایـن  نادرسـت  کاربردهـای  برخـی  رود؛ مـی  کـار  به نوشتار و گفتار در معانی از بسیاری
 جـای  )بـه  باال مدل قوی(، خوب، جای )به باال روحیة بسیار(، جای )به باال میزان از:اند  عبارت
 نیز دانشگاهی متون در .(211 :1395 ذوالفقاری، :ر.ک.) عالی( جای )به باال مدارج جدید(،
 رفتـه  کـار  بـه  مختلفـی  معـانی  در ای کلیشه صورت به قاموسی نایمع به توجه بدون کلمه این
 مثال:برای  است؛

 بـوده  ... یکارآمـد  بـاالبردن  درجهـت  هـایی  حل راه پیداکردن تفکر این از هد » -
 یازده(. :1394و همکاران،  )حاتمی «است

 بهبـود » عبـارت  ایـن  در «یکارآمـد  بـاالبردن » ازگان نویسـند  منظـور  رسد می نظر به
 است. «کردعمل

و  148: 1383)مکـی،  « رفـت  های آن باال مـی  قیمت»؛ «رفت های آن باال می هزینه» -
151.) 

 آن هـای  هزینـه  شـود:  اصـالح  صـورت  ایـن  بـه  مـذکور  هـای  جملـه  شود می پیشنهاد
 یافت. می افزایش آن( های )قیمت

ی واژه، توجهی به معنـای اصـل   دلیل بی هایی است که به این واژه از جمله کلیشه چالش:
رود. این واژه معانی مختلفی دارد؛ از جمله: رفتـاری کـه    کار می به صورت ناشیانه در نوشتار به

از روی ناز و تکبر و عجب باشـد؛ جنـگ و جـدال و حملـه و یـورش؛ زدوخـورد و جـدال و        
ای ترکـی و بـه    چـالش واژه «(. چالش»: ذیل 1377تالش؛ کشتی و مصارعت )ر.ک.: دهخدا، 

هـای اخیـر    کار رفته است. در سال ست. در متون ادبی فارسی هم به همین معنا بهمعنای جنگ ا
اشـتباه در معـانی    تـا ایـن واژه بـه     باع  شـده اسـت   challengeمشابهت صوری این واژه و واژة 

جـویی اسـت )ر.ک.:    طلبـی و مجـازاً سـتیزه    معنـای مبـارزه   به challengeکار رود.  دیگری نیز به
ــی،  ــی       (.145: 1393نجف ــالش  ترک ــا واژة چ ــوری آن ب ــباهت ص ــن واژه و ش ــأبیر از ای ــه ت ب
 در متون دانشگاهی راه یافته است؛ برای مثال:« کشیدن  چالش به»هایی چون  ترکیب

 چـالش  بـه  شـدت  بـه  دارد، توجـه  دولـت  چون موضوعی به که را انسانی هر ذهن» -
 زده(.سی :1394 ،و همکاران )حاتمی «دارند وامی تفکر به و کشند می
 ندارد. ضرورتی آن ذکر و است «واداشتن تفکر به» معادل عبارت این در کشیدن چالش به

 (.86 :1394 ،و همکاران )حاتمی ...« پیامبر دولت های چالش و مشکالت تشریت» -
 نیست. آن ذکر به نیازی و است مشکالت معنای به جمله این در «ها چالش» واژة
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 گرفتـه  وام عامیانـه  زبـان  از میـانی  ای کلیشـه  تعـابیر  از خیبر. عامیانهأثیر از زبان د( ت
 مثال:برای  نابجاست؛ و رسمیغیر  دانشگاهی نوشتار درها  آن کاربرد و اند شده

 آن تبـع   بـه  و داردی بسیار کاربرد گفتار در که است هایی کلیشهاز جمله  اصطالح: به
 صـحیت  صـورتی  در تنهـا  عبـارت  ینا کاربرد است. رفته کار به نیز دانشگاهی نوشتارهای در
 ذکـر  کالم در اصطالحی هی  اغلب که درحالی باشد؛ اصطالح، آن از بعد عبارتِ که است
 مثال:برای  شود؛ حذ  باید و است زائد «اصطالح  به» عبارت صورت این در، است نشده

 و دادنـد  مـی  انجـام  سـتارگان  ازطریـق  یـا  و اذکـار  و اوراد بـا  را کـار  ایـن معموالً » -
 (.34 :1396 )قائدان، «بردند می بهره جادو و طلسم و غریبه علوم از اصطالح به

 بهتـر  و رود مـی  کار به «کلی طور به» یا «درمجموع» قید جای به تعبیر این رفته: هم روی
 مثال:برای  کرد؛ اجتناب دانشگاهی متون در آن کاربرد از است

 ،و همکـاران  )حـاتمی ؛ «گویـد  مـی  سـخن  عصـبیت  نـوع  دو از او ،رفتـه  هم  روی» -
 (.5و  2 :1394
  ...«. دارد وجود دولت از تعریف گونه سه رفته هم روی»
 

 پایانی های عبارت
 در بسـزایی  اهمیـت  که است جمله اصلیرکن  و گزاره ساختار از بخش آخرین فعلی گروه
 هـای  کلیشـه  کـاربرد  بـه  افعـال  کـاربرد  در دقتـی  بی دارد. نویسنده مقصود بیان و معنا تکمیل
 هـای  شیوه به فعلی عبارات در رایج های کلیشه است. شده منجر کالم از بخش این در زبانی
   :از جمله شوند؛ می ساخته مختلفی

کاربرد این افعال کـه اغلـب حاصـل     های رایج. ساخت عبارات فعلی طوالنی با کلیشه. 1
هـای جـدی    اسـت و آسـیب   های اخیر افـزایش یافتـه   زدگی و تنبلی ذهن هستند، در سال شتاب

ای در گروه فعلـی اغلـب بـه درازنویسـی در      های کلیشه همراه دارد. تکرار عبارت برای زبان به
هـایی   هـای رایـج در گـروه فعلـی، کلیشـه      این بخش از کالم منجر شده است. از جمله کلیشـه 

 :  شوند؛ برای مثال با ساختار اصلی فعلی ساخته می« مورد»هستند که با ترکیب کلمة 

 «مـورد توجـه و عنایـت ویـژة خلفـای عباسـی بـود        عروسـی  و ازدواج یهـا  جشن» -
 (.185 :1383 )مکی،

 و کـرین  )قریشـی  «مـورد کنـدوکاو و تـدقیق قـرار دهـیم      ... را اسـالم  تـاریخ  اگر» -
 یازده(. :1396 قاسمیان،
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 و کـرین  )قریشـی  «انـد  مـورد بررسـی قـرار داده    را آن ... شـیعه  محققان که امری» -
 (.171 :1396 اسمیان،ق

و  )حــاتمی «اســت گرفتــه قــرار تأمــل مــورد مختلفــی زوایــای از ... دولــت بحــ » -
  .ده( :1394 ،همکاران

 .(18 :1396 )قائدان، «دادند می قرار شتم و ضرب مورد شدت به را او» -

 گذاشـته  اجـرا  مـورد   بـه  اصـول  و قواعـد  و مراسـم  ها مناسبت این گرامیداشت در» -
  .(161 :1383 کی،)م «شد می

 قرار بررسی تأمل/ مورد» ،«قراردادن کندوکاومورد » ،«بودن توجه مورد» های کلیشه
پرکـاربرد   بسـیار  دانشـگاهی  متـون  در گیرنـد،  مـی  شـکل  ساختار همین با که افعالی و «دادن
 و تـر  کوتـاه  مراتـب  بـه  ... و کنـدوکاوکردن  کـردن،  توجـه  ماننـد  افعـالی  که حالی در هستند؛
 راه دانشگاهی متون به دیگری ای کلیشه عبارات ،همچنین مذکورند. های صورت از تر روان
 راهـا   آن نوشـته  ترشـدن  رسـمی  بـرای  ناآگـاه  نویسـندگان  برخـی  رسد می نظر به کهاند  یافته
  :از جمله اند؛ برده کار به ناشیانه

؛ دوازده( :1394،و همکـاران  )حـاتمی  «گردد مبذول ای ویژه اهتمام مهم این به »... -
 .شود پیشنهاد می «شود توجه ویژه طور به» یا «شود ای ویژه  توجه»که 

 صـورت  بحثی نیز مهدی)عج( امام حکمرانی زمان مدت درمورد شیعه روایات در» -
 نشـده  بحـ   ... دربـارة » عبـارتِ ؛ کـه  (169 :1396 قاسـمیان،  و کرین )قریشی «است نگرفته
 .شود پیشنهاد می «است

 فارسـی  زبـان  و ایرانـی  فرهنـگ  برای کوششی» ؛«کوششی صورت ندادند هی  »... -
کوشـش  »؛ که بهتر است به جای عباراتِ (39و  7 :1396 قیداری، )قدیمی «نیاوردند عمل به

 .استفاده کرد« کوشش کردن»از « کوشش به عمل آوردن»و « صورت دادن
 تکـرار  بـا  ،افزایند نمی نزبا به جدیدی مفهوم تنها نه فعلی های کلیشه نوع این کاربرد

 هـا  کلیشه نوع این اینکه ضمن؛ ندنک میممانعت  نیز زبان زایایی و تنوع از قالبی ساخت یک
فقـط   که کلماتی ندارد. کاربردی گفتار در و است یافته نمود زبان نوشتاری صورت در تنها
 گفتـار  زبـان  وارد هنوز نوشتار زبان در رواج ها سال از پس حتی و روند می کار به نوشتار در
 نجفـی،  :ر.ک.) فارسـی  زبـان  طبیعـت  بـا هـا   آن مغایرت بری است دلیل خود همین اند، نشده
 به کار نروند. است بهترکه  هفت( :1393
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 گونـة  بـرای  کـه  هـایی  ویژگیاز جمله  .1مبتذل و تکراری ادبی عبارات از استفاده .2
 بنیاد صدق و ادبی پیرایة وارائه  از رغفا علم زبان» که است آن شود می یاد علم( )زبان علمی
 و مـبهم  ذاتـاً  و نمـادین  که است گرفته قرار ادبی زبان درمقابل علم زبان حی ، این از است.
 تصـاویر  کـاربرد ، بنابراین (.142 :1387 )سارلی، «است بنیاد تناسب و کذب و صدق از فارغ
 کـه  شـود  مـی  مشـاهده  شـگاهی دان متون برخی در عباراتی نیست. جایز علمی گونة در ادبی
( Patridge, 2005) پـارتریج  تعریـف  طبـق  و اسـت  ادبـی  مبتـذل  و تکـراری  تصـاویر  ازجملة
 (1دلیـل در گونـة علمـی جـایز نیسـت:       سـه ویر بـه  تصـا  ایـن  کاربرد شود. می قلمداد  کلیشه
 و شـوند؛  صورت قالبی و مبتذل تکرار می به (2کاهند؛  بودن از وضوح نوشته می علت ادبی به
 انجامند. برای نمونه به جمالت زیر توجه کنید: شدن کالم می به طوالنی (3

 تکیـه  خویشة خورد موریانه عصای بر اموی، اعتبار بی دولت که زمانی در درست» -
 جریانـات  ایـن  گرماگرم در بسپارد، هالک خاک  به را آن توانست می تندبادی هر و داشت
 (.68 :1394،و همکاران )حاتمی «پروراند می سر در خالفت آرزوی عباس بنی که بود

 شـده  نیز ابهام موجب نکرده، متن رسایی به کمکی تنها نه نوشته این در ادبیعبارات 
 مختلفـی  معـانی  «داشـت  تکیـه  خـویش  خوردة موریانه عصای بر اموی دولت» تعبیر  از است.
 دولـت  نداشـت؛  ییآبرو و اعتبار مردم نزد دولت بود؛ شده ضعیف دولت شود: می برداشت
 ادبـی  متـون  از بسـیاری  در نیـز « تنـدباد » . ... یـا  بـود  کـرده  فراهم را خود نابودی زمینة خود
 کـه  اسـت  ادبـی  قـالبی  هـای  عبـارت  جملـه  از تعبیر این است. روزگار حوادث برای استعاره
 مخـالف، حرکـت   ،2تنـدباد  از منظـور  آیـا  نیسـت.  روشـن  و صـریت  مـتن  این در آن کاربرد
 نـدارد،  ابهـامی  هرچنـد  نیز «سپردن هالک خاک  به» تعبیر است؟ ... یا شوم حادبة اعتراض،
 نیست. صحیت دانشگاهی نثر در آن کاربرد و است ادبی ای کلیشه

 در» (؛186 :1383 )مکی، «زد می موج ... شهر مردم و حاجیان از ایام این در بغداد» -
 )قائـدان،  «زد مـی  مـوج  نزاکـت  و ادب رفتـارش  در و معرفـت  سخنانش در ت،رکب طعامش
1396: 57.) 

 مکنیـه  اسـتعارة  از گیـری  بهـره  و ادبـی  سازی عبارت با نویسنده، نخست نمونة درکه 
 آن در امواجی همچون حاجیان و مردم متراکمحرکت  که کند می تشبیه دریایی به را بغداد

                                                                                                                                        
شود؛ برای جلوگیری از اطنـاب   عبارات میانی دیده میدر ویژه  به ،های دیگر کالم خشتصاویر ادبی در ب  .1

 نظر شد. ها در عبارات میانی صر  و تکرار مطالب از ذکر آن

 شود. های ادبی است که در میانة کالم مشاهده می این  تعبیر ازجمله کلیشه  .2
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یـن ایـام پـر بـود از     بغـداد در ا »ای ادبی است و بهتر است گفت  شود و این، کلیشه می مشاهده
طعـامش  »شـود:   . در نمونة دوم نیز جمله به این صورت اصالح می «حاجیان و مردم شهر که ...

وضوح دیـده   سرشار از برکت و سخنانش سرشار از معرفت بود و ادب و نزاکت در رفتار او به
 «.شد می

 «دارد رارقـ  اساسـی  هـای  نیازمندی و فطری تمایالت سرلوحة در غذا به انسان نیاز» -
 (.146 :1383 )مکی،

 بـر  مقـدم  سـرلوحه،  همچـون  را غـذا  بـه  انسان نیاز ادبی، سازی عبارت با نویسندهکه 
 ازجملـة  غـذا  بـه  انسـان  نیاز» :چنین باشد جمله است بهترکه  است گرفته نظر در نیازها دیگر
 «.اوست اساسی نیازهای و فطری تمایالت نخستین

 انبیـای  جهـان،  مسـکونی ة نقط هر از بیش که است ای قهمنط ... عربستانة جزیر شبه» -
 (.5 :1396 )قائدان، «است دیده خود به فراوانی حوادث و داده جای خود در را الهی

 خـود  بـه » و «دادن جـای  خـود  در» عبـارتِ  دو تشـخیص  آرایـة  از گیری بهره ضمن نویسنده
 است. برده کار به عربستان جزیرة شبهدر باب   را «دیدن

 مثال:برای  انجامد؛ می جمله شدن طوالنی به نیز گاهی نویسی ادبی به گرایش

 آداب و عـادات  و مانـدگی  فقـر و عقـب   از متـأبر  گرد و خاک که حال همان در» -
 (.3 :1395 )شعبانی، ...« زدود می روی و سر از را کهن سخیف

 را کـالم  خـاک(  و گرد به ... و ماندگی عقب و فقر )تشبیه جمله در موجود تشبیه حذ که 
 سـخیف  آداب و عـادات  و مانـدگی  عقـب  فقر، که حال همان در» کند: می رساتر و موجزتر
 ...« برد می بین از را کهن

 های زبان از تأبیر به فارسی زبان در افعال از برخی .های بیگانه برداری از زبان گرته .9
 :از جمله اند؛ یافته ای کلیشه کاربرد و  رفته کار به جدیدی معانی در بیگانه

 مقـدور  یارسـتن،  داشـتن،  قـدرت  :، از جملـه دارد مختلفـی  معـانی  فعل این توانستن:
 معتقـد  نجفـی  ابوالحسـن  (.«توانسـتن » ذیـل  :1377 دهخدا، :ر.ک.) بودن  قابل و الیق بودن،
 و «کــاری بــرای داشــتن بالفعــل یــا بــالقوه اســتعداد» معنــی  دو مــذکور معــانی بــین از اســت
 از ریابـرد  گرتـه  ابـر   ربـ  اخیـر  هـای  سـال  در و اسـت  تـر  رایـج  «داشـتن  حق» یا «داشتن اجازه»

  رفتـه  کار به فعل این برای نیز «بودن ممکن و بودن محتمل» معنای انگلیسی و فرانسه های زبان
 دارد مغـایرت  فارسی زبان روح با و است غلط بودن ممکن معنای به توانستن استعمال و است
 فارسی زبان در میسربودن معنای در لفظ این کاربرد البته (.119-118 :1393 نجفی، :ر.ک.)
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 یافتـه  ای کلیشـه  و وسیع کاربرد نوشتار در فعل این اما رسد؛ نمی نظر به غلط و دارد شواهدی
 متـون  از بسـیاری  در لفظـی  معنـای  بـه  توجـه  بدون فعل این قالبی و تفکر بدون تکرار است.

 فعل این از بار چندین بند یک در نویسندگان گاهی که ای گونه به شود؛ می دیده دانشگاهی
 مثال:برای  است؛ شده بدل نویسنده فردی کلیشة به گاهی حتی و کنند می استفاده

و  )حـاتمی  «کـرد  تصـور  دولـت  بـدون  را زنـدگی  بتـوان  مشـکل  عملـی  لحا   به» -
، عبـارت  «سـت ا دشـوار  دولـت  بدون زندگی تصور عملی نظر  از»نه(؛ که  :1394 ،همکاران
   .تری است صحیت

 «گرفـت  نادیـده  توان نمی که است ای روزمره واقعیت ... اسالمی جوامع در دولت» -
 مناسـبی  جـایگزین  «گرفـت  نادیـده  را آن نباید» عبارتنه(؛ که  :1394 ،و همکاران )حاتمی
 است. مذکور عبارت برای

؛ کـه  (37 :1394 ،مکـاران و ه )حـاتمی  «نبرد نام انصار جناح از توان نمی اینجا در» -
 بهتـر » یـا  «بـرد  نـام  انصـار  جنـاح  از باید اینجا در» شود: می اصالح صورت دو به عبارت این
 «.برد نام انصار جناح از اینجا در است

 قاموسـی  معـانی  بـه  تـوجهی  بـی  .کلموه  معنای تغییر و قاموسی معنای به توجهی بی. 5
 :از جمله است؛ شده فعلی های کلیشه برخی گیری شکل موجب افعال از برخی

 عبـارات  از برخـی  در نویسـندگان  که شود می مشاهده دانشگاهی نثرهای در نمودن:
 افعـال  ایـن  برنـد.  مـی  بهره «یافتن» و «نمودن» نظیر افعالی از «کرد» کمکی فعل جای به فعلی
 اینکه نضم روند؛ می کار به تکرار از جلوگیری برایغالباً  و فعل اصلی معنای به توجه بدون
 کـرد؛  پرهیـز ها  آن کاربرد از نیز دانشگاهی متون در باید و ندارند کاربرد نیز گفتار زبان در
 مثال:برای 

 (؛185و  181 :1383 )مکــی، «نمـود  دامـاد  و عـروس  نثـار »و  «نمودنـد  مـی  فـراهم » -
 «دنمـو  تقویـت » ؛«انـد  نمـوده  عرضه» ؛«نمود می استفاده» ؛«نمودند وفات» ؛«نمود می دخالت»

 «نمــود نشــینی عقــب بــه وادار را آنــان»؛ (11و  8، 79، 35، 19 :1394 ،و همکــاران )حــاتمی
 (.23 :1395 )شعبانی،

و  کردن عرضه و دادن نشان( 1 است: رفته می کار به معنا دو در قدیم در «نمودن» فعل
 و شـتم ه قرن تا «کردن» جای به فعل این استعمال (.396-395 :1393 )نجفی، آمدن نظر به( 2
 )شـعبانی،  گیـرد  می فزونی قاجاریه و صفویه دوران در ویژه به بعد، به آن از و است نادر نهم
1395: 396.) 
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 :ر.ک.) اسـت  دادن نشـان  و نمـودن  معنـی  بـه  لغـت  قـاموس  در فعـل  این دادن: ارائه
 رفتـه  کـار  بـه  دیگـری  معـانی  در تأمـل  و تفکـر  بدون گاهی اما (؛«ارائة» ذیل :1377 دهخدا،
 :؛ برای مثالشود می محسوب زبانی های کلیشهاز جمله  تکرار دلیل به و است

 مـا  بـه  تحـول  و تغییـر  ایـن  مسـیر ة دربار جدیدی دیدگاه تا شود می موجب همین» -
 کار به« کردن مطرح» جای به« کردن ارائه»؛ که سیزده( :1394و همکاران،  )حاتمی «ندارائه ک
 است. رفته

 ارائـه  مـا  بـه  ایم نگریسته می دولت به چگونهقبالً  ما اینکه ةدربار جدیدی بینش »... -
 و نیست صحیت «بینش کردن ارائه»؛ که عبارت سیزده( :1394و همکاران،  )حاتمی «کند می
  کرد. استفاده «بینش دادن» مانند تعابیری از است بهتر

 «دهنـد  مـی  ارائه را شهروندان اطاعت و حاکمیت از توجیهی ... سیاسی های نظریه» -
 پیشـنهاد و  نیسـت  صحیت «دادن ارائه توجیه»؛ که عبارت سیزده( :1394و همکاران،  )حاتمی
 شـهروندان  اطاعـت  و حاکمیـت  دربارة ... سیاسی های نظریه»کار رود:  به جملهاین  شود می

 .«دارند توجیهی
 

 گیری نتیجهو بحث 
ایـن نتـایج حاصـل     گاهیدانشـ  متـون  درهـا   شناسـی آن  آسـیب  و زبانی های کلیشه بررسیبا 
 :شوند می

از جملـه   زبانی های گونه از برخی در ها کلیشه از گیری بهره، تعاریف طبق هرچند. 1
 کـاربرد  افزایـد،  می کالم رسایی و زیبایی بر حتی و شود نمی محسوب عیبی عامه ادب متون

  نیست. صحیت علمی گونة درها  آن زدة شتاب و تکراری
 (پایانی وی میان ،آغازی) کالم مختلف یها بخش در انشگاهید متون در ها کلیشه. 2

 مختلفـی  مقاصد با آغازی های کلیشه شوند. می ساخته مختلفی های شیوه به و روند می کار به
 دادن نشـان  و گیـری،  نتیجـه  وبنـدی   جمـع  مطلـب،  بـر تأکیـد   و مخاطب توجه جلب همچون
 حشـو  یـا  دارنـد  اطنـاب غالباً  ها کلیشه ینا شوند. می افزوده کالم آغاز بر مطلب بودن بدیهی
 را الزم انسـجام  کـه  رونـد  مـی  کـار  بـه  کالم از ییها بخش ارتباط بینری برقرا برای و هستند
 هـای  زبـان  از بـرداری  گرته شوند: می ساختهو دلیل  صورت چند به میانی های کلیشه ندارند.
 معنـای  بـه  تـوجهی  بـی  نده؛نویسـ  واژگـان  دایـرة  کمبـود  و ذهـن  تنبلی زدگی، شتاب بیگانه؛
 هـای  شـیوه  بـه  نیـز  پایانی های کلیشه عامیانه. زبان از تأبیرپذیریو  آن؛ تغییر و کلمه قاموسی
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 و رایـج  های کلیشه با فعلی عبارات یبترک :از جمله اند؛ یافته راه دانشگاهی متون به مختلفی
 و بیگانـه  های زبان از یبردار گرته مبتذل، ادبی عبارات تکرار طوالنی؛ فعلی عبارات ساخت
  آن. تغییر و فعل قاموسی معنای به توجهی بی

 کار به گفتار زبان در و دارند نمود زبان نوشتاری صورت درصرفاً  ها کلیشه برخی. 3
 زبـان  طبیعـت  بـا  مغـایرت  دلیـل  بـه  و شـوند  نمی تلقی زبان تحول مصداق بنابراین روند؛ نمی
  کرد. پرهیزها  آن کاربرد از باید فارسی
 حـذ   قابـل  و شـوند  مـی  محسـوب  حشو دانشگاهی متون در ها کلیشه از بسیاری. 4
 هـای  ظرفیـت  از گیـری  بهـره  ضـمن  هـا  کلیشـه  اصالح برای است الزم نیز گاهی البته هستند.
 اسـتفادة  نیـز  گـاهی  بـرد؛  بهره بدل یا قید مناسب، ربط حر ِ از کالم بافت به توجه با زبانی
 هاست. کلیشه این برای مناسبی جایگزین سجاوندی عالئم از مناسب و بجا
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